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Waar over Vlaardingen
wordt gesproken, daar wordt de gedachte
aan ‘de haringvisscherij
en reederij aan verbonden -en waar men
‘t heeft over deze onderwerpen,
gaat de gedachte uit naar Vlaardingen.
Hoe kan ‘t ook anders, want door de eeuwen heen zijn
Vlaardingen
en de haringvisscherij
één geworden, zoodat plaats
en bedrijf, zoo nauw aan elkander verwant, in één adem worden
genoemd.
Het is dan ook heel begrijpelijk,
dat de zorgén van de Vroedschap en later van het Gemeentebestuur
voor een groot deel dit
bedrijf golden en wanneer men daarover in de oude archiefstukken
leest, dan treft het telkenmale
weer, hoe de vroede vaderen
geregeld maatregelen
namen ten behoeve van de uitoefening
van
het bedrijf of voor verbetering van de Haven, om op deze wijze
den bloei yan de stad, waarin zooveel handen werk vonden,, en
van het bedrijf te bevorderen.
Zoo werden keuren gemaakt op de haringvangst,
op het pakken
en hoogen van de haring, op de vischmarkt;
er werden keurmeesters aangesteld en ten behoeve van de scheepsbouw werd
een kraan gebouwd (1625).
Niet alleen het stadsbestuur, doch ook ‘s lands overheid stelde
belang in de haringvisscherij , welke een nationaal bedrijf was en
ook dezerzijds werd door toezicht en het nemen van maatregelen
medegewerkt
tot den bloei er van.
Reeds in den tijd der Hollandscht graven was die zoo en tegenover
de gunsten, die de landsheeren verleenden, stonden ook verplichtingen ; zoo werd in de verschillende visschersplaatsen een tiend
geheven van alle visch ten behoeve van den graaf, welke tiend
bekend stond Onder den naam van ahofvischc.
Waarschijnlijk
vindt daarin zijn oorsprong, dat nog telken jare aan ons Vorstelijk huis een vaatje nieuwe haring wordt aangeboden.
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.Laat ik van dit aloude gebruik, dat nog slechts in zeer gewijzigden
vorm bestaat, eerst wat vertellen.
De aankomst van de eerste haring was een feest van belang;
niet alleen beteekende de aanvoer werk voor allerlei bedrijven,
maar men moet ook eens bedenken, dat Vlaardingen toen nog
vrij afgezonderd lag en geen spoorverbinding had zooals nu van
ieder half uur of autobussen, die telkens gelegenheid geven om
-de menschen Dnaar stad< te brengen; genoegens moesten in de
plaats zelf worden gezocht en zoo is het begrijpelijk, dat de
bevolking vol spanning uitzag naar den dag, waarop de eerste
haring aangebracht zou worden.
Volgens de Wet op de uitoefening van dc Groote Visscherij
van 12 Maart 1818, mochten de haringvisschers niet vbór 15 Juni
uitvaren en was het verboden vóór de nacht van 24 Juni (St. Jan)
de netten uit te werpen.
Zondag v66r 15 Juni was al een feestdag. Was des ochtends
in de kerken een bidstond voor de visscherij gehouden - na
afloop der visscherij had een dankdienst plaats, welke beide
diensten tegenwoordig nog gehouden worden - des middags liep
heel Vlaardin’gen uit om de voor vertrek gereed liggende haringvloot te gaan bezichtigen.
Alle schepen hadden dien dag de vlag in top, waarnaar die
dag werd genoemd Dvlaggetjesdagx ; velen uit de omgeving kwamen
naar Vlaardingen toe om met de bevolking van het schouwspel
te genieten en vele reeders, dikwijls van hunne families vergezeld,
bezochten hunne schepen, maakten een praatje met den schipper
en zijn volk of dronken thee op hef achterdek, waarbij de vooruitzichten van de vangst wel een belangrijk deel van het gesprek
zullen hebben uitgemaakt.
Dan volgde op 15 Juni sbuisjesjesdagc, zoo genoemd naar het
gelijktijdig uitzeilen van de haringbuizen.
Dit was een drukke dag; één voor één werden de schepen naar
buiten getrokken, waarbij familie en vrienden den vertrekkenden
zeelieden een hartelijk vaarwel toeriepen; op de rivier gekomen
werden de zeilen geheschen en zeilde men zeewaarts >op hoop
vac zegenu.
Doordat de eerste vangsten van geen groote beteekenis waren
hadden de reeders een plan uitgedacht, waardoor werd voorkomen,
dat de de schippers met een kleine lading weer spoedig terug

zouden keeren; immers hoe grooter de aan te brengen lading zou
zijn, hoe voordeeliger.
Zij sloten n.1. een overeenkomst, jagerij-gemeenschap ‘) genaamd,
welke een .drietal schepen, soms een paar meer, huurde, die men
Bjagersc noemde, welke tusschen de . visschersvloot kruisten en de
eerste vangsten op zee overnamen; deze jagers waren kenbaar
aan een speciale vlag, jagerij-vlag genaamd; deze was donkerblauw
met een wit middenstuk, waarop de afbeelding van een Bjagerc
voorkwam. 2)
De jagers, die gelijk met de vloot, uitzeilden, voeren, als de vangst
eenmaal was begonnen langs de vloot, namen de eerste vangsten
over en met een vooraf bepaalde hoeveelheid ving de eerste jager
de thuisreis aan, waar men reeds met ongeduld wachtte.
Hoewel men eenige berekening kon maken omtrent de aankomst van den eersten jager, wist men nooit welke bizonderheden
zijn komst vervroegden of vertraagden, zoodat de Vlaardingsche
torenkijkers tegen dien tijd extra scherp uitzagen en niet zoodra
hadden zij den jager in zicht of zij heschen de jagerij-vlag, ten
teeken, dat de eerste jager op komst was.
Dan leefde de stad, waar het vertrek der vloot een leegte had
achtergelaten, op eens op; niet alleen het feestelijk gebeuren, dat
te wachten stond, bracht eenige agitatie, maar de jager bracht
natuurlijk ook nieuws mede van hen, die op de vloot werkzaam
waren; de jongens op straat, die natuurlijk de jagerij-vlag het
eerst zagen, riepen het uit Been vlag opa en dit geroep plantte
zich voort van straat tot straat en van huis tot huis. Op eens
was alles leven en beweging; een ieder spoedde zich havenwaarts,
waar het brandpunt in de naaste omgeving van het pakhuis van
de jagerij-gemeenschap was te vinden; daar kwamen de reeders
samen, deftig hooggehoed, zooals het gebruik dier dagen -wilde,
om de eerste berichten hunner schepen te ontvangen en om de
eerstelingen van de vangst te keuren ; daar verdrongen zich.
visschersvrouwen en kinderen om te hooren, hoe hunne mannen
en vaders het maakten.
Zoodra d,e jager vastgemeerd lag, werden eenige vaten haring
het jagerij-pakhuis binnen gerold, gekeurd en van den inhoud
ging een aantal van de mooiste in eenige kleine vaatjes - tegen‘) Deze heeft bestaan tot 1893.
2) Een exemplaar is aanwezig in de Vlaardingsche oudheidkamer.
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woordig zijn die oranje geverfd - als een geschenk aan den koning
en andere leden van het vorstelijk huis.
Buiten stond de hooge sjees, bespannen met twee paarden, al
te wachten ; onder de sjees hing een mand, waarin de vaatjes werden
geplaatst terwijl aan het sierlijke rijtuigje een vlag bevestigd was, oranje-wit-oranje, op welks witte baan de woorden rvoor den konings: 1).
Was de sjees geladen, die wel eens door den reeder werd
gereden, dan ging gewoonlijk met den koetsier de opperkeurmeester
of iemand namens .de jagerij mede. Eenmaal gereed schoot de
sjees, als een pijl uit den boog, tusschen de twee rijen menschen,
die zich langs de Westhavenkade opgesteld hadden, door en reed
zoo vlug mogelijk ter residentte om de primeur aan het paleis af
te geven, waarvoor de brengers dan een belooning ontvingen.
Maar hiermede .~was de drukte aan de havenkant nog niet
geëindigd; daar stonden vele wagens te wachten, die vlug beladen
moesten worden en met een vlag voorop, het zeebanket naar de
verschillende plaatsen moesten brengen. Deze wagens vertrokken
echter niet één voor één, doch tegelijk; de Commissaris van
Politie regelde dit en als een bekkenslag klonk, viel de lijn waarachter de wagens opgesteld stonden en een algemeen gehol volgde;
reed men eerst naast elkander, spoedig kwam er een voor en het
was een vroolijk gezicht die lange rij wagens, met vlaggen versierd
en van het opschrift BNieuwe Haring< voorzien, in volle draf te
zien rennen langs Hoogstraat en Kortedijk om over Schiedam
naar Rotterdam of over Kethel of Schipluiden naar Den Haag
enz. te rijden, ten einde bij de afnemers van de haringhandelaren
de eerstelingen te bezorgen.
Dat er zoo’n haast was met het vervoer van de eerste haring
kwam doordat deze toen meer als delicatesse dan als volksvoedsel werd beschouwd; de vischhandelaren en restaurants in de
steden stelden het dus op prijs ze hun klanten en bezoekers
zoo spoedig mogelijk te kunnen aanbieden.
Dienzelfden dag hadden de reeders een maaltijd, waar het
vroolijk toe ging; toasten werden uitgebracht op het vorstelijk
huis, de reederij, de goede vangst en de liederen, die dichterlijk
aangelegde reeders voor die gelegenheid hadden gemaakt, werden
uit volle borst gezongen.
1) Deze vlag hangt in de Vlaardingsche Oudheidkamer. evenals een later exemplaar,
dat rood-wit-blauw is, met op de witte baan in vergulde letters de woorden *voor de
Koningin *.
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De dichter Spandaw heeft dit alles zoo goed weergegeven in
zijn lied raDe Nieuwe Haring<, waar hij zingt:
Triomf, de vreugde stijge in top; ,
Hijsch Holland ! vlag en winpel op,,
En laat den jubeltoon nu dav’ren langs uw strand!
Daar komt de kiel met goud belaan,
Zij’ brengt ons d’eersten haring aan;
‘t Is feest in Nederland!
Bij de komst van de latere jagers bleven al deze feestelijkheden
achterwege; dan ging aIles zijn gewone gang.
Evenals van zoovele zinrijke gebruiken vele reeds verloren
gingen of slechts nog in gewijzigden vorm bestaan, zoo verging
het ook met dit folkloristisch festijn.
Doordat de wettelijke bepalingen kwamen te vervallen, voeren
de haringschepen niet meer gelijktijdig uit en hierdoor geraakten
2 vlaggetjesdag< en a buisjesdaga in verval ; wel wordt eerstgenoemde
dag nog in eere gehouden, want wanneer in den voorzomer loggers
gereed liggen om ter haringvangst te gaan, dan hebben zij nog
steeds de driekleur in top, maar van buisjesdag bemerkt men
niets meer, want de schepen vertrekken niet meer gezamelijk,
doch op eigen gelegenheid.
Met het verdwijnen van de jagerij-gemeenschap verdween de
aankomst van den eersten jager en doordat de zeilschepen in
den loop der jaren vervangen werden door stoom- en motorloggers, door wier regelmatig en zeker werk men den aankomstdatum bijna juist kan bepalen, is de spanning waarmede de
komst van den eersten jager, werd verbeid, ook verdwenen. Zelfs
verdween in enkele jaren tijds het geroep door de jeugd van
aeen bal op, een bal op<, zoodra ter zijde van den toren een roode
of blauwe bal geheschen wordt, ten teeken, dat een zeil- of motorlogger binnen is gekomen.
En de sierlijke wijze waarop vroeger de eerste haring haar weg
vond naar het vorstelijk paleis behoort helaas ook tot het
verleden ; eerst werd de sjees door de spoor verdrongen en sedert
eenige jaren kan men ze in een auto, versierd met eenige vlaggen,
zien vervoeren.
Na dit folkloristisch uitstapje kom ik op het havenbedrijf terug.
Was, zooals wij zagen, de haringvisscherij, reederij en haring-
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handel de hoofdbron van bestaan, er omheen verrezen bedrijven,
die er nauw verband mede hielden, n.1. scheepstimmerwerven,
kuiperijen, touwslagerijen en vischrookerijen, doch daarnaast ontwikkelde zich ook een lang niet onbeduidende handel in kurk,
teer, zout, zuidvruchten, stokvisch, enz., welke artikelen werden
aangevoerd uit Spanje, Portugal, de Middelandsche Zee, Zweden
en Noorwegen. terwijl van hier uitgevoerd werd kaas, jenever en
graan ; de Vlaardingsche handelsvloot telde dan ook tusschen de
twintig en dertig koopvaardijschepen,
Toen het stadsbestuur, in navolging van andere gemeenten,
14 Maart 1814 een aantal plaatselijke belastingen 1) v a s t s t e l d e
(belasting op het abeestiaalu-vee-, gedistilleerd, bier, turf en kolen)
24 Maart 1 8 1 8 g e v o l g d a, door die op wijnen, boter en kaas en
op het gemaal, werd bij de wet van zg April 1819 S . no. 16 de
richtige invordering daarvan vastgesteld; deze wet werd ingetrokken bij de Gemeentewet van 2g Juni 1851, S. no. 85 (art.
2 8 3 ) e n t o e n d e G e m e e n t e w e t 7 ’ J u l i 1 8 6 5 S . n o . 79, ,werd
gewijzigd, werd in art. 2 bepaald, dat geen belastingen op voorwerpen van verbruik meer geheven mochten worden, waardoor
de stadsaccijns verdween.
Met de invoering van de stedelijke accijns was het noodig
geworden controle uit te oefenen op de in de stad aangevoerde
goederen, waarvoor verschillende beambten noodig waren, wier
werkzaamheden nauw verband hielden met al hetgeen in de
haven voorviel ; zoo ontstonden de werkzaamheden voor de zakkendragers, turftonsters, wijnwerkers of kraankinderen, bierwerkers,
zoutstooters en houttelders.
Hiervan vormden de Zakkendragers de belangrijkste corporatie,
die vijftig man telde met een hoofdman, welke had toe te zien,
dat de verschillende bepalingen behoorlijk nagevolgd werden ‘en
in het tegenovergestelde geval daarvan had kennis te geven aan
het stadsbestuur.
Niemand mocht zout, turf, kolen, graan of aardappelen, per
rij- of vaartuig in de stad gebracht, vervoeren dan door middel
van de zakkendragers, waartoe alleen stadgenooten benoemd
konden worden; maakte men van de zakkendragers geen gebruik,
dan werd men met zes gulden beboet.
*

./

‘) 6de Keurboek (x814- 1821). blz. I, 15, 19, 23, 29, enz.
3) ’ 7de Keurboek (1811-1845), blz. 46.
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Had iemand werkzaamheden te verrichten, dan wendde men
zich tot den hoofdman, die de klok van de Vischbank gedurende
een kwartier luidde, waar op de zakkendragers zich daarheen
hadden te begeven.
Kwamen zij niet in voldoende getale op, dan werden ze volgens
de door den hoofdman opgemaakte lijst aangemaand te komen
en verbeurden ze’ de helft van hun verdiensten; in geval van
onwilligheid gaf de hoofdman kennis aan het stadsbestuur, dat
den onwillige met tijdelijke of geheele schorsing kon straffen.
De ingezetenen hadden het recht voor het lossen van een
vaartuig één vrij-man te stellen, overigens moesten de zakkendragers loten, wie het werk zouden verrichten.
Hadden de zakkendragers eenmaal werk .aangenomen, d a n
moesten ze ‘t ook beëindigen, tenzij de hoofdman toestemming
gaf het neer te leggen; zonder .diens toestemming stond daar
een straf op van een week schorsing.
Voor de verschillende werkzaamheden was het aantal persónen
vastgesteld > voor het dragen van 1 - 5 zakken werd op een vrijman gerekend, dus werd er niet geloot, voor 6-20 zakken werd
op 2, voor meer zakken op 4 man gerekend, de vryman daaronder
begrepen ; als maximum werd op 4 man voor één stuk werk gerekend.
De hoofdman verdiende 2 stuivers voor het luiden van de klok,
welk bedrag hij van den opdrachtgever moest ontvangen; verder
I duit van elke 3 stuivers, die de zakkendragers voor een bepaald
werk verdienden.
Voor de zakkendragers waren verschillende loonen v ó o r d e
artikelen, die ze te verwerken kregen, vastgesteld. Zoo kregen
zij voor zout f 4.- per IOO last voor het op den wal brengen
e n i n t o n n e n s t o r t e n ; f 5.- voor het brengen van zout in de
Bzoutkasa (beneden) en f 5.10 voor het brengen van zout in de
rszoutkase:
(boven); voor het opleggen en wegrollen van vaten in
de pakhuizen 3 stuiver per last.
Voor turf was er een ander tarief, n.1. 3 duiten per ton voor
het dragen van een schip in een huis, 4 duiten in een huis
gelegen aan haven of werf, terwijl voor een aantal met name
genoemde straten 6 duiten en een aantal verder gelegen straten
I stuiver gold.
Voor het geval, dat het turfschip in de Waal lag of dat de
turf naar huizen gebracht moest worden gelegen in andere dan
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in het reglement genoemde straten, werd het tarief naar evenredigheid gewijzigd.
De turfschippers waren verplicht zoo dicht mogelijk bij de
huizen, waar de goederen bezorgd moesten worden, ligplaats te
nemen op straffe van de meerdere kosten van het vervoer daarheen.
Ook voor kolen, tarwe, graan, boekweit en aardappelen bestonden afzonderlijke tarieven.
De Bturftonstersu waren vrouwen, die de turf maten; er werden er tien aangesteld.
Zij moesten voorzien zijn van een behoorlijk geijkte ton, waarop
de hoofdman der zakkendragers moest toezien; bij niet gebruiken
van deze ton werd een boete van 3 gld. geheven.
Bij warm weer droegen zij een zeer platte, ronde, strooien hoed
met zeer breede platte rand om zich tegen de zonnestralen te
beschermen 1).
Niemand mocht turf bij de ton afleveren alvorens de goederen
door de turftonster waren gemeten, waarop een boete van een
gulden stond.
Wanneer er werk was waarschuwde de hoofdman de turftonsters, die het werk onderling verdeelden en moesten zorgen,
dat er bij ieder schip twee van hen aanwezig waren.
Wanneer zij de ton half vol hadden gestort, waren ze verplicht
die twee keer te schudden, hetgeen herhaald moest worden als
de ton vol was ; voor iedere keer, dat dit nagelaten was, werd
een boete van zes stuivers y geheven. De turftonsters moesten
vooral zorgen, dat de tonnen ,goed vol waren; kwam hierover
verschil van meening, dan stond de beslissing aan den hoofdman.
Als loon ontvingen zij drie duiten per ton en bovendien een
halve ton turf als het vaartuig 75-150 t o n g r o o t w a s , é é n t o n
turf als het vaartuig :50-225 t o n m a t e n t w e e t o n a l s h e t
vaartuig grooter was.
De wijnwerkers of kraankinderen waren aangesteld om wijnen
en zeep te vervoeren; er waren er zes. Onderling bepaalden zij
hun werk bij dagbeurten; die daar buiten vielen mochten dien
dag geen wijnen of gedistilleerd vervoeren, tenzij met toestemming
van hem wiens beurt het was, waarop een boete stond van twee
gulden. Hij die de dagbeurt had, was verplicht drie keeren daags
zich te vervoegen bij den Ontvanger der Indirecte Middelen om
te informeeren na& de gedane aangifte.
‘) Een exemplaar is nog aanwezig in de Vlaardingsche

Oudsheidskamer,
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Verschillende loonen waren vastgesteld voor het vervoer per
stuk of vat, per oxhoofd of fust, per aam of per anker en op
flesschen; voor zeep gold een tarief voor het vervoer van Ijs, 1/4
e n 1/2 vat. De vastgestelde tarieven werden met de helft verhoogd, als de bezorging moest plaats hebben buiten B’t b r u g getje of de korenmolens.
Negen bierwerkers zorgden voor het vervoer van het bier. Zij
verdeelden onderling hunne werkzaamheden en moesten zorgen,
dat bij aankomst van de veer- of trekschuiten er drie man voor
ieder last aanwezig waren.
Het tarief, dat voor hunne werkzaamheden was vastgesteld,
verschilde al naar ‘t vervoer geschiedde voor burgers of voor
bierstekers (bierhandelaren) ; zoo betaalden burgers drie, bierstekers twee stuivers voor het vervoer van een vat.
Moest er bier van een schip, in de Waal liggende, (dus .uit
Delft aangevoerd) aan boord van een schip, liggende in de Haven,
gekruid worden, dan gold ‘een tarief van twee stuivers per ton
als het schip binnen het Prikkengat en drie stuivers per ton als
het daar buiten lag. Werd er scheepsbier per schuit aan boord
gebracht en overgenomen door het scheepsvolk, dan moest daarbij
één bierwerker tegenwoordig zijn, die als presentiegeld twee duiten
per ton ontving.
Alle Bwaagsubjectea goederen moesten door de vier waagwerkers behandeld en thuis bezorgd worden, nadat hen gebleken
was uit het door den Ontvanger afgegeven biljet, dat de impost
(belasting) betaald was. Hun loon bedroeg een stuiver voor 118
of 1/16 vaatje en twee stuiver per kinnetje boter, terwijl voor
honderd pond kaas een stuiver vastgesteld was.
De zoutstoters, zeven in aantal, waren aangesteld tot waarborg,
dat zij die zout per ton insloegen, een behoorlijke ton ontvingen.
Men was verplicht van hunne diensten gebruik te maken op een
boete van drie gulden.
Zij moesten de werkzaamheden onderling verdeelen en zorgen
steeds daarvoor gereed te zijn; des avonds moesten zij aan den
Ontvanger opgave doen van de hoeveelheid zout dien dag door
hen verwerkt, benevens den naam van den eigenaar of de herkomst
opgeven ; bij nalatigheid werden zij beboet met drie gulden.
Hun loon bedroeg een gulden tien stuivers per honderd van
404 maten en twee duiten per ton als de hoeveelheid minder was.
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De drie houttelders, wier werkzaamheden en verdiensten onderling werden verdeeld, moesten alle brandhout, dat bij xden t e l
of vaama werd verkocht, tellen of meten. Voor dit werk genoten zij een halve stuiver per duizend en vijf stuiver per vaam.
Alle boeten, die voor de verschillende overtredingen geheven
werden, kwamen voor de eene helft ten bate van de algemeene
armen en waren voor de andere helft ten voordeele van den bekeurder of aanbrenger.
Den 2 2 April 1826 stelde het stadsbestuur een nieuw reglement ‘) vast voor de zakkendragers, die hierdoor vereenigd werden
tot een gilde of fonds, dat sedert bekend stond onder den naam
v a n h e t >Zakkendragersfonds«,
dat thans ook het cachet kreeg
van een verzekerings- en begrafenisfonds.
Het reglement bepaalde, dat het bestuurd zou worden door
een hoofdman met vier opzichters, welke laatste door elk der
vier afdeelingen, waaruit het fonds bestond, gekozen werden.
Van deze opzichters trad er telkens jare één af, te beginnen
In de eerste week van Januari
met de eerste afdeeling in 1828.
moesten de zakkendragers onder het Stadhuis bijeen komen om
een voordracht van drie personen op te maken, waaronder de
aftredende mocht behooren, en deze voordracht op de derde vergadering van het bestuur aanbieden om daaruit een keuze te doen voor
de open gekomen plaats van opzichter. In geval van vertrek of
overlijden van een opzichter moest binnen acht dagen op dezelfde
wijze in de vacature worden voorzien. De hoofdman presideerde
deze vergaderingen en besliste bij staking van stemmen.
Iedere zakkendrager, hoofdman en opzichters inbegrepen, moest
iederen Zaterdagmiddag ten twaalf uur aan de afdeelings-opzichters op een door hen bepaalde plaats tien cent afdragen, waarna
de opzichter na bijvoeging van zijn bijdrage, het bedrag aan den
hoofdman ter hand moest stellen. Deze moest daarna een lijst
opmaken van de door hem ontvangen bedragen, waarbij nog de
boeten kwamen, deze lijst met twee der opzichters onderteekenen
en vervolgens het geheele bedrag storten ter zitting van de Spaar.bank, waarbij hij de lijst vertoonen, desgewenscht afgeven moest.
Het spaarbankboekje. waarop dan het bedrag werd bijgeschreven, moest hij dan binnen een half uur aan twee der opzichters
vertoonen als deze, dit verlangden en bleef onder zijn berusting.
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1) 7e.

Keurboek (1822-1845),

biz.

46.

Om gelden van de Spaarbank te halen had de hoofdman de
schriftelijke teestemming van minstens twee opzichters noodig.
De. zakkendrager, die in gebreke bleef met zijn wekelijksche storting, werd met vijf cent beboet voor iederen dag vertraging en
werd, zoolang hij niet aan die verplichting had voldaan, niet tot
de loting en werkzaamheden toegelaten.
Wat deed men nu met die .gelden? Zij strekten tot het vormen
en in stand houden van een fonds, dat beoogde in geval van
ziekte of een ongeluk, niet door wangedrag veroorzaakt en waardoor de deelgerechiigden langer dan een week niet in staat waren
te werken, deze een wekelijksche uitkeering van een gulden te
geven, waarvan de beslissing was aan het bestuur. Doch ook de
weduwen van de deelgerechtigden werden niet, vergeten, zoolang
zij niet hertrouwd waren; ook zij kregen een gulden per week,
terwijl bij het overlijden van een der leden aan de nabestaanden
een bijdrage van vijftien gulden .in de begrafeniskosten werd uitgekeerd.
De hoofdman en de opzichters, ontvingen, evenals hunne weduwen, een uitkeering, die een vijfde hooger was.
Het bestuur was verplicht jaarlijks rekening en verantwoording
te doen, welke rekening moest goedgekeurd worden door vier
leden van het fonds, waarna een afschrift der rekening werd bezorgd ter stads-secretarie.
Verder waren de zakkendragers op een straf van dertig cent,
verplicht, hutine overleden kameraden, vrouwen of weduwen
van hunne collega’s grafwaarts te dragen, waarvoor zij geen enkele
belooning mochten ontvangen of aannemen; de opzichter was
daarbij tegenwoordig om toezicht te houden.
Op dronkenschap en vloeken tijdens het werk, bij het Bsmakkena (loten) of bij een begrafenis stond een boete van vijf en
twintig cent,
Ten slotte verloor het lid, dat door wangedrang zijn lidmaatschap verbeurde of de stad verliet, zijne rechten.
Om het fonds vasten grond te geven werd besloten, dat het
niet vóór I Januari 1827 in werking zou’ treden. De bij de oprichting vijftig jaren oud zijnde zakkendragers zouden geen recht
hebben op de vastgestelde uitkeeringen, doch in plaats daarvan,
te beginnen met I Mei 1 8 2 6 , wekelijks één cent ontvangen van
iederen zakkendrager, waar aan deze zich stipt hadden te houden.

:
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De later aan te nemen fondsleden zouden ten bate der kas
een entree moeten betalen van drie gulden en waren verplicht
de gewone bijdragen vanaf het begin van het jaar, waarin zij
werden benoemd, aan te zuiveren. Zij, die tien of meer jaren
ouder waren dan hunne: vrouwen moesten dubbel entree en
bijdragen betalen, terwijl wanneer een deelgerechtigde hertrouwde
met een vrouw, die tien of meer jaren jonger was, verplicht werd
de entree te herhalen en zijn wekelijksche bijdragen met de helft
te verhoogen.
Voor het geval, dat het te vormen fonds grootere uitkeeringen
gedoogde of niet toereikend zou zijn om de vastgestelde uitkeeringen te voldoen, werd bepaal,d, dat de bijdragen verhoogd of
verlaagd zouden worden al naar de omstandigheden dit wenschelijk zouden maken; B. en W. zouden zoo n o o d i g d e g e w e n s c h t e
veranderingen of aanvullingen op het reglement vaststellen.
Behalve aan de zakkendragers werd aan de stadsmeters, kraan-,
wijn-, bier- en waagwerkers, enz. gelegenheid gegeven om tot
h e t f o n d s t o e t e t r e d e n . Hunne entree en bijdragen zouden
daartoe met een vijfde verhoogd worden, eventueel in evenredigheid tot het door de zakkendragers betaalde; zij hadden zich te
gedragen naar het reglement en uit iedere afdeeling van vijftien
dezer rechtverkrijgenden zou een opzichter gekozen worden.
De op het oogenblik der stichting in functie zijnde stedelijke bedienden behoefden geen entree te betalen, indien zij zich binnen een
maand na de oprichting tot het fonds toetraden; zij behoefden
dan slechts de bijdragen over de verschenen weken te betalen.
Eenige dagen na de vaststelling van dit reglement voor het
Zakkendragersfonds werd door het stadsbestuur een uit 32 arti-.
kelen bestaande >keurc v a s t g e s t e l d ‘) abetrekkelijk den vervoer,
de meting en verwerking van goederen door zakkendragers, turftonsters, meters, kraan-, wijn-, bier- en waagwerkersa. Het zou
te uitvoerig worden, wanneer ik weder de verschillende bepalingen,
voor deze beambten geldende, zou gaan mededeelen; in hoofdzaak
wijken zij niet veel af van hetgeen reeds bestond.
Doch de diensten der zakkendragers zouden nog voor een ander
doel gebezigd worden, want 2 2 November 1837 werden door het
stadsbestuur bepalingen vastgesteld 2) »nopens de waarneming der
1) 7de K e u r b o e k (1812-1845) b l z . 5 4 .
2, 7de Keurboek (1822-x845), blz. 294.
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buitengewone of stille nachtwacht in verband met het Zakkendragersfonds. 8
Toen werd bepaald, dat met behoud Bder gewone policie e n
klapwachta de stille nachtwacht voortaan verricht zou worden
door die stads-zakkendragers, die door den hoofdman daartoe
geschikt geoordeeld zouden worden.
Voor het waarnemen er van zou van stadswege jaarlijks worden
uitgekeerd aan het Zakkendragersfonds een bedrag gelijk aan dat
in 1837 aan de stille nachtwacht betaald was, verhoogd met een
bedrag van één honderd gulden als bijdrage voor de jaarlijksche
uitkeering aan de weduwen der stadsbeambten, die geen zakkendrager geweest waren, zoolang als die bijdrage noodig zou blijken
te zijn. Deze bedragen zouden door ‘den stedelijken Ontvanger
met ingang van I November 1837 uitbetaald worden aan het
bestuur der Spaarbank, die deze bedragen op het boekje van het
Zakkendragersfonds zou laten bijschrijven.
Bovendien werd aan deze wakers, hunne vrouwen en minderjarige kinderen een gratis huurgraf op de Algemeene Begraafplaats toegezegd.
De wachtbeurten, die uitgeoefend werden door een opzichter
en minstens vier zakkendragers, werden door den hoofdman geregeld, onder goedkeuring van B. en W.
. De wachttijden waren van November tot Maart van des avonds
1 0 tot des morgens vijf uren en in de maanden Maart, April,
September en October van des avonds 10 tot des morgens vier
uren, terwijl die in de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus bep a a l d w a r e n v a n d e s a v o n d s I I uur tot des morgens drie uur.
In geval van wettige verhindering mocht men zijn beurt door
een anderen zakkendrager laten waarnemen met toestemming van
den hoofdman doch moest men den plaatsvervanger dertig cent
b e t a l e n .
De stille wakers werden gewapend met een piek of sabel en
voorzien van een hoorn, waarop zij slechts in geval van onraad
mochten blazen. Zij moesten de beurt twee aan twee verrichten,
op het half uur van de wacht onder het Stadhuis vertrekken en
dezelfde straten volgen als de gewone nachtwacht deed. Vreemde
en verdachte personen moesten zij ondervragen, eventueel aan, houden; in geval van brand de bewoners van het perceel en
daarna de buren waarschuwen en daarbij voortdurend op hun
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hoorn blazen, verder den Burgemeester, Commissaris van Politie,
b e n e v e n s d e >Stadsfabryk< - tegenwoordig zou men zeggen
Directeur van Gemeentewerken - en de Brandmeesters met den
rbevelhebbera van de Schutterij waarschuwen. In geval van watersnood moesten zij de Stadsfabryk e n b e l a n g h e b b e n d e n e v e n eens waarschuwen ; van open deuren en vensters den bewoners
dier panden kennis geven, terwijl gevonden ladders, enz. naar de
wacht gebracht moesten worden, waar de eigenaars ze den volgenden dag tegen betaling van vijftig cent ten behoeve van het
Zakkendragersfonds konden terug krijgen.
Zoo stonden er nog verschillende boeten op allerlei’ vergrijpen,
die deze nachtwakers zelf konden begaan: op het niet op tijd
aanwezig zijn, te laat komen, het niet stellen van een plaatsvervanger, enz., welke bóeten in geval van ernstiger delicten, als wanordelijkheden plegen of dronkenschap, uitgebreid werden tot
schorsing of ontzet.
Ten slotte werd hun op ‘t hart gedrukt met de commiezen van
toezicht, de dienaren der politie en de klapwakers in goede verstandhouding te leven, hetgeen deze ook ten opzichte der stille
wakers moesten doen.
Het zou te ver voeren als ik in bizonderheden de faits et gestes
van de zakkendragers in hunne verschillende functiën hier LOU
nagaan, zoodat ik mij bepalen zal tot een kort overzicht van het
verdere wedervaren van het fonds.
Denzelfden dag, waarop het reglement der stille nachtwacht
werd vastgesteld, maakten IJ. en W. eenige veranderingen en
aanvullingen 1) voor het reglement van het Zakkendragersfonds,
terwijl op 12 Februari 1853 een nieuw reglement voor de stille
nachtwacht vastgesteld werd. 2).
Uit de Raadsnotulen .s) v a n 13 September 1872 vernemen wij,
dat een commissie, belast met het ontwerpen van een reorganis a t i e v a n d e politieinachtwacht,
haar verslag uitbrengt en blijkt
hieruit, dat de zakkendragers er niet veel meer voor voelden om
deel te nemen aan de stille nachtwacht.
De commissie had een nieuwe orde van surveillance voor den
nachtelijken omgang vastgesteld, zoowel voor politie-agenten als
‘) 7de K e u r b o e k (1822-1845). b l z . 30%
2) 8ste Keurboek (1845-1865)~ blz. 36.
2) Notulen yan den Cìerhenteraad 1871-1873.
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voor de stille wakers uit de zakkendragers, doch deze laatsten
hadden geweigerd den van hen gevorderden uitgebreiden nachtdienst
te volbrengen, hoewel zij het genot hadden van brood, kaas en
koffie in de rustpoozen tusschen hunne wachturen, het recht van
deelgerechtigd te zijn in het Zakkendragersfonds,
enz.
Dienzelfden dag had zich een deputatie uit de stille wakers bij
den burgemeester vervoegd en in bijzijn van den hoofdman ontslag gevraagd.
De hoofdman had daarbij medegedeeld, dat hij veel te ver’duren had Bvan de vele lastige en schamele leden van het korps
Zakkendragersc en tevens de grieven, welke hij tegen deze menschen
had opgesomd, wier onverschilligheid en steeds hoogere eischen
hem moeilijk vielen om binnen redelijke grenzen te blijven. In
diezelfde vergadering kwam toen ter sprake of het Zakkendragersfonds ontbonden zou worden, doch na lange discussie en daarop
volgende stemming werd er nog niet toe besloten. In de daarop
volgende Raadsvergadering - 23 September 1872 - kwam de zaak
der nacht-politie weder aan de orde, toen daarin de begrooting
werd behandeld. Bij het volgnummer 96, zijnde onkosten voor
de nacht- en stille wachten, gaf ,de burgemeester een schets van
den oorsprong, loop en den tegenwoordigen toestand van het
fonds, waaruit bleek, dat het zeer in verval was en dat nog slechts
zeven honderd gulden voor de weduwen beschikbaar was.
Een der raadsleden, de heer Van Buuren van Heyst, pleitte
breedvoerig voor het recht der. weduwen op subsidie als een
zedelijke verplichting van de gemeente om bij reorganisatie van
de nachtpolitie, die weduwen de tot dusverre plaats gehad hebhende uitkeeringen voortdurend toe te kennen en wenschte aangeteekend te zien, hetgeen door de andere raadsleden werd gedeeld, dat als de voorhanden fondsen uitgeput zullen zijn, de alsnog in leven zijnde weduwen door de gemeente zullen gesteund
worden. Er waren toen nog acht weduwen die negentig en drie
welke vijftig cent per week toelage ontvingen.
In de volgende vergadering; 30 September 1872, kwam dezaak
der stille nachtwacht weder ter sprake; er hadden zich slechts
vier liefhebbers aangemeld, zoodat de Commissaris van Politie
een advertentie zou plaatsen, waarop, naar hij hoopte en verwachte, geschikte gepensionneerde militairen zouden schrijven. De
zakkendragers dreigden geen nachtdienst meer te vervullen, de
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hoofdman Z O U h u n Bbel e n smaka ontzeggen en als het verzet
algemeen werd: hen allen ontslaan, Na lang debat werd de regeling aan den Burgemeester, als hoofd der politie overgelaten.
Over deze regeling vond ik echter niets,
Wanneer wij nog iets over het Zakkendragersfonds lezen, blijkt
hieruit, dat het meer en meer achteruit gaat. In de Raadsnotulen van 17 Juni 1874 lezen wij dan, dat adoor de inkrimping
van het beheer van den meermalen genoemden Versteeve, - die
tot gerief van den handel en der ingezetenen toch nog eenig
gezag over de zakkendragers zal blijven behouden, waardoor
tusschen deze en hem nog eenig verband blijft bestaan, L zal
diens wedde van f IOO.- op f 30.- ‘s jaars worden gebracht.
Den g Juli 1883 overleed de hoofdman A. J. Versteeve, waarna
in de raadszitting van 24 Augustus d a.v. tot opvolger werd benoemd met ingang van I September de zoon van den overleden
hoofdman, P. Versteeve.
Steeds minder vernemen wij over het Zakkendragersfonds, dat
meer en meer verviel; bij de begrooting voor rgo7 stelden eenige
leden voor, de jaarwedde ad f so.- van den hoofdman der zakkendragers te schrappen, daar de toekenning van dit bedrag geen
reden van bestaan meer had.
In de memorie van antwoord deelden B. en W. daarop mede,
dat alvorens de jaarwedde te kunnen schrappen, de functie opgeheven moest worden, waartoe zij niet mochten adviseeren, zoolang de aangelegenheid der zakkendragers niet was geregeld; h.i.
bestond hiervoor geen noodzaak, omdat de organisatie geen aanleiding tot klachten gaf. In verband met dit antwoord stelde een
der raadsleden in de zitting van 22 November 1906 v o o r d e b e trekking op te heffen, daar hij het Zakkendragersfonds als een
gewone vakvereeniging beschouwde. BDe banden, die het vroeger
aan de gemeente bonden, zijn alle doorgeknipt, met uitzondering
van deze eene zilverdraad, waartegenover geen enkele contraprestatie staat,< aldus sprak hij. Vele leden vonden het nuttig
in het belang van handel en ingezetenen, dat de betrekking een
officieel karakter droeg, hetgeen aan den hoofdman eenig gezag
over de zakkendragers verleende; het voorstel tot opheffing der
functie werd verworpen evenals dat tot schrapping van het tractemen t.
Verscheidene jaren vervulde Pieter Versteeve de functie van
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hoofdman, welke een schim was van het vroegere ambt; den 17
November Igro overleed hij, waarna zijn zoon A. J.,. Versteeve
wei is waar nog eenige jaren als hoofdman van het Zakkendragersfonds is opgetreden, doch eigenlijk was dit nog slechts een
Vorm; niet lang dutirde het of het Zakkendragersfonds had als
organisatie, -die toch ‘al jaren lang zeer las was, opgehouden te
bestaan.
In Igr6 sloegen een aantal belanghebbenden uit de kringen
van handel, en industrie de handen in een om op meer moderne
wijze te voldoen aan de behoefte aan personeel voor het laden
en lossen van hunne schepen, enz.
Den IO Juni van genoemd jaar werd door hen opgericht de
N. V. Onderling Vlaardingsch Hayenbedrijf, t e n d o e l h e b b e n d e
het lossen en laden van schepen, het doen van expeditie-werk;
het verrichten van ‘alle voorkomende werkzaamheden aan boord
van schepen, in pakhuizen en opslagloodsen, het meten en wegen
van koopmansgoederen en voorts het verleenen van bemiddeling
tusschen werkgevers en werknemers en tusschen werkgevers.onderling ter bevordering eener behoorlijke voorziening in arbeidskrachten
te Vlaardingen; dit alles met hetgeen daartoe in den ruimsten
zin des woords kan geacht worden in verband te staan, (art. z der
Statuten).
Deze instelling heeft haar kantoor aan de Boven Day& nr. 20,
waar drie keeren per dag, des morgens te half g, des middags
ten 12 ‘en des namiddags ten 5 uur, soms ook des namiddags ten
4 uur, wanneer een nachtploeg noodig is voor de Coöp. Kunstmestfabriek, het benoodigde werkvolk aangewezen wordt.
De werkgevers, die een en ander hebben te verrichten, geven
hiervan kennis aan het kantoor, dat het werk, onder het volk, dat
zich komt aanmelden, door bemiddeling van twee bazen verdeelt.
Het havenbedrijf betaalt ook de loonen uit, hetwelk weer ver‘rekend wordt met de werkgevers, zoodat een en ander heel eenvoudig en tot tevredenheid van werkgevers en werknemers in zijn
werk gaat.
Hiermede z$ e e n i g e p h a s e s u i t h e t v e r l e d e n e n h e d e n v a n
het Vlaardingsche Havenbedrijf medegedeeld; nog veel zou ‘k
kunnen vertellen over het onderhoud, ‘de uitbreiding, enz. van de
d e o u d e H a v e n . waarover men tal van bijzonderheden vindt
in het >Recncil van verscheyde actens concerneenende de haven,
1930

1

’

c

I

. .’

.’ j:

,-

STEbEGtiSCHIEbENIS.

1”s

sluysen, spuve, oostkade v a n d e h a v e n e n a n d e r e b u y t e n d i j k s s e
werken te Vlaardingen I), 1388-1733 ; v a n h e t t o t s t a n d k o m e n
en den aanleg van de Koningin Wilhelmina-haven en van daarna
gemaakte
havenplannen, doch late het bovenstaande voldoende
zijn om aan te toonen, dat Vlaardingen steeds veel over had en
heeft voor zijn havenbedrijf.
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Callantsoog en Petten in den oorlog van 1799.
door Mr. J. BELONJE .
Ofschoon er reeds veel over de invasie van de Engelsche en
Russische troepen ‘n Noord-Holland is geschreven en hoewel de
situatie van de strijdende partijen in 1799 thans vrijwel volkomen
als bekend verondersteld mag worden *) zullen toch een paar
verklaringen van ooggetuigen nog wel eenigen aandacht mogen
verdienen.’ Ik trof in het kerkeboek van Callantsoog 3) zoowel
als in dat van Petten 4) een uiteenzitting van de rampen, die in
dat jaar die respectievelijke zeedorpjes hebben moeten doorstaan.
De predikant is op de beide plaatsen de schrijver geweest, die,
elk op zijn wijze, ons het verslag van de gebeurtenissen opdischt.
De beide korte, vrij zakelijke verhalen over de toedracht van
het gebeurde bezitten alle twee wel iets van wat men gewoonlijk
noemt de eigenaardige bekoring, die uitgaat van den verteller,
die een bepaald geval persoonlijk doorleefde en met eigen oogen
aanschouwde.
Callantsoog’s predikant schrijft veel uitvoeriger dan zijn ambtgenoot van Petten, hetgeen ook begrijpelijk is omdat de strijd
het allereerst is ontbrand in de onmiddellijke nabijheid van het
-

-

*) Aanwezig in het Archief van het Hoogheemraadschap Delfland; gepubliceerd door
h l . G. W i l d e m a n i n D e Navorscher, 6 g e . j a a r h a n g , Iglo, b l z . 49-64.
2) Zie b.v. L. C. Vonk *Geschiedenis der Landing van’ het Engelsch Russische Leger in
Noord-Holland *. Haarlem 1801 ; Lt. Gen. Bn. Krayenhoff.
Geschiedkundige beschouwing
van den oorlog op het grondgebied der Bataafsche Republiek in r~gg=, Nijmegen. 1832.
3) Bewaard op het Rijka-Archief te Haarlem, zie Invent. doop, trouw en begraafregisters.
4) Een zeer verwaarloosd cn door vocht beschadigd register, thans. bewaard in de Ned.
H e r v . k e r k t e P e t t e n , loopend over d e j a r e n 2 4 A u g . 1734-19 Dec. 1830, g e n u m m e r d I,
zonder omslag.
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eerstgenoemde
dorp. De landing zelf is immers uitgevoerd ten
Noorden van Callantsoog, ’ waar reeds terstond een hevig en
* hardnekkig gevecht is geleverd. De kerkeraadsacten van Callantsoog
geven ons met deze bewoordingen dus een beeld van de gebeurtenissen, w e l k e z i c h i n 1799 i n h e t k l e i n e v i s s c h e r s d o r p j e
afspeelden..
BHet was den 26 Augustus in den jare 1799, dat een geduchte
vloot van Engelse Oorlog en transportscheepen in ons gezicht de
Noordzee kwam afzeilen en voor ‘t gat van Texel ankerde. Den
volgenden morgenstond Wierden de troepen aan land gezet tusschen
d e G r o o t e e n K l e i n e Keette. Gedurende dien ganschen d a g
, streeden ‘t Engelsch en Bataafsch leger zeer hardnekkig tegen
elkander, waar van ‘t gevolg was, dat de, onze tot in de Zijp
retireerden en de Engelschen aan de Zanddijk hunne positie
behielden en eindelijk Alkmaar aan hun wierde overgegeven. Na
herhaalde gevegten in ons dorp Callantsoog lagen gedurende de
tijd van IO a 11 weken 700 Engelsche dragonders benevens des
zelfs paarden, dus wij ons kerkgebouw tot een stal moesten
laaten gebruiken, dewelke daar door een aanmerkelijke schade
wierde toegebragt als wordende al ‘t hout benevens de predikstoel
uit gebrek aan brandstoffe weggenomen. In deezen droevigen.
toestand leefden wij IO a 1 1 weeken, onzeker wat lot over ons
beslist zou worden. Dan eindelijk wierde eene capitulatie tusschen‘
de Franschen (die zig met de Bataven vereenigden) en de Engelschen
getroffen, dit veroorzaakte ons ruimte terwijl de Engelschen en de
Russchen met hun gecombineerd weldra inscheepten en ons grondgebied gingen verlaaten. Maar nu laten wij gelijk eertijds Israël
in een treurenswaardige toestand, Callantsoog ten deele verwoest,
den Tempel vernield, ongeschikt ter verrigting’van den openbaaren
Godsdienst, die van den 8 Sepbr. 1799 tot den rg Jan. 1800
onder ons niet gehouden wierde. . . .
Het was dan den 8 Januarij 1800 dat wij weder mochten
opgaan, dog niet in onze gewoone vergaderplaats, maar in een
particulier huis staande opt Oostend van Callantsoog, behorende
aan Mooy, Commandeur op Groenland, daar mochten wij onzen
godsdienst wederom waarneemen, terwijl intusschen ons kerkgebouw
in staat gebragt wierde, daar wij op den 6 April daaraanvolgende
weder voort eerst vergaderden en ‘t Woord Gods hoorden verkondigen. Dog niet van een verhevene leerstoel,, maar van een ,
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lessenaar (tot de pastorij behoorende ten dienste voor de Predikant).
Dan God, zorgende voor zijne kerke .heeft ook voor ons gezorgd.
Er deed zig eene bequame gelegenheid op ter bekoming van een .
preekstoel en hek. De gemeente van Harencarspel en Dirkshorn
wierde d o o r d e i n v l o e d v a n D s . G . v a n d e r G o o t , p r e d : t e
Noordscharwoude en Ds. H. Prijshof predikant te Oudkarspel een
preekstoel en hek ten geschenke gegeven van kerkmeesters van
Niekerk in Gelderland, wijl men meende dat de kerk te Dirkshorn
ook door de oorlog van haar predikstoel ontroofd was. Dan bij
nader onderzoek bleek ‘t tegendeel, weshalven eene andere
ongelukkige gemeente daar mede voorzien konde worden. Kerkmeesteren van Callantsoog zijnde Pieter Vader en Maarten Mooy
van deeze gelegenheid kennis bekomen hebbende, maakten zig
derhalve weldra ten nutte; kochten den voorn: predikstoel van
kerkmeesteren. van Harencarspel en Dirkshorn voor een somma
van 40 gulden en is dezelve den 30 November deezes jaars door
onzen waardigen en zeer geliefden Leeraar Rinicus Hermanides
plegtig ingezegend ‘) predikende bij die gelegenheid uit Preh: (?)
8 : 5 Ende Esra de schriftgeleerde stond op eenen hoogen houten
stoel, dien zij tot die zaak gemaakt hadden waarbij wij nadrukkelijk opgewekt wierden om van dezelve een nuttig gebruik te
maken. Sions koning doe dezelve voor ons nageslagt tot een
zalig einde tot opbouw voor de geloovige gemeente van C. J.
verstrekken en beware ons voor dergelijke rampen als wij eens
hebben moeten ondervinden, Quod testor : R. Hermanides; Maarten
Mooy, ouderling. Pieter I3opman.a
Te Petten waren de vreemdelingen blijkbaar niet zoo ruw te
werk gegaan als te Callantsoog, want de kerkeraadsnotulen zijn
daar ,hiet op de tiijze als in laatsgenoemd dorp in mineur gesteld.
De Pettemer notulen luiden ais volgt:
1799 - BIn d e maan’d September is het H. Avondmaal niet
kunnen gevierd worden, wegens de invasie der Engelsche en
R u s s i s c h e t r o e p e n e n derzelver bezetting van deeze plaats en
landen. Ook is van d e n 15 September tot aan den 17 November
m e t geene m o g e l i j k h e i d k u n n e n g e p r e d i k t w o r d e n n a d i e n d e
kerk dan met Russische dan ‘met Engelsche Troepes was bezet,
zijnde den 17 November des namiddags weder het eerste gepredikt
‘) Zie G. van Arkel en A. W. Weissmah *Noord-Hollandsche
11. &e ged. bl. 3.

Oudheden*, A’dam 1894,

over Psalm ,143 :, I fa en den volgenden rustdag eenen plechtigen
dank en Biddag gevierd en gehouden. Den 8 December is des
Heeren Heilig Avondmaal ifi vreede en rust gevierd.a
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Verblijf van Karel den Stouten in Den Haag
en Rotterdam.
.
De hertogen van Boergondië en de prinsen van het Huis van
Oostenrijk hadden onder den’ titel van maître de la chambre aux
deniers, een officier in hun gevolg, die van de uitgaven voor de
huishoud,ing van den vorst een nauwkeurigen staat opmaakte.
Deze rekeningen zijn een kostbaar dqcument; zij leeren ons de
personen kennen, die in de onmiddellijke omgeving van den
vorst leefden; de plaatsen, waar de vorst verbleef, enz.. Vele
dezer rekeningen, die voorheen in D;j,n en ,572~ bewaard werden,
zijn in den loop der tijden als oud .perkament gebruikt en bij
het pond verkocht. Vooral van Karel den Stouten zijn er slechts
zeer weinig rekeningen over gebleuen. Beter bewaard zijn de
rekeningen v,an de hertogen van Brabant en Limburg.
Wij laten hier enkele nog onuitgegeven rekeningen volgen van
den hofmeester van Karel den Stouten.
J. KLEIJNTJENS S.J.
.
Merciedi, XXIV jour de Marsl) fan mi1 1111“ LV; monsigneur le conte de Charol.ois tout le jour a La Haye en
Hollande. Escu XX solz a la valeur de XL gros monnoie
de Flandres. *)
Le Sire
Le Sire
Le Sire
Messire

Gaiges.
Charles Darcy XVlll a.
Guyot Duyst XVlll s.
Dauxi XXXVI solz.
de Fremelles XXVl s. Guillaume de Citon XVlll s. ’
de Morecourt XXIlll s. Guillaume de Montbleru XVlII s.
Phelippe de Creveceur Martin Affonce XVIl s.
Xx1111 s. Humbert de Plaine XVlll s.

1) Papiers d’ Ztat et de l’audience. No. 18%
‘) Pascben viel dit jaar op 28 Maart. De data ziJn hier en in de. volgende stqkkeq
naar den nieuwen stijl aangegeven,

\
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Maistre Anthoine Haneron XVllI s. Jaquot de Bourgoingne IX s.
Mre Roland Pippe XVlll s.
,
Tassin de Licques 1X s.
Mre Jehan Cottrel XVllI s .
Obelet de Hees 1X s .
Mre Jehan Gros X.Vlll s .
Casin Flandrin 1X s.
Mre Josse XVlll s.
Martin Haghet IV s.
Guillaume de Villers 1X s.
Girardin Haghet 1X s.
Le petit Benetru 1X s.
Bertin le Manginet 1X s.
Jehan Laissier 1X s.
Guerre le Franc Manginet 1X s.
Jehan Rodringhes 1X s.
Jaquet Denie IXs.
Messire Hugue Michot X11 s.
Jennin .Berte 1X s .
Jehan le Torneur X11 s.
Pierre la Bische 1X s.
Jehan d e B o s c u s e X11 s.
Pierquin le Parmentier 1X s .
Jehan Lanternier X11 s .
Henry Hanoque 1X s.
Pierre Michiel X11 s.
Henneque Didier 1X s.
Henry de Vers X11 s.
Haquinet Denis 1X s .
Jehan Canet 1X s.
GiLlet Hanoque 1X s . ’
Michelet du Bois 1X s.
Messire Jehan Lamirant VI s .
Harquin 1X s.
Thiebault de Reux VI s.
Tassin le tailleur 1X s.
Fastret Hollet Vl s.
Garnot Porcellot 1X s.
Jehan de la Doiere Vl s.
Jehan le Caron 1X s.
Jehan de Viteaux Vl s.
Phelippe bastard delaViezvilleXlls.
Venredy XXVII jour de fevrier lan zuil ZZZZC LV monsigneur le Conte de Charolois tous le jour a La Haye
en Hollande. Escu XX-solz à la valeur de XL-gros monnoie de Flandies. 1)
Gaiges.
Guillaume de Montbleru XVlll s.
L e sire D a u x i X X X V I solz.
Guillaume de Citan XVIll s .
Le Sire de Formelles XXXVI s. Martin Affonce XVlll s.
Le Sire de Contay XXVII s.
Humbert de Plaine XVlll s.
Le Sire de Montferrant XSllll s. Maistre Roland Pippe XVlll s.
Le Sire de Humbercourt
Mre Anthoine Haneron XVlll s.
Xx1111 s . Mre Jehan’ Cottrel XVlll s.
Messire Phelippe de Creveceur
Mre Jehan Gros XVlll s.
xx1111 s . Mre Josse XVlll s.
Charles Darcy XVlll s.
Guillaume de Villers 1X s.
Le Petit Benetru 1X s.
Phelippe Doingnies XVlll s.
*) Archives Gén&ales du,Royautne à Bruselles.
Fonds: Papiers d’Etat et de 1’Audience. Registre no. 7. No. 181.
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Alaing du Pondchastel Vl s.
Jehan Laksier 1X s.
Simonet Lengles Vl 4.
Jehan Rodringhes !X S .
Thomassin SLefevre Vl s.
Messire Hugue Michot X11 S.
Jehan le Torneur X11 s.
Baudechon de Zeppere VI s.
Guyot le tapisier Vl s.
Jehan de Bostuse X11 S.
M a r q u e t d u Papegay Vl s.
Jehan Lanternier X11 s..
Pierre Michiel X11 s.
Monsot Laleurre Vl s.
Pierre Lallemand Vl s.
,Henry de Vérs X11 s.
Woutier de Turnot Vl s.
Jehan Canet 1X s.
Charlot Delattre 111 s.
Michelet du Bois. 1X s.
Phelippe de Wauldrey 111 s.
Harquin 1X s.
Phelippe de Villers 111 s.
Tassin le tailleur 1X s.
Anthoine de Rosimbos lh s.
Garnot Parcellot 1X s.
Aithoine de Servole 111 s.
Jehan le Caron‘ 1X s .
Phelippe bastard de la ViezGuillaume de Thiebronne 111 s
ville X11 s. Rossequin 111 s.
Robin Cottrel 111 s.
Jaquot de Bourgoigne 1X s.
Charles de Visten 111 s. .
Tassin de Licques 1X s.
Jehan
Amouris 111 s.
Obelet de Hees 1X s.
Jehan Cousin 111 s.
Casin Flandrin 1X s.
Guillemin Alaert 111 s.
Girardin Haghet 1X s.
Estiene Havet 111 s.
Bertin le Mangine 1X s.
Simonet Foes 111 s.
Guerrr: le Mangine 1X s.
Guiot se Pondterlier 111 s.
Jaquet Denie 1X s.
Noel Rosse1 111 s.
Pierre le Bische 1X s.
Huchon Tanchel 111 s.
Pierquin le Parmentier 1X s.
Haquinet Denis 1X s.
Besancon 111 s.
Henneque Didier 1X s.
Jaquot Lavendier 111 s.
Henry Hanoque 1X s.
Guard Luxaerde 111 s.
Gillet Hanoque 1X s.
Willéquin Corton 111 s.
Messire Jehan Lamirant Vl s.
Danile 111 s.
Jehan son ayde 111 s.
Thiebault de Reus Vl s.
Jehan Gille 111 s,
Fastret Hollet Vl s.
Tassin Valen 111 s.
Jehan de Ladoine Vl s.
George de la Voie 111 s.
Jehan Guillier Vl s.
Jehan de Bucout 111 s.
,Robin Coronne Vl s.
Kenault Brou Vl s.
Motin le Gris 111 s.
Somme

d e s d i c t e s g a i g e s XL11 livres 1X solz,

.,
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S a m e d i , XXlIe j o u r d e May l a n mil Ii11C L VI Monsigneur le conte de Charolois tout le jour a La Haye
e n H o l l a n d e . Escu. XX solz a la valeur de XL groz
monnoie de Flandre. 1)
Gaiges.

Le Sire Dauxy XXXVl solz.
Le Sire de Fresnelles XXXVI s.
Messire Baulduin de Noyelle
XXVlI s .
Messire Phelippe de Creveceur
XXlllI s.
Le Siie de Humbercourt
XXI111 s .
Le Sire de Sambres Xx1111 s .
Le Sire Daymeries ,XXIlIl s .
Phelippe de Chassa XVlll s.
Guillame de Villers XVlll s.
Charles Darcy XVIll s.
Guyot Duyst XV111 s.
Jehan Lachier XVIll s .
Guillame de Citton XVIl s .
Guillame de Monbleru XVlll s.
Martin Fonsse XVlll s.
Humbert de Plaine XVlll s.
Maistre Antoine Haneron
XVIll s.
Mre Jehan Cotereau XVllI s .
Mre Roland Pippe XVlll s.
Mre Jehan Gros XVlll s .
Mre Josse XVlIl s .
Messire Hugue Michot X11 s.
Jaques Doursan X11 s.
Jehan le Tourneur X11 s.
Jehan de Boscuisen X11 s.
Pierre Michiel X11 s.
Henry de Vers X11 s.

Jehan Rodrigue 1X s.
Tassin de La Perriere 1X s.
’
Jehan Canet 1X s .
MicheIet du Bos 1X s.
Harquin 1X s.
Jehan Caron 1X s.
Phelippe bastard de la Viezville X11 s.
Jacot d e Bourgiigne 1X s .
Martin Haghet 1X s.
Guerardin Haghet 1X s.
Bertin le Mannier 1X s.
Guerre le Franc Mannier 1X s.
Gennin Berte 1X s .
Jaque Daine 1X s.
Pierre La Bische 1X s.
Pierrequin Parmentier 1X s.
Hennequin Didier 1X s.
Hacquinet Denis 1X s.
Gillet Hanocque 1X s.
Henry Hanocque 1X s .
Casin Flandrin 1X s.
Obelet de Hees 1X s.
Messire Jehan Lamiram V l s .
Messire Phelippe Hincart Vl s.
Thiebault de Reux Vl s.
Charle de Vison Vl s.
Fastret Hollet Vl s.
Marquet Papegay Vl s.,
Regnier Bron Vl s.
Robin Coronne Vl s.
Woultre de Turnot Vl s.

‘) Papiers d’ Etat et de 1’Audience. Registre no. 7. No. 183.

Jehan de la Doyere Vl s.
Monjot Labeurre Vl s.
Simonnet Lenglais Vl s.
Jehan de Viteaux Vl s .
Dore Vl s.
Alain de Pont Chastel VI s.
Thomassin le Fevre Vl s.
Baudechon de Zoppre Vl s.
Guyot le Tapissier Vl s.
Anthoine de ,Rosimbos 111 s.
Phelippe de Vauldry 111 s.
Phelippe de Villers 111 s.
Antoine de Servolle 111 s,
Guillame de Thienbronne 111 s.
Rossequin 111 s.
Charlot de Lattre 111 s.
Richart Juifz 111 s.
Guillemin Alart 111 c.
Noel Roussel 111 s.
Somme

Pierre Lallemant 111 s.
Jacquin Estoquet 111 s.
Cornilles Finet 111 s.
Simonnet Fiet 111 si
Mottin 111 s.
Daniel 111 s.
Jehan son ayde 111 s.
Tassin Valaen 111 s.
George de la Voie 111 s.
Williquin Cotton 111 s.
Jehan de Buccourt 111 s.
Jaquemin Farel 111 s.
Jehan Amoris 111 s.
Jennin Cousin 111 s.
Jacot Lavendier 111 s.
Girarde Luzaerde 111 s.
Jehan Gille 111 s.
.
Guyot de Pontaillier 111 s.

d e s dictes gaiges XLV livres X11 solz.
-

Rekest van Cornelia Pieterssens te Brielle aan .den Raad van zijn
Majesteit, om de goederen terug te erlangen, die wederrechtelijk aan
haar en haar kinderen ontnomen zijn. Zij protesteert, omdat
deze goederen niet aan haar man Guillaume Willemsens, die wegens
de troebelen voortvluchtig is, toebehoorden; wat blijkt uit het
door haar overgelegde huwelijkscontract. 1)
A Messieurs Messeigneurs du conseil de Sa Majeste lez
Son Excellente.
Remonstrent en teutte. humilite les mombours et mere des
enfans d e GuiZZaume ~lemssens, apoticaire par cydevant,
en la ville de Briele pays de Hollande, et a present refugie
a cause d e s t r o u b l e s passez, comme leur dicte mere Covnelia
+evssens
a avec s o y a p p o r t e p l u i s e u r s b e a u s b i e n s d e
fond et terre gisans la entour, comme appert par la convenance de leur traicte antenuptial dont copie auctenticque est
*) origineel in het Rijksarchief te BrusseLPapiers d’ Etat et de 1’Audience.

No. xz,, 814.
.:’
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cy joincte, par lequel traicte appert aussi, que ledict Guillaume nen povoit aucunement amoindrer, changer ou diminuer
lesdicts biens, meismes devroit de son propre bien, restituer
apres sen trespas. Or est il, que les fermes et rendaiges
diceulx biens, sont saisiz au nom de Sa Majeste pour labsence
dudict Guillaume , nullement appartenus a icelluy, ains
ausdicts orphelins et leur mere, par ou iceulx mombours
nont moyen aucun dentretenir ladicte mere avecq ses pupiles
le tant que ygkan van Duiv6vaova2, receveur illecq recoit
les proffits et emolumens desdicts biens a leur totale ruine.
Supplient a tant que le noble plaisir de vous tres bouaires
seigneuries soit de accorder aux suppliants lettres closes addressantes audict receveur, affin quil informe Ce conseil sur
le contenu de testes, signament quil ont presente pluseurs
requestes, affin davoir main levee pour sur lesquelles fut
ordene, quelle seroit mise es mains des commissaires et
actendu, quil leur pretension samble estre personele combien
quelle soit sur choses reelles, ce porroit encoires longuement
trainer, sans que les porves orphelins soient pourveus du
moingz par provision de leur alimentation necessaire et
quotidiene supplient a tant pour lesdictes lettres closes.
quoy etc.
Josse van Erssele, procureur, XIId may I 57 I.
In margine:
Soyent escriptes lettres au receveur a la fin requise. Faict
a Bruxelles le XIIe de may I 571.
I n dorso: Les mombours de Corlzrlja Pt&r.s dochtere, mere des
enfans d e G’uillaume W&nzsse?zs (ou Willemssoene) f u g i t i f .
Copie.
Inden naeme des Heeren, amen. Condt ende kenlich zy
eenen ygelicken christemensch, die dese jegenwoordelichen
instrument verthoont sal worden hoe dat inden jaere Ons
Heeren duysent vyffhondert tweentzestich die vyffde indictie
donderdaechs den achtienden Juny omtrent te twaelff uren
opte noene, paeusdoms onser alder heilichste‘vader in Gode
ende heer, heer Pius door die voorsienichheyt Goods die
vierde van dien naeme in zyn derde jaer regnerende die
alder doorluchtichste ende onverwinlichsten heer, heer FeTdinando, jegenwoordich Rooms Keyser altyts vermeerder
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srycx dierste van dien naeme int vyffde jaer zynder imperië,
ter presentie ‘van my notaris publich byden Co. Ma. hove in
Hollandt geadmitteert ende getuygen hier onder gescreven,
compareerde diersaemen d i s c r e t e n Wìh’evn WEZZems z o e n ,
apteker ten Brie1 verseltschapt mit Meester Peeter Pieters zoen
chirurgyn schoonvader, yannetgen Ariendoc&eve, conthoralen
man ende wyff zyn moeder, ende Meestre Cornelis PZeters zoen
, chirurgyn zyn schoonbroeder mit Lysbeth Wtllems dochtre,
conthoralen man ende wyff zyn moeder, ende IMeestre
COYnelis Pieters zoen, Chirurgyn zyn schoonbroeder met Lysbetk
Willems dochtre c o n t h o r a l e n m a n ende wyffzyn su’ster t e r
eenre, ende Cathwìna CorneZis dochtre v u y t e n n i e u w e n
h o e r e n , v e r s e l t s c h a p t m i t Bastiaen Cornelis zoene, Lenart
Yacobs zoene haer broeders, Wollebrant Yans zoen Lìchtenbmch,
ende Huyck raus zoen Lìchtenborch, haar oemers ter andere
z y d e , d i e w e l c h e d o o r G o o d s i n s p i r a t i e , ende i n g e v e n
zyns heyligen Gheests, veraccordeert, vergadert ende verstaet
zyn om te procederen ende voort te treden inden rechtelicken staet, aleer zy mencanderen souden. trouwen ende b e slapen mit voorwaerden ende contracte antenuptiael, in forme
ende maniere hier nae volgende. Inden eersten soo geloven
die voornoempde brudegoms, schoonvader, moeder, schoonbroeder ende suster, willen voornoempt ten huwelich eerliche
te cleeden, ende t e reeden daer zy eere off hebben willen
t o t haeren tosten ende lasten, dien hy ofte zyn erven altyt
a e n haer b e h o u d e n s u l l e n ende daerenboven hem geven
ende laeten volgen die winckel vanden aptekerie, alsoo gaet
als die althans is, mit dat ancleven van dien, soo die staet
ende sullen gehouden zyn die winckel vande aptekerie te betaelen voor vyffhondert guldens, gèlick die vande weduwe
ende erffgenaemen van Kerstiaen Yacobs zoen getocht is, tot
z e s p o n d e n grooten v l a e m s t s j a e r s , ende i n d i e n 3annetgen
t e n voorscreven Willems m o e d e r deser werelt o v e r l e d e , ende
Willem kint ofte kinderen vercregen b y d e v o o r s c r e v e Catherina
Cornelisdochtre, ende n o c h i n t l e v e n w a e r naer d a t
overlyden van syn moeder voornoempt ende die daeghen
vanden voorscreven winckel noch niet verlopen ende betaelt
en waere, zoo sal de voorscreve Willem ofte gerechte actie
van hem hebbende, inden buel van zyn z. moeder, off zyn
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kinder grotemoeder vuyt zynen naem comen erven ende
deelen portie portie gelyck, mits inde voorscreve buel brengende alsoo veel penninghen als de voorscreven meestre
Pieter ende Janneken opte voorscreve winckel betaelt sal
hebben, dat tot taxatie van goede mannen, alzoo die zelve
penninghen op termynen betaelt zyn endt in gereede gelde
boven de helft nyet strecken e n souden, ende sal de voorstreve Willem ofte actie van hem hebbende alsdan gehouden
wesen dye voorscreve winckel selver voorts te betalen. Ende
by indien dat Jannetgen voornoempt zoo langhe leeffde dat
die voorscrere dagen van vyff hondert guldens tot zes ponden
grooten v l e m s t s j a e r s a l b e t a e l t hadde, ende d e s e werelt
alsdan overlede, ende Willem voornoempt zyn kint ofte
kinderen int leven zyn, zoo zal hy ofte actie van hem hebb e n d e i n d e n b u e l v a n z y n z . m o e d e r comen deelen ende *
paerten portie portie gelyck, mits inden buel voorscreven
brengende voor de betalinge vanden v y f f h o n d e r t g u l d e n s ,
eens veertich ponden grooten vlems, noch soo sullen meestere
Pieter ende Jannetgen voornoempt gehouden syn Willem
ende Catharina voornoempt tonderhouden als zy luyden get r o u t s u l l e n wesen e e n g e h e e l jaer v u y t v a n eeten ende
drincken, daer sy eer van hebben willen, alzoo verre als de
voorscreve Willem ende Catharine by huerluyden gelieven
te blijven, ofte op haer selven begheeren te zyn (twelck zy
luyden sullen moghen tot allen tyden doen) sullende alsdan
meestre Pieter ende Jannetgen voornoempt vande onderhoudenisse ontslegen zyn. W a e r j e g h e n s Catharina, m i t haer
broeders ende haer oemers voornoempt geloven te huwelick
inden gemeen buel ende tsamen te brengen tot haer beyder
behouff eens ontrent hondert ponden grootcn vlems, die men
hem betaelen sal oft bewysen van wien dat die coemen sullen
ende verschenen zyn tusschen dit ende St. Gielis anno XVC
ende tweeentzestich, ende dit al boven boven haer cleeren
ende juweelen, tot haeren lyve behoorende, die zy ofte haeren.
erffgenaemen altyt aen haer behouden sullen, daerenboven
zoo zal de voorscreve Catherine mit desen huwelichse voorwaerden voor vuyt nemen alle haer anderen goeden als hier
naer volgen. In den iersten die landen die zy met Bastiaen
Corneliszoen haeren broeder gemeen heeft, die gecomen zpn

van haer z. vader, die jaerlicx elcx gelden vivendertich schelling vyff grooten vlems, vuytgaende voor haer portie tsjaers
omtrent eenentwintich schellingen competerende den Heyligen Gheest in’ Heervliet, noch die landen die zy met Has, tiaen Cornelis zoen ende Lenart Jacob zoen haeren b r o e d e r
gemeen heeft ende gecomen z!*n van haer moeder die jaerlicx
elcx gilden drie ponden negen schellingen vyff grooten acht
myten, noch die landen die zy mit haer voorscreve broeders
g e h o u d e n h e b b e n v a n haer grootmoeder al mitten anderen
erffgenamen gemeen die jaerlicx elcx gelden elff schellingen
grooten vlems, noch die landen die gecoemen zyn van haerluyden moeye Janneken Tabbenbrouch die jaerlicx elcx gelden,
derthien schellingen vier grooten vlems mit Bastiaen haeren
voorscreven broeder gemeen, noch aen rentbrieven mit haeren
voorscreve drye brueders gemeen elcx twee ponden elff schellingen VJII groten vlems tsjaers, noch een rente van twintich
schellingen grooten vlems tsjaers mit Lenart haeren b r u e d e r
gemeen, welcke voo+screve p a c h t e n ende r e n t e n beloopen
tsjaers, negen ponden, negen schellinghen, zes grooten, acht
myten, die de voorscreve Willem Willems zoen haeren toecomenden m a n ’ (alzoo v e r r e h y h e m w e l r e g e e r t o m z y n
wyff ende kinderen die toste winnen) sal jaerlicx ontfangen
ende employeren tot profyt van hem, zyn wyff ende kinderen.
Mer, die voorscreve Willem en sal die voorscreve landen van
dien ofte penninghen ende renten nyet mogen vercoopen
noch versetten dan jaer voer jaer ontfanghen ende employeren
als voeren van nu ten eeuwigen daegen, ‘eide voorder binnen
‘_
middelen tijden eenige vandie voorscreve renten gelost ende
affgeleyt, zal die voorscreve Willem gehouden wesen die
voorscrevë hooft penninghen wederom aen renten te beleggen
b y c o n s e n t v a n beyde parthies vrinden. Ende indien die
.voorscreve Willem deser werelt overlede, ende eenighe vande
vonrnoempde hooftsomme ende penninghen die affgeleyt
waeren binnen zyn leven aen renten niet geleyt en hadde
ende die voorscreve Catherine int leven waeren, soo Lzal die
voórscreve Catherine wederomme die affgeleyde en loste
penninghen voeren vuyt, vuyt ,voorscreve haer tweeder gueden
heffen al eer yemant vande erffgenaemen daer inder voorcreven gueden vanden voorscreven Willem sal mogen comen
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deelen noch paerten. Ende off de voorscreve Catherine Cornelis dochtere storve ende Willem voorscreve int leve bleve,
soo sullen die voorscreve vuytgesproken goeden als landen
ende renten comen aende erffgenamen vande voorscreve Catharine, mits dat de voorscreve Willem daer eens off genieten
sal die somme van twee hondert rynssche guldens alsoo verre
Janneken die moeder van den voorscreven Willem noch int
leven is. Ende bij indien die voorscreve Janneke deser
werelt overlede waere, ende die voorscreve Willem mit Catherine voorscreve zyn huysvrouwe die erffenisse van haeren
moeder toen genomen hadden, soo sullen alle die goeden
voorscreven gemeen zyn, mer, indien die voqrscreve Willem
s t o r v e ende Catherine voorscreve int leven waere, soe zaI
zy vooren vuyt hebben, vuyt alle der voorscreve goeden eens
die somme van tweehondert rynssche guldens, alle welcke
poincten ende articulen die voornoempde comparanten ende
toecome’nde conthoralen gelooft hebben malcanderen tonderhoudene ende te volbrengen tot een yegelicx behouff, stipulerende ende géloofte nemende van heurluyden ende v o o r
heurluyden naecomelingen ende erffgenaemen aen handen
van my notarys onderscreven op heur ende op heur goeden,
roerende ende onroerende gewonnen ende o n g e w o n n e n t o t
wat plaetsen, steden, heerlicheden ende dorpen, die gelegen
moghen wesen ende b,evonden moghen worden, tot satisfactie
v o l d o e n y n g h e ende betaelinghe vande v o o r g a e n d e p o i n c t e n
ende articulen consenterende ende willecorende inde voorstreve huwelicxsche te geschiene als boven verclaert staet.
Begerende zy luyden comparanten hier van by my gemaect
ende geextendeert te worden een oftemeer instrumente inder
bester forme.
Aldus gedaen inden Nieuwenhoeven ten huyse van Huych
Janszoen Lichtenborch, s c h o u t v o o r n o e m t , jaer, maent, i n dictie, dach, ure, paeusdoms ende imperie des rooms Keyserrycx als boven, in jegenwoordicheyt
van Cornelis Huyge,
scepenen inden Nieuwenhoeven ende Jacob claes zoen, secretaris ende coster inden Nieuwenhoeven, beyde wettighe getuygen hier by aen ende over geroepen ende g e b e d e n .
Et ego Jacobus filius Theodorici Hagensis clericus Traiectensis dyocesis sacrosancta apostolica auctoritate net-non
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sacri concilii regie Majestatis curie Hollandie publicus approbatione et admissione notarius, quia premissis omnibus et
singulis dum sic .uti premittitur fierent et agerentur, una cum
prenominatis testibus presens ,interfui eaque omnia et singula
sic fieri vidi, scivi pariter et audivi ac in notam scripsi idcirco
hoc presens publicum instrumentum manu mea propria conscriptum, ex inde confeci et in hanc publicam forman redegi
signoque et’ nomine et cognomine meis solitis et consuetis
subscripsi et subsignavi in fidem et testimonium omnium
singulorum premissorum rogatus et requisitus.
Ceste copie a este cc>llationnee, a certain original contract ,r
de mariaige escript sur parchemin en langue thioise et passe
p a r d e v a n t Jacques filius Theodorici Hagen notaire publicq
etc. e s t a n t ledict original contract sain et <enthier
sans
rasure ou entreliniatoire, et trouvee concorder par moy Jehan
vander Haghe huissier du Conseil de Sa Majeste lez Son
Excellente, aussy notaire publicq approuve par le grand
Conseil, de Sadicte Majeste a Malines. Tesmoing de verite
ceste signe ce penultiesme de mars XVc septante ung, stil de
Rome.
(Sc) J. van der Haghe, notarius.
Wy burgemeestre, s c h e p e n e n ende raeden d e r s t e d e v a n

den Bviek, d o e n condt ende certiffìceren eenen yegelikcen
d a t u p h u y d e n d a t e v a n desen voor ons gecommen ende
gecompareert zyn Huych Janszoen van Lichtenborch, schoudt
vanden Nyeuwenhove ende Lenairt Jacops zoen, laeckenvercooper onsen inwoenende poorter als momboirs ende erffvoochden vande onmondighe kinderen van Willem Willems zoen
apteecker fugityff ende a b s e n t vande voorleden troubelen,
ende h e b b e n indier qualiteyt geconstitueert ende machtich
gemaeckt, constitueren ende maecken machtich mits deser
Josse van Orsselle advocaet omme v a n w e g e n h e n constituanten te exhiberen ende te presenteren voor zunder Excellencie ofte die vanden raedt vanden troubel alle alsulcke
huwelicxe voeruaerden als tusschen den voorscreven Willem
Willems zoen ende syn huysvrouwe Cathrine Cornelis dochter
gemaect is mitsgaders allen anderen munimenten ende docum e n t e n a l s t o t verifficacie vande voorschreve o n m o n d i g e

.
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kinderens goet recht van noode dienen ende behouften wesen
sullen omme die zelve gecollationeert ende geauthoriseert te
werdden naer b e h o e r e n r e q u e s t e n t e prese.nteeren, appoinctemente te solliciteren ende vervolgen te eyschen, te andtwoerden, te repliceren, dupliceren, ende voortz alle rechtelicke termynen ende stil1 van procederen naar costume vander
plaetse te observeren, productie ende e n q u e s t e t e m o g e n
doen met getuygen ofte anders van productie te renunchieren,
te reprocheren, .salveren ende in rechten te concluderen, ende
sententie
tanhooren, pronunchieren, ende voortz generalicken
endc specialychen alles te mogen doen tzy voorden voorschreven raet ofte elders daert van noode wesen sall; dat sy
constituanten inder voorschreven qualiteyt selffs present ende
voor oogen zynde souden, tonnen ende moegen doen, auctorizerende hem voorts een ofte meer in zyne stede ende
plaetse ad lites te mogen substitueren, ratifficerende ende,
approberende alle tgundt by den voorschreven gecqnstitueerde
hierinne alrede gedaen end gehandelt is, ofte by hem ende
s y n e g e s u b s t i t u e e r d e n s h i e r i n n e alnoch g e d a e n ende gehandelt zal werdden, gelovende sy constituanten tselve voor goet,
vast, gestade ende van Waerden te houden van nu ten euwigen
daegen.
D e s t o e r c o n d e s o e h e b b e n wy burgemeesters, schepenen
ende raeden voornoempt der stede signet dat wy dagelicx
gebruycken ten saecken geaccommodeert hier onder ‘aangeh a n g e n upten XXIXen martij XVC tzeventich nae Paesschen.
In kennissen van my

(get.) Feidsteen (??)

Zeg el ontbreekt.

DORSMAN = DORTSMAN = DORTSMON? = DORTSMONDB?

In 1922 verscheen bij de N.V, Dorsman & Odé’s Boekhandel
en Drukkerij te Vlaardingen een door mij bewerkte genealogie
van het geslacht Dorsman.
Daar mij eenige jaren terug bleek, dat hier en daar Dorsmans
woonden, die niet in genoemde genealogie voorkomen, stelde ik
den heer J. Dorsman te Vlaardingen voor te onderzoeken in
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hoeverre zij met het Vlaardingsche geslacht van dezen naam iets
te maken zouden hebben en het resultaat er van t.z.t. te
publiceeren.
Zoo kwam ik eerst in correspondentie en later maakte ik
kennis met den heer A. Dorsman te Voorburg, die spoedig
belang begon te stellen in de genealogie van zijne familie, niet
alleen mij tal van inlichtingen verschafte over de jongere generaties,
doch zelf ook een onderzoek instelde naar de oudere, zoodat wij
vrij spoedig nog een genealogie Dorsman hadden samen gesteld.
Intusschen gelukte het tot heden niet verband te verkrijgen
tusschen zijn geslacht en het Vlaardingsche van denzelfden naam
en dit geeft den heer Dorsman aanleidig een andere zienswijze
over het ontstaan van den naam Dorsman te hebben dan de mijne,
waarover ik gaarne eens het oordeel van anderen wilde vernemen.
In de door mij bewerkte genealogie Dorsman schreef ik (b]z : 1X) :
>Het eerste wat men omtrent dit geslacht te Vlaardingen
averneemt is een aanteekening in het Register van Poorter en
,Burgereeden, x 5 5 5 Januari 27 - 1725 Juni 9 (Inventaris nr. 60)
Bluidende: Jan Jansz. Dortsman, schipper, is poorter geworden
Bden XXII dach Juli 1582 ende heeft de behoerlijcke eedt gedaen
ain hande van Frans Cornelisse burgemr.
xMen kan aannemen, dat deze Jan Jansz. uit Dordrecht kwam
Ben te Vlaardingen ingeschreven werd als een man komende uit
>Dordt, een Dordtsche man, wat al spoedig in Dortsman veranderd
> werd. Doordat de opeenvolgende medeklinkers in dien naam,
Sr, t, s, alleen met zekere oplettendheid zijn uit te spreken, komt
ahet, dat het niet lang duurde of de middelste medeklinker, t,
Bverdween en men sprak van D0rsman.c
Nu schrijft de heer A. Dorsman mij daarover het ‘volgende:
>Ik wil direct aannemen en toestemmen, dat Jan Jansz. Dortsman
Buit Dordrecht kwam, maar ik geloof, dat deze Jan Jansz. d e n
Bnaam Dortsman reeds mede bracht uit Dordrecht en niet aan
Ddeze naam gekomen is op de door U g e o p p e r d e wijze;<
BHet wil mij voorkomen, dat de naam Dortsman ontstaan is
pvan het oude dorp nortsmonde, een plaatsje dat gelegen was te
szuiden van de Groote Lindt waarvan (zooals een oude schrijpver zich uitdrukt) de bewoners afstammen van een Germaansche
Bstamg een wilt ende woest volk, dat van, den visch ende v o g e l
seyeren leefde en door dien deze lanhen leege landen sijn, daar
1930
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Bde vloed van de zee ligt over henen spoelde ende het opperwatet
adat door de rivieren van boven afkomt, overliep, so e n k o n d e n
ageen menschen hier woonen of sij waren in gestadige vrese ende
Bnimmermeer v a n g o e t , vee ofte haar eigen leven versekerta en
Bdat vermoedelijk met de watervloeden van I 170-1173, andere
#willen 142 1, totaal verdwenen «.
>In het begin der 17e eeuw vinden wij reeds Dortsman(s) in
PDordrecht en in Heerjansdam, dus in de onmiddelijke nabijheid
pvan hun oorspronkelijke woonplaats (Dortsmonde) en wil het mij
~voorkomen, dat die menschen genoemd waren naar de plaats
avanwaar zij gekomen waren.
>Bij den naam Dortsmonde lette men op de neiging van de
Bvolksmond om woorden of namen te verkorten en te verbasteren;
~zoo zou Dortsmonde veranderd kunnen zijn in Dortsmon, hetpgeen Dortsman geworden zou zijnc.
>Dat de naam Dorsman iets te maken zou maken hebben met
adorschenu kunnen wij ‘direct afwijzen, daar in de oudst bekende
Bofficieele stukken gesproken wordt van Dortsman. 1)~.
Mag ik de zienswijze van anderen eens vernemen?
M. C. SIGAL

Onbekende

JR.

Penning.

Dezer dagen werd mij voor het museum een looden p e n n i n g
geschonken, waarvan de middellijn 3.5 c.M. bedraagt.
De voorzijde vertoont twee alliantie schilden, rechtstandig naait
elkander geplaatst, met dien verstande, dat de gebruikelijke plaatsing verwisseld is:
a. vrouwelijk schild(ovaa1) : het cijfer 19, d a t d w a r s o p h e t
s c h i l d sta,at;
b. mannelijk schild (met gekartelde onderrand) : 3 visschen,
boven elkander geplaatst, zwemmend naar links. .
De achterzijde is blanco.
Kan iemand mij iets over deze penning mededeelen, zijn er
andere, dergelijke bekend ?
M. C. SIGAL JR.
-‘) Zie ook de in aanvang dezes

genoemde genealogie, blz. X.

’
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Zeven attestaties van landmeters,
betreffende de Zijpsche dijken
DOOR

Mr. J. BELONJE.

(Voortzetting van flav. LXXVII, 259).

De volgende attestatie is opgenomen in een voor de kennis
van den ouden toestand van het Noorderkwartier zeer belangrijk
verbaal, hetwelk gehouden is door Rapporteurs van de Staten
van Holland. In de gedrukte resoluties van de Staten van Holland d.d. 7 Maart 1596 komt dit verbaal voor, doch het is daarin
zoozeer verminkt, dat het geheel onbegrijpelijk is geworden. Toevallig trof ik aan in de losse stukken van het archief van het
waterschap BZijpe en Hazepolderu een notarieel afschrift van den
oorspronkelijken text van genoemd verbaal (door den Notaris J.
J. van Reenen t e ‘s Wage 27 Oct. 1713.) Wat in de betreffende
resolutie van de Staten onduidelijk is, blijkt thans uit het volgende.
Zoo zien we o.m. dat de deskundige-landmeter Gerrit Dircksz.
Langendzj;é d e heeren Rapporteurs op hunne expeditie heeft vergezeld. Ik geef het oorspronkelijke verbaal hier dus in z’n geheel weer:
Copie. 1
zo Marty 1 5 9 6 . Verbaell vande gedaene inspectie opt
bedijcken van de Zij’pe agtervolgende uwer Ede Mog. Heeren
acte van Commissie hier naer van woorde t’ woorden geOpt versoeck hebben wij Johan van Mathenes
insereert.
Heere van Riviere, Opmeer etc. Philips Doubleth eerste meester
vande reeckeningen in Holland ende Dirck Dircksz burgermeester der steden van Alkmaer als bij de magistraet der’
voorsz. s t e d e t o t desen gecommitteert ons op den. 12 deser
jegenwoordige maent v a n f e b r u a r i j t s a v o n d s g e v o n d e n t o t
Petten alwaer wij meende de gecommitteerde der stede van
Medenblicq mede te vinden, soo die selve mits die quackel
vorst qualijcken tot Alkmaer tosten gecoomen maer denselven aldaer niet vindende nogh geen tijdinge van hen hoorende
hebben in der nagt eenen expresse boode te paerde gesonden
naer Medenblic daer bij de heeren Magistraet van Medenblicq
adverterende van onse aancomste ende sijn des anderen daegs
den 13 der seluer maendt eensdeels gegaen ende o o k e e n s deels met de waegen gereden langs t o u d e dijck stal1 v a n

/

den Zijpdijk beginnende ten Zuijt O o s t e n v a n t d o r p v a n
Petten vanden Schooreldijk aff Oost op na den Hasendijck
toe, welcken Hasendijck wij bij metinge van Gerrit Dircksz.
ghesworen landmeter langh bevonden hebben geweest te zijn
twee hondert roeden Hontsbossche mate van welcke noch in
wesen waren in goede hoochte tamelijck wel met helm bewassen negen en veertich roeden; van denselven Hasendijck
Noordt op reijende aldaer noch bevonden aen twee partijen
LXXIIII roeden dijcks als vooren met een ledige plaetse van
twaelf roeden tusschen beijden soo wegh gespoelt als’wegh
gestoven waer aen wij voorts Noordt op roijende in de rechte
linie bevonden hebben het groote Zijpsch Gat in de lengte
van seven hondert negen en tachtich roeden wesende een
hooge effen strande daer van den dijck geheel wech gheioopen ende verstoven was, ende tusschen beijden een groote
plecke lants sedert de inundatie vant jaer vijfthien hondert
tseyentigh met meerder sandts dan te vooren bedeckt t e n
eijnde welck groote Zijpsche Gat wij Noordt op in de selv&
linie bevonden hebben den ouden Zijpschen dijck in de lenghte
v a n IXcLXXX r o e d e n w e s e n d e e e n ceer h o o g e ende breede
geweldige duijn meestal wel met helm beplant,, hebbende
niet dan een glop ofte stuijfgat van twintig roeden daer van
het sandt innewaerts gestoven was die met seer weijnigh
kosten van helmplantinge ende weijnigh rietschuttinge tot
een vqlkomen zee weringe gebracht kan worden. Waer aen
dat volgende is een open gat van hondert en vijftich roeden,
dacr van het sandt .meede ter Zijpewaert innegestoven, ende
,aldaer van zelfs eenige duijnen geniaeckt heeft, t’ende welcke
hondert 5~ vijftigh roeden wij weder bevonden hebben een
stuck dijcx van LXXXV roeden lenghte wesende insgelijcks
een seer hoogen vasten duyn, aen twelck voor de inundatie
verheelt is geweest de Zuijder Schinkel van Toeg, van welcke
Zuijder Schinkel wij bij metinge gevonden hebben wegh geloopen ende wegh gestooven te zijn TIIcLXII roeden ; ende
soo den avondt bestondt te genaecken sijn wij weder gekeert
naer Petten alwaer wij gevonden hebben aen gekoomen te
sijn Reijnier Frans Soon burgermeester van Medenblicq als
bij de magistraat tot deze besoigne gecommitteert zijnde.
Qen 14 Februarij sijn wij gecommitteerden gelijckelijk Le
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saemen gevaeren van Petten de strande langs naert dorp
vant Ooge voorts naer de Zuijt Schinkel daer wij t sdaechs
te vooren gelaten hadden ende hebben aldaer bevonden van
d e d u i n e n v a n d e Toege roijende Oost Zuijdt Oost op een
stuck dijcks van de selve Zuijdt-Schinckel in de, lenghte van
hondert acht en tsestigh roeden wesende goede hooghe vaste
duijn ende bij inspectie bevonden ook mede verstaen uijt
den monde vande ouste zeevarende luyden v a n t Oge ende
andre oude dijkmeesters dat in gevalle men de Zijpe soude
willen bedichten nootelijck weder soude dienen gerestaureert,
de voorschreve Zuydt Schinckel, ende aenden Zijpschen dijck
als van oudts verheeldt welck gat als vooren geseijt langh is
IlIcLXII roeden, soo daer door gecauseert soud werden een
groote leute ende verseeckertheijt vanden Zijpschen Dijck,
als de duijnen van Toege uyt den Noorden ende Noordwesten
tot een voorschantse hebbende bijsonder omme te beletten,
dat met een Zuijden ende Zuijdtwesten storm gheen water
t u s s c h e n d e d u i j n e n v a n Toege ende den Zijpschen dijcken
soude mogen overvallen ende eenige schuijringe ende diepte
tusschen beijden veroorsaecken, ende soude de selve Schinckel
oock seer wel te houden sijn als op gheen ander slagh d a n
op den Noordtoosten leggende, met welcke winden men schier
nimmermeer eenigh water men daer aen en heeft weten te
komen, ende uyt den Zuydtwesten als een seer hooge strande
voor hem hebbende met helmplantinge ende rietschuttinge
voorts tot een geweldigen duijn gebracht soude cunnen worden
ende soo bij sommige voorgeslagen worde dat men van het
voorschreve stuck dijcks daer de Zuijder Schinckel aen verheelt is geweest soude mogen overgaen, ende eenen nieuwen
dijck slaen Oost Noordt Oost op roijende naer d e n Slijckerdijck daer het Alckmaer Sluijsken o p t e l e g g e n p l a g h b e o o s t e n t Huisken daer inne Cornelis Tades hem tegenwoordigh is onthoudende, hebben wij een lant meeter belast die
selve raije te trecken die bevonden is lanck te zijn twee
duijsent vijftien roeden; Sijn daerna voorts gevaren Noordt
op langs het oude Dijckstal vander Zijpe tot omtrent Abbestede, alwaer den Slijckerdijk van oudts een bocht gehadt
heeft ende t u s s c h e n b e i j d e n b e v o n d e n v o o r h e t e e r s t e e e n
gat van drie hondert roeden lenghte en de ‘aendijk noch
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overgebleven te zijn aen sesse verscheijden parthijen vier
hondert seven en tseventigh roeden, doch meest al laege
dijck, als gelegen hebbende tusschen beijden de Schinckels;
ende d e g a t e n t o t v i j v e n t u s s c h e n blijden b e v o n d e n t e b e lopen IIcXXIX r o e d e n v a n welzke cromte ofte bogt wij den
lantmeeter een andere raije hebben doen trecken die lanck
b e v o n d e n i s XVCXII roeden; roeijende insgelijcks n a d e n
Slickerdijck, daer het Alckmaers sluijsken gelegen heeft gehadt; Op welcke vijfthien hondert twaelf roeden gehoocht is
de drie hondert roeden ende IICXXIX r o e d e n t u s s c h e n d e n
aenvangh van dese twee raijingen open leggende soude alhier
(soomen dese twee raijinge soude willen volgen) gemaeckt
moeten sijn IICXLI roeden dijcks ende over sulcks XXXVI
roeden meer dan op de andere raijinge; daer tegens weder
stqet te considereren datter derthien hondert vier en tseventigh
margen landts meerder binnen bedijckt soude worde, vande
welcke de meeste helft (hoe wel het selve altsamen egalementen zijn t zedert de inundatie merckelijck zijn verbetert
sood’ selve begroeijt ende met gras bewassen waer inne de
slibber ende vettigheijdt met hooge vloeden uijte Zuijder Zee
daerop gekomen is blijven leggen behalven dat naert oordeel
van verscheijden persoonen den dijck alhier als loopende
Oost ten Zuijden ende W e s t e n t e n N o o r d e n b e t e r soude
leggen uijtten Noordt Westen Windt dan op de eerste voorgementioneerde raije met welke ,openie wij ons desen aensiende ook soude conformeren ende soude v o o r t s v a n d e
plaetse Idaer het voorschreve Alkmaer Sluijsken ghelegen heeft
gevolcht mogen worden ‘t stael van den ouden Slickerdijck
langh wesende omtrent elf hondert Roeden, welcke geheel
wegh is geslaegen op welcken voorverhaelden voet wij dienstighlijcken ende Ook verseekerder soude agten de dijkage
bij der handt genoomen te worden dan voor een gedeelte.
Sulcx bij eenigen vanden ouden ingelanden van de Zijpe onl a n g s i s v e r s o g t ende om dese naervolgende consideratien.
Ten eersten dat men genoech geheel het oude Dijckstal den
dijck geleijdt sal worden op een zeer hooghe stael, oock soo
verseeckert, dat alleen met ordre ende g o e d e toesicht o p d e
helmplantinge, den selven eens gemaeckt zijnde sonder merckelijcke kosten soo hoogh ende swaer kan krijgen als men
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selve bij maniere van spreecken soude begeeren. Ten tweeden
dat in sulcken gevalle te bate sal comen sesthien hondert
vijf en tsestigh roeden dijcks daer tegenwoordigh nogh leggende. Ten derden datter soo veel meer lands sal aengewonnen worden in een quartier daer overmidts de meenighte
van de inwoonderen het landt meer dan in andere plaatsen
van deze provincien begeert is. Ten vierden dat daer mede
belet sal worden voor een g.root gedeelte den overval van de
LNoorderzee
i n d e ‘ Z u i j d e r z e e , ende v o o r d e n d i j c k zoo
geen schuijringhe sal vallen, gelijk te besorgen ware wanneer
de Sijp stucxgewijs bedijkt zoude werden want waeter metten
hooge vloet ende storm op de stranden coomende ende een
weijnigh gevallen zijnde mits de groote hoogte der zelven
stranden niet weer mogende te rugge’nootelijck door de lage
landen van der Zijpe moeten sacken naerde Zuyder zee,ende
gelijk dijcken van sandt gemaeckt (soo desen sullen sijn)
geen storm van water en tonnen tegen gestaen zouden den
dijk in continuelen sorge en prijckel zijn. Ten vijffden d a t
de waterlosinge oock onbequaem soude vallen, wanneer een
gedeelte van de Zijpe bedijckt soude werden, soo de wijer en
slijcker dagelijcks voor de mont van de sluijsen soude komen
te leggen daer volghende het oude dijckstal van den Slickerdijck niet voor en staet te vresen. soo het hem aldaer int
breete ‘vande Zuijder zee verspreijdt. Ende ten VIen dat daer
mede afgeleijdt ende droochgedijckt sal worden omtrent ses
duijsent roeden dijcks van Geestmer Ambacht Schager e n
Nriedorper Koggen, die jaerlijcks met groote excessieve kosten
moeten onderhouden worden. Aengaende tweede poinct van
o n s e l a s t n o o p e n d e d e g r o o t e vander dijkagie bevinden wij
datter gemaeckt soude moeten worden omtrent 1111111VcL roeden
dijcks daer inne begrepen de IIIcLIII roeden vanden Zuijder
Schinkel.
Van de welke wij souden agten dat omtrent twee
duijsent roeden souden (om sekerlijk t gaen) dienen te wezen
van vijfthien roeden toeleggens vijfthien voeten hoogte, twaelf
roeden gloijinge of loop, twaelf voeten op sijn kruijn ende
twee roeden druijpens binnen, daer van de roede gheraemt wordt
te sullen kosten C. pd, het welck soude belopen hondert, duijsent
ponden; noch vijfthien hondert vijftigh roeden lang dijcx van
twaelf roeden toeleggens twaelf voeten hooghte, negen roeden
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gloijings off loops twaelf voeten op zijn kraijn ende twee
roeden druijpens binnen daer de roede gheraemt wordt te
sullen kosten ses en dertigh ponden facit vijf en vijftigh
d u i j s e n t a c h t h o n d e r t p o n d e n , ende d e r e s t e w e s e n d e Slijckerdijck, soude dienen gemaect teerste toeleggen van slijcker
twintig voeten in de hoogte van acht voeten, ende dan in
te’ snijden van 1111 voeten, in de hoogte van noch vier voeten,
maeckende t’ saemen twaelf voeten hooghte twaelf voeten
cruijn, van binnen te stijven met drie roeden toeleggens van
aerde, waer van de roede gheestimeert wordt opgemaeckt te
worden voor ses en dertigh ponden facit tot hondert roeden
XXXVIm pd. ; n o c h soude daer dienen weder gemaeckt een
nuwe sluijs ofte verlaet van veerthien voeten wijte ende voorts
volgende het besteck daervan bij de Meester Timmerman van
Alckmaer gemaeckt twelck gheraemt wort te kosten drie
duijsent ponden. Belopende tsamen ter somma van hondert
seven en tnegentich duijsent acht hondert ponden, behalven
de molens ende het opschieten van de groote sloot en andere
sluijs ende molentochten. Met welke dijckagie ende onkosten
weder bedijckt ende b e v o r s t soude worden gheuroech de geheele Zijpe, sulcks deselve was voor de inundatie van Alderheijligen XVcLXX, die als doen ‘groote gehouden worde in
a l s 1X,71 morgen alleenlijk, dat daer van volgende t voorss.
concept buijten gesluegen soude worden omtrent VII morgen
wesende van de Egalementen die te voren niet en hebben
gecontribueert.
Ende w o r d t oock n i e t b e v o n d e n d a t z e d e r t d e voorsz.
inundatie meer landen met sandt overlopen sijn van de gene
die te vooren voor contribuale landen gehouden waren dan
een gedeelte van de groote letter G tot omtrent hondert en
dertigh mergen. Ende inde groote letter M de kleijne 1
ende K hebbende met gevouwen mergens gecontribueert zijn
mede nu met sandt overloopen meer dan te vooren welcke
twee parcken groot sijn omtrent CXV morgen. De vordere
parcken van de groote letter M ende R altsamen esgalementen
geweest zijn als nu oock meer overlopen met sandt door ‘t I
Sijpse Gat gestoven dan de selve waren voor de voorsz.
Daer tegens sijn wederom meerder ghetalle verinundatie.
betert, andere esgalementen door de slibbe ende vettigheijdt
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die daer op uijter Zuijder Zee is komen drijven, soo dat
eenige van dien als nu wel soo goedt ghehouden worden
als sommige landen die te voren hebben gecontribueert ende
jegenwoordelijk met sant niet meer en sijn belopen dan die
selve voor de inundatie waeren. Sulcx altesamen perfectelijcken ,can blijcken bij de caerte die wij daervan bij gerrit
dricx soon langedijck geswooren lantmeeter van Alkmaer
hebben doen maecken en hierbij gevoecht.
Ende meenende hier mede volbragt te hebben den last
ende commissie die Uwen Mog. Ede Ons hebben gelieft te
geven hebben wij desen re saemen getekent op den X Maertij
XVC sesentnegentich.
De vierde attestatie betreft dijken aan de Z.-W. zijde van de
Zijpe gelegen, welke eigenlijk meerendeels tot het gebied van
den aangrenzenden Hondsbossche behooren, doch die ik curiositeitshalve hierbij heb gevoegd. Zij werd samengesteld door drie landmeters, n.1. Cornela3 Claesz. Bommer, Pouwels Dircksz. Sckenckeer en
J?an van Heymenbergh.
Eerstgenoemde >resideerde< te Alkmaar en
werd aldaar in de Gr. Kerk begraven op den 28 October 1667.
Van S. is mij geen werk bekend. Van Heijmenbergh was ook .
Alkmaarder en een kleinzoon van den beroemden kaartenmaker
Gerrit Dircksz. Langendijk 1) (ex Aeltie Gerrits L. tr. Jasper v a n
Heijmenbergh.) Dr. Wieder vermeldt kaarten van hem. “) Ook
de stedelijke prentenverzameling bezit van hem exemplaren, W .O.
een kaart s) van de banscheiding tusschen Alkmaar en Bergen
(167 1). Van C. C. Bommer bezit zij ook een dito-kaart (1648 ;
inventaris no. 4). B. heeft daarop ook het gebied van de tienden
van de Gr. Kerk te Alkmaar weergegeven en deze kaart is dan
ook afkomstig uit het archief van die kerk.
Het werk door de drie landmeters verricht, diende als bijlage
van de petitie van den Dijkgraaf van den Hondsbossche op den
een A u g u s t u s 1662. De Dijkgraaf had zijn vorige petitie zien
verwerpen en thans leverde hij deze attestatie in, om door het
verschaffen van een juist inzicht in de afmetingen der betreffende
dijken te bereiken, dat >de Schinkel gelegen naast het Zuideind
van de Droomer als zijnde genoegzaam ontbloot van voorgelegen
duin 6, hersteld werd.
‘1 ti. Dz. Langendijk begr. Gr. Kerk Alkmaar z lan. 1624, Zie de derde attestatie.
‘1 s Merkwaardigheden s 110’s 9% 93.
3) Inventaris no. 5.
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De acte volgt hier, (r7de Eeuwsche copie - alosse
Archief Zijpe en Hazepolder.)

stukkenu.

C0pì&?.

Door de ordre van de Heeren dijckgraeff ende Regenten
v a n d e n H o n t s b o s s c h e ende duijnen tot Petten hebben wij
ondergess. Lantmeeters bij den Houe’ van Hollandt geadmitteert gepeijlt dese nabeschreven dijcken haren hoochten tegens
d e t e e vanden duijn geleegen beneffens den Schinckeldijck
ende Steenweijt.
Den Schinckeldijck ben&f’ens
den Steenweijt bevonden boven
den tee van de duijne voorsz. elff voet vijff duym.
Den Schinckeldijck bij den Droomer, a e n t e n t v a n d e n
nieuwen dijck boven den tee des dupns voorss. vijff voet
acht duijm.
Den nieuwen dijck gepeijlt bij den tweeden laveijs en peckdam en bevonden hooch boven den tee des duijns ses voet
s e s duiim.
f Wovdt voor& ezet).
r
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De Regeering van Hulst.
D O O R B. v.

T. B.

Voortzetting van Nav. LXXVZZZ, 215.
1511.

1513.

1514.

1517.

1520.

Adriaen de Clerck, CareL v a n d e r V e s t e n , CZaes v a n
Steendìet, Hendrik Scutemaker, Lauwereys van der Straete,
Martin Zrzgde, Pieter Wdììamssone.
Cornelìs Willemssone, Florens v a n Marcke, G@rech/ de
Cuypere, Yacob Martìzs, yan van der Tosse, 300s v a n
d e r Moere, Adrìaen Mi~maert.
Adrìaen d e Clrrck, Claes v a n Steendìet, Hendyz’k
Scutemaker, yasper Snoeyaert, 7;En v a n Lamswaert, Martìn
Zngele, Pìeter Coeyere.
Adrìaen Mìnnaert, yan de Back, yan S n o e r , J?‘oos v a n *
GhìsteZe, Lanwereys v a n d e r Straete, Lievin Faeljant,
Jfatthijs Martìns.
yan N e v e , Martiit Zzgele, Yietev Oostedìnck, WìlZem
Bueyen, yoos v n n Ghistele, yacoó Snoer,
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1522.
I

526.

1528.

1529.

1530.
1531.

1532.

1533.
1534.
1535.

1536.

1539.

1540.

1542.

* 544.
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Adriaen Adams, Cornelìs H a c k e , C2rneZì.r Earthotomeussen, CZaìs Loodt, Jan van Bercke, Pieter Magherman.
Avendt de Busschere, Cornelìs Bartholomeussen,
CorneZìs
Rouvin, 3acob de But, Jan van Lamsweerde, Jan Loodt,
Pieter Ellewout.
MY. Adrìaen de Wìntere, CZais Loodt, Francois Scutem a e c k e r , Gerardt @er, my. J a c o b Geerolf, J a n v a n
SteeZandt, mr. Pieter Da@.
Arendt de Busschere, Cornelìs Kartholomeussen,
Jan van
Lamsweerde, Jan de Muencke, Martin Ingele, Pieter van
der Palstuere, Vìucent Damman.
Covnelìs Rouvìn , Jan Deve, pan Loodt, Jan Maes, OZivier de Paeu, Pieter EZZewout, Willem Uyttenputte.
CZaìs Loodt, .GzjSbrecht de Cuypere, mr. Jacob GeeroZf,
Jan van der Fosse, Jan Matteussone, Joos van Steelandt,
Louìs de But.
AdrEaen de Grave, Árendt de Russchere, Cornelìs BarthoZomeussen, Jan de Mueiche, Jan Marlen, Pìeter Reve,
Pieter Loodt.
M r . Advìaen d e HulZe, Cornelis Gerolf, J a n Wielandt,
Joos vau Ghìstele, Pieter Oostevlìnck, Pieter EZZewout.
Adrìaen Huygens, CZaìs L o o d t , GzjSbrecht d e Cuypere,
Jan van der Fosse, Jan Matteussone, Joos van S(eeZandt.
Arendt de Busschere, CorneZìs Bartholomeussen, Mr. Dìerìck
Aóeels, Geleyn Marten BarthoZomeussone, Jan de 2uencke,
Jan Marten, 700s de Kneeckere, NìcoZaes van der Vechten.
François Scutemaecker, J a n L o o d t , J a n v a n SteqZandt,
Jan de Vos, Jan van der Gouwe, Louis de But, Pieter
Rouwen Stevìn.
Mr. Adrìaen de HulZe, Arendt de Russchere, Jan van
der Fosse, Jatr Mattenssone, Pieter Oosterlìnck, Pieter
EZZewout, Pieter Loodt.
Adrìaen Huygens, Covnelìs BarthoZomeussen, J a c o b d e
Wintere, Jan Loodt, Jan van der Marckt, Jr. Joos van
Scheyngen, Pìeter de Pauw.
3an Marten, Jan van der Gouwe, Pìetey Bouwen Stevìn,
Pieter CZ@peZ, Pieter AZZaert.
Cornelis BarthoZomeussen, Jacob 2 homassen, Jan Loodt,
Jan WieZandt, J a n Ongenade, 3;. 300s v a n Scheyngen.
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1545.

1546.

1547%

1548.

1550.

1551.
1552.
1553.

1554,

Mr. J7acab Geerolf, Martìn ?anssoze, P i e t e r Oosterlznck,
Pieter i?ZZewout, Pieter Loodt, Pieter de Hoen, WìZZein
de Paeuw.
MY. Françoìs v a n Steelandt, m r . HeZZìnck v a n Steelandt,
J7an v a n dey Gouwe, mr. roos Bauwen, P~K&Y de Pauw,
Pieter WiZZemssone.
Adriaen Heyndrìcx, An’riaen Vermarck, Coraelìs van den
Vivey, ?an Loodt, ran WìeZaudt
yr, 300s van Scheyngen,
Pìeteer Bouw& Stevin.
Adriaen Huygem, Adriaen van den Pastuere, Cornelis
C o e n e n , m r . François v a n Vueme, m r . racob Geerolf,
Pìeter ITZZezoout,
Pieter Loodt.
mr. Francois vatz Steelazdt, Louis de But, Pau-wels GeeroZf, Pieter Oosterlinck, Pìeter de Pauw, Pìetey WiZZemsssone.
mr. HeZZinck van Steelandt, 3an Loodt, Jan Uyttenputte,
?an Ortsen, Pieter Bouwen Stevìn, Pieter WiZZems, Pieter
de Winter.
Adriaen Huygens, Adviaen Heyndricx, Cornelis van der
Marckt,‘CorneZìs Huyssene, mr. 3acob GeeroZf, ?an Wielandt.
Covnelis v a n d e r Nete, Lauwereys Aeutssone, Louis de
But, Pauwels GeeroZJ, Pieter EZZewout, Pieter Loodt.
A d r i a e n v a n d e n Pastuem. Yoos d e Cabwe, Pieter d e
P a u w , Pieter d e Wilztere,
P i e t e r d e Keerschietere, m r .
WìZZem Carpentier.
Adriaefz Huygens, Cornehs vapz d e r Marckt, CorneZìs v a n
Zevere, Gysórecht Maerten, GeroZf d e P a e u , m r . yacob

Geer0 IJ

1555.
1556.

1557.
1558.

1559.

Corneh Huysserze, Chrìstofel d e Whter, m r . HeZZinck
v a n S t e e l a n d t , Huybyedit d e HulZ, ran WìeZandt,
300s
de Kneeckere, Pìeter de Rosecher.
mr. J7an Minnaert, 300s d e
CaZuwe, Martìnms Hooge,
PauWels Geerolf, P i e t e r d e Pau-w, Pìetcr d e Keersschietere, mr. Willem Carpentìey.
Adriaen van den Pastnere,
GìZZìs de CZercq, M a r t i n d e
But, Pieter Loodt, Pìeter yanssone, mr. yoos Bauwen.
C o r n e l i s H u y s s e n e , Gomelis v a n CZapdurp,
Ggsbrecih
Mart#zs, m r . HeZZìnck va?z SteeZandt,
m r . Yacob GeeroZf,
yan Wielandt, Yan Yyna?z.
Gerardt Evertssone, Huybrecht de Hz4ZZ, J7acoob de Backere,
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1560.

1561.

I 562.
>

1563.

1565.
I

566.

1567.

I

568.

15%.

1570.

1571.

1572.

1574.

1575.
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pan Wìelandt de yonge, Pauwels GeeroZf, Pìeter de Keersschìetere, Wouter Boelen.
François Martìns, GìZZìs de Clercy, Beter Loodt, Pìeter
d e PazLw, P i e t e r Uldtenputte, Willem d e Drossade, m r .
700s Bauwen.
Adrìaen Oostedìnck, Cornelìs van der Marckt, Cornelz’s
v a n CZapduYp, m r . HeZZì~zck v a n Steelandt, m r . Yacob
Geerolf, Yan Ilyttenputte, Lìevìz de Keysere.
Anthony Gerolf, Huybrecht de HulZ, 3an Wìelandt, Yoos
van Dale, Martìn Aóeel, Pìeter de Keersschieterè.
Adrìaen van den Pastuere, GìZZìs de Clerçq, yan Wìelana’t
de Jonge, Pìetev Loodt, Pìeter de Rossc/zer, Pìeter Uyttenputte, Willem Ursele.
Jacob vafz Wachtenbeke, Jan Loodt, Jan Uyttenputte, Joos
van Daze, Martin Abee?, Pauwels Geerolf, mr. Joos Bauwen,
Anthony GeroZf, Cornelìs van DabZe, Jan Wielandt de
cJoonge, Pieter Loodt, Pieter de Keersschìetere, Pìeter de
Bosscher, Pieter de Hqoge.
Aa’rìaen Janssen, Comelìs van der Marckt, Cornelìs van
Clapduyp, Chrìstofel de Wìnter, Françoìs Neve, mr. HelZznck van Steetandt, Jan de Poortere.
CorneZìs Adams, Jan Loodt, Jan Uyttenputte,. Jan Bauwen
S t e v ì n , M a r t i n Abeel, Pau-weZs Geerolf, WìZZem Roben.
Francois Loodt, GiZZìs de Clercq, mr. Jacob Geerolf, Jan
Uyttenputte, Jan Wìelandt de Jonge, Lauwereys Janssone,
Pìeter GeeroZjY
AdrZaen Vergoes, Anthony Geerolf, Cornelìs van CZapduYp,
Cornelìs Vermarckt, Cornelìs van baZe, Jan de Poortere,
Pieter Loodt.
Mr. Adrìaen Janssen, Jacob Grebbe, Jan Loodt, Jan Janssen
WìZZebortssone, M a r t i n AbeeZ, Pauwels Geerolf, Pìetev
de Bosscher.
Andries Duerìnck, Françoìs Neve, Jan W:eZandtde Jonge,
Jan Uyttenputte Janssone, Jan Uytteuputte Mattheussone,
Pieter GeroZ#, mr. Pìeter Loodt.
Anthony Geerolf, CorneZìs Geenssìnts, Jan de Poortere,
Joos van Daze, Pauwels GeeroZfs, Pìeter de Hooge, Pìeter
de Kramer.
Mr. Adrìaen Janssen, Cornelìs van CZapdurp, Jacob de
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1576.

1577.

157%.

* 579.
1581.

Jonckeere, Jan Loodt, Jan Loodt Janssone, Jan de Veiare,
mr. Joos Bauwen, Martin AbeeL
Adriaen Vergoes, mr. Jacob Geerolf, Taco6 de Joncheere,
Maerten Haesbaert. Matth& Bras, fiIichìeZ van Steelandt,
mr. Pieter Loodt.
Adriaen uan der Marckt, Adrìaen Loodt, Arnoudt de
Caluwe, Françoìs Loodt, Jan lvìelandt de Jonge, Jan de
Poortere, Joos van Dale.
Cornelìs van Clapduvp, Cornelìs Grenssìnts, mr. rarr d e
Raveyne, yoos Stofeb, Nìcasìus de Backere, Pieter de
Kramer.
Adrìaen van der Marckt, Adrìaen Loodt, Arnoudt de
Caluwe, Baldew& Asscherùh, Cornelìs Yamsen, mr. 300s
Bauwen, Maerten Haesbaert.
Adrìaen Hooge, Covnelìs Geenssìnts, Françoìs v a n d e r
Marckt, Hercules van Hembyse, Pauwels Geerolf, Pau- y
wels Baerdt.
(Wordt voortgezet).

Nav, LXXVIII, pg. 190.
In en om de Ned. Herv. Kerk te Ede (Gld.)
Mt. J. Belonje vermeldt hier een door hem in het brandstoffenhok aangetroffen wapenbord, met een der twee wapens: drie
g o u d e n r i n g e n o p r o o d 2 e n I en veronderstelt hier met een
wapenbord van een van Wijnbergen te doen te hebben.
Het wapen van Wijnbergen is echter in zilver drie vijfspakige
zwarte wielen.
Hetzelfde wapenbord is beschreven door Mr. P. C. Bloys van
Treslong Prins, in Wapenheraut Igr7 205te jaargang pg. 339, die
het nog in beteren toestand aantrof.
Mr. B. VS T. Prins onderstelde het wapen te zijn van Winsheym,
en beschreef het tweede wapen’: drie zilven bijlen met houten
steel op een blauw veld.
De onderstelling van den Heer Prins, zal juist zijn, tenminste
ik vind vermeld, dat Gerard Willem van Winsheym, 2 Januari
1761 overleed, Zijne echtgenoote was Johanna Theodora Biel en
in het Maandblad van het Gen. Her. Genootschap BDe Nederl a n d s c h e Leeuwc, pag. 1 2 I vindt men voor de Tielsche familie
Biel het door Mr. B. v. T. Prins als zde beschreven wapen.
Rendeh.

W. P H. VEEREN.
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TROMP.

Wie kan mij nadere inlichtingen verstrekken omtrent de navolgende, Doopsgezinde Famile Tromp, afkomstig uit Wormerveer,
later te Amsterdam.
Nicolaas Tromp gehuwd met Neeltje vàn Beek, overleden 1874
(88 jaar oud). Zij hertrouwde later met . . . . . Stuurman. (Door
dit laatste huwelijk geparenteerd aan de Familie Prins, Zaanstreek.)
1. Hun zoon Jan Tromp, geb. 1810, overleden 5 Augustus 1867,
(bijna 57 jaar) huwde met Trijntje Hens, overleden 2 0 Februari 1873 (bijna 61 jaar). Haar moeder overleed in 1869.
Uit dit huwelijk werdèn g e b o r e n :
a. Nicolaas Tromp volgt sub 11;
b. Dirk Tromp, geboren te Wormerveer dd. 1 2 O c t o b e r
1838, overleden te Amsterdam dd. 17 Februari rgog,
gehuwd- te Amsterdam dd. 2 Aug. 1866 met Cornelia
Wellemoet de Veer, geboren te Amsterdam dd. 27 Aug.
1837, overleden te Amsterdam dd. 5 Oct. 1916,
dochter van Cornelis de Veer en Wellemoet Nagel.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
c. Cornelis Tromp, geb. Ig Dec. 183g,overl. . . . Aug. 1869.
d. Neeltje Tromp, geb. 13 Juni 1841, overl. te Arnhem
26 Oct. 1907, gehuwd met Pieter Pot, uit welk
huwelijk (vermoedelijk o.a.):
aa. Margaretha Emma Pot, geb. 5 Maart 1865,
bb. Willem Pot.
e. Jan Tromp volgt sub Ba.
5 Adriaan Tromp volgt sub IIB. ’
g. Jacob Tromp, geb. 1 2 Oct. 1849.
11. Nicolaas, geb. . . , 1837, overl. :, . . . Aug. 18w(ruim 3 I jaar),
gehuwd met Catharina Johanna de Lange, geb. Uitgeest ,14
Nov. 1840, overl. te Bloemendaal dd. Ig April rgro, dochter
van Johannes Coenraad de Lange, dokter te Uitgeest en van
Johanna Maria Jacomina Wilhelmina Halder, uit welk huwelijk :
CX. Johannes Coenraad Tromp, geb. te Amsterdam IO
Juli 1 8 6 1 , overl. te Bordeaux . . Mei 1927, gehuwd
met Jeanne Madeleine Robin, uit welk huwelijk geen
kinderen. Zij woont nog te Bordeaux.
b. Catharina Johanna Tromp, geb. te Amsterdam 2 Nov.
1862, getiuwd te Beverwijk dd. 8 Juli 1891 met Cor-

,

/
48

GESLACHT- Eh’ WAPENKUNDE.

nelis de Veer, geb. te Amsterdam dd. 26 December
1857, zoon van Cornelis de Veer en van Catharina
Louise Nagel en weduwnaar van Geertruida van Dura.
Zij wonen te Bloemendaal (N.-H.)
c. Nicolaas Tromp, geb. te Amsterdam 21 Mei 1865 en
aldaar overleden dd. 6 Febr. 1928, gehuwd te Singapore (?) met Sada Ichikawa, geb.. . . . (Japan) 3 Juli
. . . , Zij woont te Amsterdam.
d. Adriaan Johannes Tromp, geb. te Amsterdam I I Juni
1867, òverl. te Beverwijk dd. 17 Sept. ISgo.
Ila. Jan Tromp, geb. 17 Aug. 1842; gedoopt te Amsterdam dd.
17 Nov. 1861, ,vertrok dd. Ig Dec. 1861 met zijn broeder
Adriaan (zie 116) per zeilschip Johannes Christiaan, Kapitein
van Heemstede Obelt, naar Kaap de Goede Hoop, overleed
in Zuid-Afrika dd. . . , . , na gehuwd te zijn met. . . . . . . . . ,
uit welk huwelijk:
a. Jacoba Margaretha, geb. 3 Maart 18 .-.
b. Maria Johanna Elisabeth, geb. 20 Mei 1868.
c. Johannes Adriaan. geb. 3 Mei 1870.
d. Nicolaas Cornelis, geb. 23 Oct. 187 1.
De afstammelingen wonen nog in Zuid-Afrika.
IIó. Adriaan Tromp, geb. 21 Juli 1844, eveneens gedoopt te
Amsterdam dd. 17 November 1861 en vertrokken naar Kaap
de Goede Hoop (zie IIu), overleden in Zuid-Afrika, na aldaar
gehuwd te zijn met. . . . . . . , uit dit huwelijk:
a. Johannes Dirk, geb. 22 Dec. 1873.
b. Anna Siizanna Margaretha, geb. 26 Febr. 1877.
c. Philip Godfried Poggenpoel, geb. 16 Aug. 1879.
De afstammeliugen wonen nog in Zuid-Afrika.
.
H. LOURENS.
Benkoelen, 17 October 1929.

MEMORANDA.

Zeven attestaties van landmeters,
betreffende de Zijpsche dijken
DOOR

Mr. J. BELONJE:

.( Voortzetting en sZot vatz Nav. LXX/X, 42).

Een weijnich noortaen aldaer den selven boven den tee
bevonden vijff voet ses duym.
Den Droomer aent Zuijtent omtrent veerthien roeden benoorden het heck boven den tee des duijns twee voet elff duijm.
Den zelven Droomer a e n t Noortent b o v e n d e n t e e voorsz.
een voet thien duym.
Den Schorelschen dijck tusschen den Slaper en Droomer
omtrent tien roeden van den Droomer is beneeden d e n t e e
voorss. een voet twee duym.
Den voorss. dijck benoordent heck beneffent buijtendijcx
wee1 is beneeden den tee voorn. drie voet.
‘Item in de bocht beneffens het binnendijcx wee1 is beneeden
den tee twee voet vier duym.
Den Slaperdijck o p t noortent effen besuijden het heck is
opt laechste in der valleij beneeden den voorss. tee, een voet
vijff duym.
Item aldaer besuyden den valley ontrent ses roeden is
boven den tee voorss. negen duym.
Aent Zuytent effen buyten de Hargerhuysen is den dijck
boven den tee voorss. een voet negen duym.
Als het Zeewater quam over den Schinckel dijck beneffens
den Steenweijt te loopen ‘(het welck Godt den Heere wil
verhoeden) souden deese volgende dijckén op haer laechste
voorgenoemde plaetsen beneeden het Zee water staen als volcht,
D e n S c h i n c k e l d i j c k b i j d e n Droomer a e n t e n t vanden
nieuwen dijck souden staen beneedent Zee water voornoemt
vijff voet negen duym.
Den nieuwendijck een weynich benoorden den tweeden
laveijs sceckdam vijff voet elff duym.
Den Drqomer aent Noórtent negen voet seven duym.
Den Schorelschen dijck benoordent heck beneffent buytendijcks weel, beneeden den Zee voorss. veerthien voet en vijff
d
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Den Slaperdijck o p t noortent effen besuijden het heck o p t
laechste inden valleij beneeden den twaelff voet en thien duym,
Alles gemeeten metten Zijpschen dijckmaet. Rctum den
60n Juny 1662 onder stont C. Claesz. Bommer pouwels dirycsz.
Schencker Jan van Heymenberch.

De volgende attestatie (origineel; losse stukken Archief Zijpe)
is door J. v. Heijmenbergh opgesteld gezamelijk met 7;zn Dircksz.
Zoutman,
den bekenden Alkmaarschen kaàrtenteekenaar, 1) v a n
wien talrijke documenten in karakteristieke eigen stijl zijn overgebleven. Hunne verrichting geschiedde vermoedelijk naar aanleiding van een’ resolutie genomen door Hoofdingelanden, Dijk.graaf en Heemraden van de Zijpe op 17 April 1664 wegens een
.door Callantsoog ondernomen aanbesteding van een nieuwe af- ’
watering van het z.g.n. Oogmerveld. De acte luidt:
Door order vande Ee Heeren Dijckgraef, Hooftingelanden
en Heemraden vande Zijpe hebben wij ondergesr. landtmeters
bij den Hove van IIolland geadmitteert gemeten en gepeijlt als volcht.
Eerstelijcken gemeten de buijten bermpte vanden Nieuwen
Noorder Zandtdijck vande Zijpe nevens de naergenoemde
caede en slachter welke bermpte wij bevonden hebben breet
t e s i j n vanden b u i j t e n k r u i j n vanden voorsz. d i j c k t o t beneeden aent waeter toe neegen r o e d e n .
Noch gemeeten d e cade l e g g e n d e o p t Koordoost ende
vande besteede verdiepinge vande uijtwaeteringe vant Oogmervelt en bevonden den selfde lanck te’ sijn vande voorsz.
Zijpsche dij.x bermpte a f t o t h e t v o l g e n d e slachter t o e
vijftalve roede.
Het slachter ofte openinge inde zelfde caede daer aen
volgende hebben wij bevonden wijt te sijn twee roeden acht
voeten diep met gaende ebbe vier voeten hebben meeden
gesien bij ingaende vloet het water hevig daer door instooten,
zulcx dat oogenschijnlijck int korte groote schueringe lanx
d e n Zijpschen dijck te verwachten was te meer alzoo wij bij
lecture vant besteck v a n d e voorsz. verdiepinge (door den
secretaris van Calansooge ons voorgeleesen) hebben verstaen
dat de spijs uijt dezelfde verdiepinge komende moeste geleijt
worden ande noortwest sijde vande voorsz. verdiepinge tot en
‘) Bliikens zijn grafzerk in de Gr. Kerk aldaar t q juni 1679, oud 65 jaar.
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bequaeme caede waer doort water apparentelijcken naerden
Zijpschen dijk soude konnen gedrongen werden. Hebben
meede gesien datter lancx de bermpte vanden Zijpschen dijk
aende waterkant verscheijden sooden met den graaf waeren
afgesteeken, apparentelijck tot het maecken en verswaeren
vän bovengenoemde caede, streckende tot verswackinge, en
scaede vanden voor< Zijpschen dijck.
Hebben meeden opden XXVI Junij laestleeden bevonden
in de voorsz. noordoostercade een openinge van vijf roeden
drie voeten wijt beginnende twaelftalven roede vande neerkant
vande voorsz. bermpte af, welk gat wij op huijden hebben
gestopt gevonden, en in plaets van dien geopent het bovengemelte naerder slachter oft openinge sijnde alle het voorsz.
werck gemeeten met den Hontsbosmaet waervan de thien
roeden lengte bedraegen neegen roeden Zijpsche dijckmaet.
Actum sonder fraude opten XVIII July 1664 T oirconde bij
ons geteijkent.
J. Heijmenbergh.
Jan Dirksz. Zoutman,
De zesde verklaring werd uitgebracht door Antony van den
Heuvel, landmeter, notaris en schepen te Schagen .(o.a. 16771712) en den landmeter G. Crzjjpnan uit Schoorl. Zij houdt
zonder twijfel verband met een groot proces over de grensscheiding dat tusschen de Zijpe eenerzijds en de Heeren v a n
Petten en Callantsoog anderzijds in de beginjaren van de 180
Eeuw tot voor den Hoogen Raad werd gevoerd. Het origineel,
aanwezig in het Zijpsche archief (losse stukken) luidt als volgt:
O p h u y d e n d e n 28 Januarij A”. 1703 soo verklaren wij
ondergesz geadmitteerde lantmeeters woonende tot ‘Schagen
ende t o t Schoorel d o o r o r d r e vande WelEdu Hren d e Hre*
Hooftingelanden ende den dijkgraaf vande Sijpe als gecommitteerden totte lemiet scheijdinge tusschen de Sijpe eno
callensoog, ons getransporteert te hebben opten Sijpsen dijk,
t u s s e n d e Schager ende Ceijnserweg, alwaer gaande vande
Ooger cluft af omtrent noortoost aan, tot omtrent nevens de
corteweg toe hebben bevonden dat tussen beijden inde nolle
aldaar leggende een bogt is welke bogt na het gesigt omtrent
agter Abbestee is leggende, en dewijl den dijk vande Oogmerkluft af tot aan d’ voorsz. bogt toe voor soo verre die
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in form van een dijk is en op den kruijn extraordinaris breet
is en van die bogt af, na de corte weg toe den dijk veel
smalder op den kruijn is wel naast soude schijnen dat d’ voorsz.
bogt waar van het Octrooij van de Sijpe van dato den 20~
September 1596, spreekt die bogt is die van outs agter abbestee gelegen heeft, en na alle apparentie ende omstandigheden aan die bogt den ouden dijkstaal is leggende en hebben’
o p d e b i n n e c a n t s d e s kruijns van d’ voorsz. dijken van wedersijden een linie’ getrocken t o t d a t d e s e l v e i n e e n p u n t
is samen geloopen, op welke punt wij een paaltje hebben
geslagen, in oorkonde is deze bij ons geteekent dato ut supra.
A. V: Heuvel:
G: Crijsman.
De laatste attestatie, uitgebracht door de twee Alkmaarsche
landmeters N. Blijdenzin en G. Hengeveld is belangwekkend in
verband met de daarin voorkomende mededeeling over de Zijpsche
kaart van Baptisfa Coeiccomi~s (zie Dr. Wieder »Gedenkwaardigh e d e n « n o . I~I), door A~zti’tonis Adriaezsz. Medus in 1618 verbeterd. Zij vormt daarvan a. h. w. een verklaring.
Waarschijnlijk werd de artestatie afgegeven om den toestand
t e leeren kennen van dat gedeelte van den ouden polder Zijpe,
hetwelk bij de definitieve droogmaking van 1597 onbedijkt gelaten was en waarover o.a. in de Resoluties van de Staten van
Holland d.d. 17 Dec. 1615 quaestie was. De inhoud van deze
laatste acte, welke zich eveneens in het archief van de Zijpe bevindt onder de losse stukken, is als volgt:
Wij ondergesz bij den Ed. Hove van Hollant geadmitteerde
lantmeeters residerende binnen de Stadt Alcmaar certificeren
bij desen t e n versoeke van de Ed: Heeren Regenten van de
Zijpe dat wij op den 17 a u g u s t u s 1716 o n s h e b b e n d o e n
vinden op een stuk lant even bewesten den Noorder Schinkel
alwaar deselve een bogt heeft ende op dat voorsz. lant hebben
gesien‘ eenige hoogtens die ons voorquamen als overblijffsels
van een ouden vervallen dijk te meer omdat in deselve was
leggende seker canaal van hout langh drie en’seuventigh en
wijt vijff voet (honsbossermaat) van welke het hout voor een
gedeelte was uijtgedolven voorts hebben wij genomen een
raijinge van de voorsz. h o o g t e n s v o l g e n s h e t compas (de
noortwesteringe gereduceert sijnde) en hebben bevonden de-
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s e l v e t e strecken O o s t t e n Zuyden w e l s o Z u i j d e l i j k , w e l k e
voorsz. raqinge
“’
w i j hebben laten eijndigen op den Noorder
Schinkel omtrent aght roeden ten Zuiden de bogt voorsz.
en
van daar voort geraijt tot op de noortsijde vande vogelcooy l)
leggende op het buijten velt en bevonden dat die rayinge is Oost
ten Noorden wel so noordelijk. Vervolgens zijn wij gegaan na
d e voorsz. vogelcooij en hebben an de Noortsijde van de selve
(en daar an verheelt) gevonden een seer sware wal in de forme
van een dijk, die ons seer waarschijnelijk is voorgecomen als een
oYerblijffse1 van den ouden dijkstal van de Zijpe in welk gevoelen
wij te meer sijn bevestigt om dat wij daags van te voren sijnde
den 16~” der voors. maant met dejaagschuijt varende van Alcmaar na
de Zijpe in geselschap van den E . . . .2) Muller Secretaris van
Calants-oogh, onder meer andere redenen dan voornt Secretaris
Muller hebben horen zeggen dat hij meende dat den wal leggende
om de meergemelte vogelcooij voor een groot gedeelte gemaakt
was van de spijs van het oude Sijpse dijk stal. Voorts hebben
wij nogh met opmerkinge geexamineert sekere oude caarte vande
Zijpe door Baptista Doetecomius gemaakt a”. 1600 ende vermedert
door Antonius Metius Ingenieur An. 1618 welke ook de aanwijsinge van het oude Zijpse Dijkstaal op de noorthoek van de
voorsz. vogelcooij heeft getrocken sijnde dito caarte aan ons
voorgecomen van naukeuriger ende klaarder aantoninge (in dat
geval) als alle andere later taarten die wij van de bedijkinge der
gemelte zijpe hebben gesien
Bicolaas
Blijdenzin
G: Hengevelt.

Beteekent Nypel veldroos?
Op deze vraag kan misschiek het volgende dienen : Nypel houdt
bijna zeker verband met het fransche nèfle vroeger nifle = misselroos.
De Fransche taal houdt voor een deel woorden in, die
in het Keltisch zijn gegrond.
Indien werkelijk in eenige Bra-
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bantsche dialekten het woord Nypel veldroos beteekent’ is dit
een bewijs te meer. De mispelbloem komt in ,de heraldiek veelvuldig voor en was oorspronkelijk een zinnebeeld van het geheime
recht. In dit geval moet de roos in het wapen Nypel eeuwen
oud zijn. De p. en f. dikwijls staande voor b. en v., wisselden
in oude talen, zooals thans nog in het Spaansch, elkaar veelvuldig
in de uitspraak af. Dit om de overeenkomst der woorden beter
a a n t e toonen. Het geheime recht (o.a. het Germaansche Veem)
trad vooral na de invoering van het Christendom op tot bescherming van bedreigde heidensche instellingen.
De uitdrukking Bonder d e roosa: vindt haar oorsprong in deze
tijden. Voor dien tijd beteekende. de roos als zinnebeeld eenv o u d i g azonnerechtc,
De plaats van recht en ding was bij onze
heidensche Voorouders met verschillende soorten van planten
omgeven, als de hazel, de netel, de doornplant, waaronder de wilde
roos (of mispelbloem). Een rood koord of band was ook gewoonlijk om de rechtplaats gespannen, waarvan het oud-Germaansche
ruoth, rod, rad, recht. Wat een goeden afgemaakten indruk veroorzaakt heet nog in het Bretonsch, dus modern-keltisch aniflu.
Misschien is tusschen dit woord en het Bretonsche anobla e e n
o o r s p r o n k e l v e r b a n d . Het oerrecht van Germanen en Kelten was
op godsdienstige moraal gegrond, zooals het nog hoort te zijn
maar niet altijd is; het sloot dus den zin van volmaakt, edel,
redelijk, godgevallig, enz. in. Het rechte witte pad beteekent
zinnebeelig het goede, heilige ; het kromme donkere dat der ondeugd. Kelten en Germanen staan veel dichter bij elkaar dan
men gewoonlijk meent en bij het dieper doordringen in beider
talen zou men tot merkwaardige overeenkomsten komen.
*
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GULDEMONT.

Wie kan mij bezorgen, hetzij in afschrift, hetzij in origineel :
Bruiloftsdicht van den huwelijk van den Heere Jan Fhvis Grave
van Nassau Laleek en Jonkvrouwe MavEe Anne Testas, in den
echt verbonden te Slooten 17 van Widemaand 1749. In 4” f 3.50.
En vente chez H. W. P. de Vries 1 2 2 Warmoesstraat, Amsterdam.
M. W. D. W.
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Minute van de aanstelling van Petrus de Mera,
choorbisschop van Utrecht. 9
Anno Nativitatis Eiusdem millesimo
In nomine Dei amen.
CCCClno quarto dictione septima, die Veneris, tricesima et
penultima mensis Marcii hora terciarum vel quasi, pontificatus
sanctissimi in Christo patris e t domini nostri, domini J o h a n n i s ,
Divina providentia pape X X I I I , anno quarto in venerabilium et
circumspectorum Hermanni de Lochorst decani, Gerardi Foeck,
Arnoldi Wael, Johannis de Mynden, Johannis Wael, Wyssonis de
Zierum (?), Wilhelmi de Kamersdorp, Petri van der Praest, Johannis
Colentre (?), Andre de Schoerle, Johannis d e Ghinckel, Johannis
Pryns, Ottonis, Amilii et Ghiselberti Heerman canonicorum capitularium eccelesie Traiectensis, in loco capitulari minori ejusdem
ecclesie capitulariter congregatorum, capitulaque ad infradicta et
nonnulla alia peragenda specialiter indicto, meique notarii publici
et testium infradictorum ad hoc specialiter vocatorum presentia
personaliter constitutus honorabilis vir, dominus Wulfgeerus
de
Mera, canonicus eccZesie sancti Petrt’ Traiectensis, procurator et
p r o c u r a t o r i s n o m i n e venerabilis v i r i , magistyi Petvi d e Meya,
canonici Iyazectensis, pvout de suo pyocuyatoyzo mandato ibidem
fidem fecit sufficientem, vigore literarum apostolicarum et processuum inde secutarum necnon instrumenti acceptacionis et provisionis ibidem productorum, peciz’t se procuratoris nomine quo supra
a d clioyiepìscopatum, que dignitas e s t in ecclesìa Tyaiectensi vacam,
ecclesìe sancti
Petyi Tyaiectensis
Per assecucìonem decanatus
venerabilis viri magistri Henrici Houberch ultimi possessoris eiusdem seu alias’ qualitercumque vacantem n e c n o n i n e t a d corporalem realem et actualem possessionem choriepiscopatus juriumque
et pertinenciarum eiusdem recipi et admitti, stallumque sibi in
choro, choriepiscopo dari solitum, assignari, cum solempnibus in
talibus fieri debitis et consuetis. Quibus sic propositis et petitis
prelibati domini decanus et capitulum, habita prius inter e o s
aliquali deliberacione, per vocis organum prefati domini Hermanni
de Lochorst decani, dicto domino, Wulfgero responderunt in
1) Archief van

den
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hunc m o d u m : 2 Vigore literarum apostolicarum et processuum
inde secutarum, nobis
insinuatarum, admittimus vos procuratoris
nomine magistri Petri de Mera nostri concanonici ad choriepiscopatum eccelesie Traiectensis vacantem per assecucionem decanatus ecclesie sancti Petri Traiectensis venerabilis viri magistri
Houberch ultimi possessoris eiusdem ; salvis juribus et consuetudinibus ecclesie nostre Traiectensis et cuiuslibet a1terius.a Quo
facto ad statim prefatus dominus Wulfgerus procuratoris nomine
q u o s u p r a a d mandatum dictorum dominorum decani et capituli
juramentum per chorepiscopum in exordio
assumpcionis sue
prestari consuetum corporaliter, ibidem prestitit et juravit.
Deinde
paulo; post prelibatus dominus Hermannus decanus eundem Wulfgerum procuratoris nomine quo supra chorum ecclesie Trajectensis
introduxit ipsumque in dextra parte ipsius chori in stal10 choriepiscopo assignari solito in Dei nomine installavit in signum vere
et corporalis possessionis choriepiscopatus antedicti. Super quibus
omnibus prelibati domini decanus et capitulum, necnon dominus
Wulfgerus quo supra nomine procuratoris, pecierunt sibi fieri a
me notario infrascripto unum vel plura publica instrumenta. Acts
fuerunt het Traiecti sub anno, indictione, die, mense, hora, locis
et pontificatu quibus supra, presentibus ibidem discretis viris
dominis Jacobo de Huec et Jacobo Fermini, nunciis dictorum
dominorum decani et capituli juratis, testibus etc.

T e s t a m e n t v a n d e n K a n u n n i k Herberen

van Ooij, 1414.

Dit is heren Herbaren v a n Oy, canoniek ten Doem t Utrecht,
testament.
Dit sijn sine testamentoers: Gerardus Weert, pkepositus Arnhemensis; Gerardus Foeck, canonicus Traiectensis; Wilhelmus de
Rijebeeck, vicarius in ecclesia Traiectensi; et Ghiselbertus van der
Weyde, civis Traiectensis.
Elegit sepulturam in loco ad hoc deputato.
Item voluit, quod creditoribus suis ante omnia integraliter persolvatur.
Item voluit, quod domis sua claustralis, quam pro nunc inhabitat, vendatur.
[Item voluit iet dixit, quod non obstante litera tradita Otte

GESCHIEDENIS.

57

deducentis scudatis tamquam de mutuo, quos levare debet de
huiusmodi domo sua, ipsa dpmus nichilominus vendatur]. 1)
Item, quod licet Otto habeat literam recognicionis, in quam
recognoscit eidem Otte deberi in ducentis scudatis levandis a domo
sua claustrali, nichilominus, dixit, quod non teneretur ei nisi
tantummodo in centum scudatis, quos voluit ut reciperet a domo.
sua ; r e l i q u o s n o s c e n t u m s c u t o s v o l u i t q u o d Gerardo filio suo
sine diminucione, tradantur.
Et quod superfuerit de predictis
ducentis scudatis, quando domus esset vendita, hoc voluit quod
applicaretur omnis gratie sue et inde memoria sua augmentaretur.
Item voluit, quod Mabilia filia sua habeat omnia utensilia domus
sue, etiam vasa argentea; sed voluit, quod Otto (sic) mater eiusdem puelle esset tutrix eius, d o n e c v e n i a t a d annos, etc.
Item voluit quod competentia sibi de annis gratie de prepositura
Leydensi applicabuntur Gerardo filio suo sine diminucione.
Item voluit, quod Gerardus de Oy frater suus fructus levatus de
terminis Maii et Bartholomei proxime preteritis de decimis in
Macheren n e c n o n p e r i p s u m Ievandos de eisdem decimis in
terminis Maii et Bartholomei proxime futuri, ad LISLIS Lubbe fìlie
sue comÍnorantis in Novomagio, necnon Mabilie neptis suebagute
commirantis (sic) in Traiecto convertat; ita quod de eisdem fructibus emat cuilibet predictarum equalem annuam pensionem ad
vitam earum.
Item voluit, quod de annis gratie prebende sue Traietensis
necnon de superfluo domus sue vendite, ducentis sentis, executores
sui faciant memoriam suam in ecclesia Traiectensi, prout eis
salubrius videbitur expedire.
Acts fuerunt het in domo ma claustrali, anno Domini millesimo
quadringentesimo quarto decimo, die Jovis, xxix mensis Marcij,
hora vespertina vel quasi, pontificatus domini Johannis pape xxiij
anno quarto; presentibus ibidem discretis viris dominis Henrico
Hollander, canonico Traiectensi ; Johanne Vetcoper in maiori, et
Theodorico de Ghoey in sancti salvatoris Traiectensium ecclesiarum perpetuis beneficiatis, testibus.

‘J Het hier tusschen r 1 staande is doorgehaald.
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Frederik Blankenheim sluit met de Friesche landen een
vrede van duizend jaren, 18 April 1395. ‘)
Frederic bider g h e n a d e n G o o d s b i s s c o p t U t r e c h t d o e n k o n d
ende kenlic allen‘ luden dat wij ghemaect ende confirmiert hebben
bij rade ende wil onss ghemenen Stichts van Utrecht enen vasten
vrede sonder arghelist wittelic ende wael te houden mitten landen
Stellingerwerf Scoterwerf Opsaterland Dodingwerfstal Oesterze
Oesterge Westerge ende den gemenen Vriesen v a n desen landen
voirs duren dusent jair ende dach in manieren hier nae bescreven.
Int yrste of enighe zaken vielen tusschen ons of onsen nacomelinghen of onsen óndersaten ende desen voirs landen van Vrieslande die te verrechtverdighen na inholt der older vredebrieve
die onse voervarren bisscop t Utrecht ghenomen ende ghegheven
h e b b e n t u s s c h e n d e n S t i c h t e v a n L*trecht ende den lande van
Vrieslandt voirs. ende desen voirs. vrede stede ende vast te bliven.
Item dat lant van Drenthe te bliven in alle horen olden lantrechte als van olden tijden sede ende ghc,woenlic heeft gheweest.
Item anders ghene slote te legghen in den lande van Drenthe
dan dat hups tot Coevoerden. Item tot Coevoerden ghene steenwerke te legghen noch sterkere te maken dan dat nu is. Item
wij en zoelen dat nyet liden dat enich landsheer of eenighe lude
trecken doer Coevoerden of doer dat lant van Drenthe op die
voirs. lande van Vrieslande daer hem of der stat van Groninghen
of den lande van Drenthe stade of comen machte.
Item so sal
die stat van Groninghen in horen olden rechte ende vrijheit
bliven als sij van oldes hebben ghehadt. Item die beseghelde
brieve tusschen Drentheland Stellingwerf ende ghemenen Vriesl a n d s t e d e ende vast te bliven in allen punten. Item ghenen
amptman te setten o p t h u y s t o e C o v o e r d e n buten r a d e d e s l a n d s
van Vriesland ende van Drenthe voirscreven. V o i r t s i j n t vorwaerden waert zake dat die hertoghe van Hollant of ennich heer
van buten die buten den Stichte van Utrecht gheseten weer vyand
wolde werden Vrieslands daer en soelen wij of onss nacomelinghen ofte onse ondersaten ghene hulpe te doen mit rade noch
mit dade noch en gheenrehande wijs sonder arghelist ende ghenen
heer van buten door dat sticht van Utrecht laten trecken d a e r
Vriesland hynder of stade v a n comen machte. Voert meer so
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sal dat Ommeland in alle desen voirs. vrede ende vorwaerden
vastliken bliven als sij hier toe gheweest hebben ende die olde
vredebrieve holden . . Item wij n o c h o n s e nacomelingen e n
soelen dese voirs. punten in gheenrehande wijs krencken ende
alle arghelist hier inne uytgenomen. Voirt meer yst vorwaerde
dat onse nacomelinghen bisscope Utrecht desen voirscreven vrede
ende punten confìrmieren ende beseghelen soelen sonder arghelist
stede ende vast te holden. In oercQnde ende vestenisse alle deser
dinghe voirscreven so hebben wij Frederic bisscop t Utrecht voirs.
desen brief beseghelt mit onsen seghel. Ende h e b b e n g h e b e d e n
die ee’rbaer prelaten ende capitelen onser kerken ten Dom, van
Oudemunster, van Sente Peter, van Sente J o h a n ende v a n Sente
Máriën t Utrecht ende o n s e s t a t v a n U t r e c h t ende a n d e r s d i e ’ ,
s t e d e n o n s s ghestichts als Amersfoerde, Deventer, Campen ende
Zwolle dat sij desen teghenwoirdighen brieve ende voirwaerden
in tughenisse der waerheyt met ons seghelen willen ende wij
prelaten ende capitelen ten Doem, van Oudemunster, van Sente
Peters, van Sente Johan ende van Sinte Maliën hebben mit onser
capitelen seghelen ende wij stat van Utrecht ende s t e d e n v a n
Amersfoerde van Deventer, van Campen ende van Zwolle voirstreven hebben mit onser s t a t ende s t e d e bescreven staen mede
beseghelt. Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert vijf
ende tneghentich des achtienden daghes in Aprili.
Overeenkomst tusschen Frederik van Blankenheim en
Herberen van Iiuekelem, 1407.1)
I C Herberen
I-izlekeknz, heeve van Ackoije d o e k o n t ende
kenlic allen luden, dat ic van allen twist onrade ende schade die
inder v e t e n ende oorloge t u s s c h e n d e n h o g h e b o r n eerweerdiger.
v a d e r i n Gode ende h e e r e h e r e n Frederic v a n B l a n c k e n h e m
bisscop van Utrecht minen ghenadigen heere der stat van Utrecht
horen borgeren ende allen horen ondersaten ende hulperen o p
die een zide ende mi Herberen he&e v a n A c k o y e n minen lande
luden ende hulperen op die ander zide gheweest ende gevallen
ziin tot desen d a g e t o e t o t eenre minliker zuenen over eenghedragen bin mit minen ghenedigen heere van Utrecht ende ziinre
‘) Afschrift van een charter behoorende tot het kapittel-archief van den Dom,
rustende in de verzameling rijks-archieven in Utrecht. (Dom xste Afdeeling No. 936.)
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stat voirs. in der formen ende manieren nabescreven. In den
eersten hebbe ic Herberen voorscreven minen heere van Utrecht
ende ziinre stat van Utrecht oorvede ende verloft ghedaen dat
ic nummermeer alse lange as ic leve mit rade off mit dade
heymlic noch openbaer doen en sall tegens minen heere van
Utrecht voirs. noch zinen nacomelingen bisscoppen t Utrecht
noch tegens sinen Ghestichte steden, landen off luden noch tegens
der stat van Utrecht horen borgeren o f o n d e r s a t e n ende dat ic
minen heere van Utrecht zinen nacomelingen biscoppen t Utrecht,
noch dat Gestichte stede of lande, noch die stat van Utrecht hoer
borgeren of ondersaten voirs. v a n minen h u s e t o t A c k o y e o f uut
d e n minen n i e t s c h a d i g e n e n sall. ,411e a r g e l i s t u u t g e s e g e t .
Voert dat alle ghevangen aen beyden ziden qwiit wesen sellen
ende alle dode tegens dode, brant tegens brant, roeff tegens roeff
op beyden tsiden gheschiet de een tegens den anderen gaen zellen
ende qwiit wesen sellen ende alle betaelt ghelt van den ghevangen
verloren wesen sall. Mede ziint vorwaerden dat die ghevangen
v a n E s t ende v a n ‘Meteren d i e v a n d e r s t a t v r e n d e n ende
hulperen g h e v a n g e n z i i n q w i i t wesen zellen b e h o u d e l i c d a t
alle betaelt gelt dat sy off yemant van hore w e g e n g e g e v e n
hebben hem verloren wesen sall ende dat ic Herberen d e r s t a t
van Utrecht of doen sal alle aenspraeck ende miin heere van
Utrecht die stat hoer borgeren, o n d e r s a t e n ende hulperen d a e r
qwiit off wesen zellen die de hogeborn vorst die hertoge van
Gulick ende van Ghelre off die ghevangen voirscreven off yemant
anders van hore wegen daer op ghedaen hebben off doen mochten.
Ende waert dat ic Herberen voirs. dit niet off doen en machte
alse voerscreven is ende miin heere van Utrecht de stat Ghestichte
hoer borgeren off ondersaten daer richtinge off doen souden Z O
soude ic Herberen der stat van Utrecht hier voer uutreyken ende
betalen viif ende twintich goede gulden Enghelsche nobelen off
payment dat daer goet voer is sonder ecnich vertreck ofte wederseggen. Mede ziint vorwairde; waert sake dat ic Herberen voirs.
mitten heere van Vyanen in veten bleve dat nochtans alle miins
heren van Utrecht ende siins Gestichts ondersaten ende die-borgeren en ondersaten der stat van Utrecht alle hoer erven ende
gueden ghelegen in den lande van Vyanen veylich ende rustelic
ghebrucken sellen voer mi Herberen ende d e n minen behoudelic
dat miins heren ondersaten van., Utrecht ofte die borgeren ofte
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ondersaten der stat van Utrecht daer mijnre vijande goet niet
opslaen en sellen. of die mit miinre vyande hant niet bruken en
sellen sonder arch. Oeck sal de stat van Utrecht qwiit wesen
ende nummermeer aenspraeck liden van mi Herberen voirs. of
v a n minen erven ofte nacomelingen van der namen ende g h e v e n
ciinsse die de Vyaensche op mi deden tiere tiit doe der stat viende
van Utrecht voer Lederdam waren daer ic voertiits aen der
s t a t ende anders waerom ghescreven hadde. Voert meer zellen in
desen z u e n e n g h e h e e l l i k e n ende bisonder b e z u e n t wesen a l l e
miins heren van Utrechts ondersaten ende lude ghezeten in zinen
landen van der Ameyden ende van Jaervelt. Ende waert dat
enich van desen of enigen anderen ziinre lude ofte ondersaten
in eeniger voerveten ofte sonderlinger veten mit mi stonden die
s e l l i c minen h e e r v a n U t r e c h t ende s i i n r e s t a t m i t n a m e n
in scrifte overleveren. Ende so sellen miin heere van Utrecht
ende die stat van Utrecht mi mit horen brieven laten wezen
binnen viertien dagen daer nu off die personen mede bezuent
wesen willen off niet ende dieghene die niet mede bezuent wesen
en willen mer miin vyande bliven wouden daer mach ic Herberen
voirs. ende miin miinre veten op plegen. Ende waert dat van
deser tiit voert enich van miins heren ondersaten van Utrecht in
den landen van der Ameyden ende van Jaersvelt of ergent anders
waer in den Ghestichte van Utrecht miin vijande worden die veten
sal in miin heere van Utrecht of doen doen off ic ende die miin
mogen miinre veten daer oeck op plegen. Voert sal Gheriit Hartoutszoen mi uutreyken ende betalen achte nobelen off payment
daer voer voer alsulken stade alse Gheriit voirs. mi Herberen
ghedaen mach hebben in enighen r e y s e n b i n n e n staenden vrede
die miin heere van Utrecht die stat van Utrecht mi ende ic hem
weder gegeven hadden voer desen zuenen voirs. off Gheriit voirs.
sal daer voer miin ghevangen bliven ter tiit toe dat hij die achte
nobelen voirs. betaelt heeft. Ende d e s e z u e n e i n alre formen
ende maten voirscreven hebbe ic Herberen van Huekelem heere
van Ackoyen gheloeft ghezekert ende daer op luflic ten heyligen
ghezworen mit opgherechten vingeren ende mit ghestaefden eede
die miin heere van Utrecht ende die stat van Utrecht van mi
deden nemen. Ende miinheere van Utrecht ende d i e s t a t v a n
Utrecht hebben mi die weder gheloeft vaste wael ende g h e s t a d e
t e h o u d e n . Alle arglist hier in mitgheseget. In orconde desen
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minen o p e n b r i e v e b e s e g e l t m i t minen segel h i e r a e n mitghehangen.. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende
zeven ten laetsten dage in Februario.
~~
Overeenkomst tusschen Frederik van Blankenstein en
den Heer van IJsendoorn betreffende het Kasteel te
Loenresloot, 16 Maart 1408. 1)
W i j Wtllam, h e e r t o t IJsendoren, r i d d e r ende
heren
Splinters dochter van Loenresloet ridders ziin echte wijf doen
cent ende te weten allen enden dat we voer ons ende voer onsen
erfnamen ende nacomelinghen gheloeft hebben ende gheloven
in goeden trouwen alse dat wi noch anders nyemant in gheenre
t i j d d a t liuys t e Locnresloet noch oeck die ko#ktède t o t Loenresloet
vaster noch sterker en zelleu moegizen maken dan ze opten dach van
hden ziin . Maer wi zellen dit voerscreven huys mitter hofsteden
voert meer houden ende verwaren a l s e d e s Ghestichts opetz huys
ende tot behoef des Ghestichts van Utrecht. Voert zo en zellen wi
n o c h ons& nacomelinghen die dit voerseyde huys bezitten zellen
den bisscop van ‘Utrecht die nu is ende alle die namels comen
zellen d e r s t a t ende den Ghestichte van Utrecht nummer meer
v a n d e n huze te Loenresloot noch mitten huze te Loenresloet
teghen den bisscop van Utrecht in der tijd noch teghen der stat
noch teghens den Ghestichte van Utrecht doen in gheenrewijp.
Ende alle dese voerscreven punten ende gheloften zo hoe die hier
voer bescreven staen hebben wi in dat generael capitel van Utrecht
in tieghenwoerdicheyt ons liefs heren van Utrecht voers. der
ecclesiën ridderenknapen des raets van Utrecht der steden ende
der- manne des Ghestichts van Utrecht voer ons ende voer onse
nacomelinghen gheloeft ghezekert ende mit opgherechten vingheren ten heyligheti ghezworen trouweliken ende ganseliken te houden
ende nerghent in te verbreken in gheenre wijs. Ende desghelijx
ze1 een yghelic bezitter des huys van Loenresloot doen ende daer
op ziin opene brieve gheveh gheliker wijs als wi ghedaen hebben
ende voerscreven staet eert hem onse heer van Utrecht verlyen
zal. Voert hebben wi gheloeft ende gheloven mit desen onsen
opene brieve dat wi tot alre tijd alse onse lieve heer van Utrecht
ofte die stat van Utrecht enighe oerloghe hebben ende wi des
‘) D o m xste a f d . n o . 951.

v a n onsen heer van Utrecht ofte van der stat van Utrecht vermaent werden dat huys ende hofstede tot Loenresloet onsen heer
van Utrecht ofte der stat van Utrecht wije van hem des ‘gheerde
o p e n e n ende rumen zellen hem mede te behelpen dat oerloghe
mit, behoudelic alse dat oerloge gezoent ofte geleyt worde dat
z e o n s d a t h u y s ende hofstede voers. weder overleveren zellen
also g o e t alze zi waren die wi hem die overleverden zonder arch
ende d a t w i d a t h u y s h o f s t e d e n ende graften tot Loenresloet in
g o e d e n icke h o u d e n m o e g h e n t o t alre tijd. Ende waert dat wi
onsen heer van Utrecht indertijd ofte der stat voers. dat huys
ende h o f s t e d e v o e r s c r e v e n t o t alre tijd voergenoemt nyet willic
over en leverden als voerscreven is ofte dat wi enich van den
vorwarden voers. verbraken zo belyen ende bekennen wi dat wi
dat huys tot Loenresloet mit alle zinen goeden, het waren eyghelike goede ofte leengoede die men van den Stichte hout den
huze tot Loenresloet toebehorende claerliken verboert bebben tot
behoef ons heren van Utrecht ende s Ghestichts voers. gheliken
of wi daer mit allen rechte of vervolcht ende verwonnen waren.
Ende alle dine ze1 wesen zonder arghelist. In orconde des briefs
beseghelt mit onsen seghellen. Ende om die meerre o r c o n d e
ende kennisse der waerheyt dezer zaken ende dinghen voerscreven
zo hebben wi ghebeden haren Johan van Zulen haren Melijs Uten
Enghe ridders Johan van Clarenborch IJzebrant van der A., Dirc
Borre van Ameronghen ende Evert Freyse manne des Ghestichts
van Utrecht desen brief mede mit ons ende over ons te beseghellen.
Ende ui Johan van Zulen Melys Utten Enghe ridders Johan van
Clarenborch Ijsebrant van der A., Dirc Borre van Ameronghen
ende Evert Freyse tughen in desen brieve dat alle dese voerscreven punten mit rechte ghesciet ziin ende.hier mede over ende
ane gheweest hebben daer dit ghesciet is ghelijc voerscreven staet.
Ende h e b b e n d e s ende om bede wille heren Willams ende vrou
Eizabe ziins echte wijfs voerscreven desen brief alse manne des
Ghestichts van Utrecht mede beseghelt mit onsen seghellen tot
enen orconde en kennisse der waerheyt dezer brieve ziin twe
alleens sprekende. Ghegheven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht, ten zestienden daghe in Maerte.
Jos. K LEIJNTJENS ,S. J.
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Nog eens: FREULE VAN DORTH.
door Dr. G. C.

VAN

WALSEM,

Oud-Hoogleeraar, Haarlem.
De bedoeling van dit opstel is om een (voor mij) nieuw gegeven, waarover ik destijds nog niet kon beschikken, tot zijn recht
te doen komen. In de eerste plaats dank ik dit aan de welwillendheid van Jhr. F. van Lennep te Heemstede. De gegevens
waren aan dezen verschaft door Mr. Th. R. Valck Lucassen, ViceVoorzitter van het Genealogisch-Heraldisch Genootschap >De Nederlandsche Leeuwc en Redacteur van het Maandblad. Zij geven
antwoord op de vraag: was Freule van Dorth Katholiek of Protestant. Dit antwoord luidt in den reeds door mij vermoeden
laatsten zin. De gronden hiervoor zijn: haar Broeder was Burgemeester van Lochem, haar voorvaderen waren geadmitteerd in
de Ridderschap van Zutfen, haar vader was schout van Lochem
en gecommitteerde ter Admiraliteit te Amsterdam, haar moeder
was Jacoba Schimmelpenninck van der Oye, dochter van Gerrit
Jurrien Schimmelpenninck van der Oye, Burgemeester van Zutfen
en Cornelia Constantia van Middachten. Allemaal ambten of
namen, die het behooren tat de Staatskerk zeker maken.
De tweede groep van gegevens, handelend over het Joodsche
Kerkhof, dank ik aan den Heer J. B. Roelvink, Notaris te Winterswijk. De heer Roelvink hoopt, schrijft hij mij, daarover zelf
te berichten.
Aanmerking bij de correctie: dezer dagen vernam ik van
een predikant uit Bde Achterhoeku, dat het lijk van Freule
v a n D o r t h g e v o n d e n i s liggende met het hoofd aan de
Oostzijde, en dus als het ware ziende naar het Westen. Een
hoon aan een geëxecuteerde aangedaan?
G. C. v. W.
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Uit de geschiedenis van Twello.
Opgemaakt door Mr. H. H. EVERTS naar bepaalde
bronnen,

persoonlijke
gehoorde

herinneringen

overleveringen.

(Voohzetting

en
Najaar 1928.

v a n Nav. LXXVIIZ, 24r.j

Naast de kerk staat de kosterswonzng met een daarachter omstreeks het jaar 1910 nieuw gesticht g&ouw aIrene* bestemd voor
Catechisatiën e n v o o r co&storZekamer, met brandvrije kluis, t e r
vervanging van een oud gebouw, waarin v6ór f 1866 de openbare School werd gehouden, later ook nog avondlessen in de
fransche taal en in aldere vakken door den welbekenden kundigen
oud-onderwijzer, den heer G$kïsbcvtus KezZer werden gegeven
en dan verder de catechisatiën. Dat locaal was destijds wel een
weinig minder fraai en hygienisch ingericht dan de gebouwen
naar onze tegenwoordige schoolwet. Toch was het onderwijs er
zeer deugdelijk en die lessen van Dmeester Keizerc werden ook
ver in den omtrek luid geroemd, en zelfs door jongelui van daar
bezocht! Hulde aan zijn nagedachtenis!
Een weinig verder in het dorp staat de pastorie. Deze bestond
in een eenvoudig, maar zuiver in stijl oud gebouw, later meer
verknoeid, maar moest in het najaar van 1925 wegens bouwvalligheid afgebroken worden en vervangen door een flink nieuw
gebouw in eenigszins 188 eeuws stijl, natuurlijke ,baksteen met
leien dak. Het is ongeveer op dezelfde plaats als het vorige
blijven staan, op het kruispunt van den dorpsweg naar den binnenweg met het Domineestraatje en den Kunstweg naar WilpVoorst, tegenover het gemeentehuis. Op dat kruispunt bij het
inrij-hek staat de beroemde lzzndeboom, zeker eeuwen oud, met
takken als stammen, en wier kruin zich fier in de lucht verheft
als een trotsche grijsaard.
De Hervormde gemeente van Twello heeft voor haar administratie geen ezken bekeer, maar koos in 1870 h e t toezlc& v a n h e t
Provinciaal College vaz toezicht ipz GeZderZazd
en voor haar geestelijken arbeid, wat de benoeming van predikanten, ouderlingen
5
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en diakenen betreft, in het laatst der vorige of begin dezer eeuw
maar nu reeds sinds het 3e tiental jaren, benoee e n Rieseollcge,
ming door den kerkenraad. Het college van kerkvoogden en
notabelen heeft zich neergelegd bij het Synodaal Reglement
omtrent de predikants traktementen, en zieh dus gesteld onder
den Raad van Beheer. Noodig was dit echter niet voor haren
dienaar, daar Twello, juist dank zij ook de groote giften van de
genoemde
geslachten, aan haren predikant een althans in de
voór-oorlogstoestanden,
ruim traktement met vrij gebruik van
pastorie en grooteri tuin kon aanbieden. Voor de voorziening in
zooveel’ andere kerkelijke belangen moest echter een inkomstenbelasting van de leden der gemeente worden geheven, daar de
kerkelijke inkomsten anders niet voldoende zouden zijn geweest.
Tot de invoering van gemeld Synodaal besluit heeft men het
echter nog klaar gespeeld, om de leden voor dien onaangenamen
maatregel te sparen, maar met de zware lasten, die dat besluit
iedere meer gegoede gemeente oplegde, ten einde de minder geg o e d e t e gemoet te komen, kon het niet langer.
Hier volge nu de &t rier predz’kanten bij de gemeente van
Twello sinds de Reformatie, volgens het Kerkelijke Handboek van
1903. Bijlage :
GerAara’us Keppelius, in dienst gekomen in 1598.
WiUzelmus Nagge, als proponent beroepen in 1601, f 1637.
Wil/LeZmus Nagge YY, a l s p r o p o n e n t b e r o e p e n 1638, emeritus
1685, =f 1690.

L. Elberti,

beroepen van Loenen

o/d Veluwe 1685, em.eritus

1724,

t J729.
H. ,B. Reuter,. als prop. beroepen, eerst als adj. pred. 1724,

daarna in vollen dienst 1729, + 1764.
I. A. .!%zit, als proponent beroepen 1765, vertrokken naar Breukelen 1772.
J: y. H,,ussart, als proponent beroepen 1773, emeritus 1790.
3: R. B. Meurs, a l s p r o p o n e n t b e r o e p e n 1790, vertrokken naar
Meppel I 8 16.
Barend Vels, als proponent beroepen 1817, t 183 I.
Gerrz’t roi’an Nahys, als candidaat beroepen 1833, emerltus
1873, t 1890 als Jhr. G. J. N.
Gewit yocob Bern&& Geldermqn G./zn, beroepen van Heusden
1873, Emeritus 1904,
.
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2CIarie Alexander van Rh&, beroepen van Apeldoorn, Loo rgo4
nog in functie.
Het gebouw ~I~enea, hetwelk in zijn catechisatie-locaal een ruime
en hooge zaal heeft, wordt door de kerkvoogdij ook gratis of
tegen kleine vergoeding ten gebruike afgestaan aan meerdere
vereenigingen op christelijk of’ maatschappelijk gebied, W .O. aan
de Vrijzinnig Hervormden voor hunne samenkomsten om de 14
dagen van hetzij lezingen, hetzij godsdienstoefeningen waarvoor
zij aldaar ook een eigen orgel hebben 1) - maar ook aan de
vofksbibliotkeek,
welke in dat locaal haar boekenschat, besloten in
een 6-tal kasten mag bergen en des winters om de 14 dagen
boekenuitdeeling houdt voor de bevolking, waarvan druk gebruik
wordt gemaakt.
Gaan wij thans over tot de Roomsch
Catholieke
Gemeente van
TweZo, dan kunnen wij vermelden, dat aldaar een afzonderlijke
parochie bestaat, gewijd aan den Heiligen Martinus .en bekend
als-, en genoemd naar de buurschap en het landgoed van dien
naam B Duistervoorde c . Het is ons tot onzen spijt niet mogen
gelukken verder in haar geschiedenis door te dringen. In het
begin der vorige eeuw woonde op dat buiten nog de familie der
Baronnen von Nagel1 - G a r t r o p , e n n u i s h e t d e v r a a g : i s e r
altijd een Katholieke Kerk blijven bestaan, ook nà de Reformatie,
of is deze later langzamerhand weer ontstaan, en heeft zij zich
in de 18~ eeuw en later, geleidelijk weer uitgebreid, misschien
ook door toedoen en onder den invloed van genoemde familie?
Er zal meer voor te zeggen zijn om het eerste aan te nemen,
omdat men toch al lang .vóór de. v o n Nagells h e t g e s l a c h t v a n
Voorst, vermaagschapt met dat van Steenbergen, en dat van
Stepraedt
aantreft, welke laatste dus seker ook’ Katholiek waren
gebleven, en. ook omdat het geslacht van Have11 al meer dan
twee eeuwen in Twello voorkomt. Met zekerheid valt hier echter
niet wat te zeggen, omdat op de deswege gevraagde inlichtingen
geen antwoord werd ontvangen, zeer tot schrijvers dezer leed!
Tegenover Duistervoorde, maar daartoe nog behoorende, althans
van ouds, want het strekte zich toen al zeer ver uit, lag tot 1887
of 88 het kleine R. C. Kerkje met sivoo-dak,
terwijl de begraaf-

IJ Sinds Igzg hebben zij een eigen gebouw gesticht en in gebruik genomen.

68

STEDEGESCHIEDENIS.

plaats weer daar achter lag, maar dat alles veranderde, toen de

R. C. Kerk na het vertrek van den heer Timme (zie later bij
de buitens), eigenares van het buiten werd, want toen werd
er na eenige jaren, in 1887 op het buiten zelf tusschen het
heerenhuis en de voormalige stallen een g~oote Kerk gebouwd met
hoogen slanken toren (toen deze in aanbouw was, is de spits
door een fellen stormwind in Oct. 1887 van zijn nog niet voldoende bevestigde ankers geslagen, en vernielde, gelukkig zonder
menschenlevens te kosten, de daaronder staande stalgebouwen
voor een deel), werd het oude poortgebouw afgebroken, van den
afbraak een nieuw gebouwtje tegenover de stallen, inmiddels tot.
arbeiderswoningen verbouwd, geplaatst, en ingericht tot café,
terwijl in den gevel werd ingemetseld de wapensteen ‘), die oorspronkelijk het poortgebouw sierde, waarop als jaartal voorkomt
A o . 1641 - met de latere bijvoeging 1617-187 I, en kwamen
er later nog meerdere gebouwen.
Was cr namelijk te voren reeds aan den ingang van de oprijlaan een BzjZonderc K. C. Sckool gebouwd, die later ook nog
weer verbouwd en vergroot werd, met aangebouwde hoofdonderen werd het vroegere heerenhuis bestemd voor,
wijzerswoning,
en verbouwd tot een Liefdegesticht, en eenigen tijd later door
de milddadigheid van den toenmaligen Pastoor en Deken den
Zeer Eerwaarden Heer Franciscus Antonius Rekvelt tegenover het
huis een gesticht gebouwd. gewijd aan den H. Antonius, en bestemd voor een bewaarschool en een meisjesschool voor ntrtt2gP
ka&werken. zoo werd, nu nog weinige jaren geleden, tegenover
de oude school, dus aan den anderen kant van de oprijlaan, een
geheel nieuwe openbare school gesticht, en deze na een paar
jaren zelfs weer vergroot, bleef de onderwijzerswoning in de oude
school, maar werden de oude schoollokalen toen zoodanig ingericht, dat zij uitnemend geschikt werden om als patronaatskuis
te
dienen, aan welke bestemming zij dan ook blijken uitnemend te
In 1925 werd een groote fraaie Pastorie gebouwd
beantwoorden.
met verbinding naar de Kerk, en het geheele omringende terrein
1) Dezr s t e e n v e r t o o n t i n h e t nlidden h e t
Vooist met leruwrn als schildioud<rs, en gedekt
teekcn, i n d e b o v e n h o e k e n l i n k s d e lecuw~ v a n
Van Voorst. en in de benedenhoeken, links de
zie blz. 78 en 80), rechts de palen van vair met

vereenigd w a p e n v a n S t e e n b e r g e n - v a n
door twee helmen met vluchten en helrnV a n S t e e n b e r g e n , r e c h t s de k e p e r s v a n
adelaar van (vermoedelijk van Apeldoorn,
een gouden schildhoofd van Chaliilon (7)
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keurig aangelegd. Gelijk boven reeds gebleken is, was genoemde
Pastoor Rekvelt tevens Deken van het Dekanaat Deventer; hij
was ook onder niet geloofsgenooten een zeer geziene en beminde
persoon, die op hoogen leeftijd overleden, oprecht betreurd werd,
en die zich ook nog zeer verdienstelijk heeft gemaakt door het
in het leven roepen eener spnnrban~, welke na zijn dood overgesticht
gegaan is in d e N. V. lia~Zlosche Spaarbnnkveveenigzng,
door de zorgen en de toewijding van den heer C. A. A. Baron
van HövelZ van het Wezeveld, die met zijn schoonzoon den heer
L. F. J. M. Baron van Voorst tot Voorst daarvan de LXrecteuren
werden, In en na den oorlog was het geen gemakkelijke taak zoo’n
Bank te besturen; geleidelijk werd zij ook ingekrompen, en toen
de heer van Hovell stierf in het najaar 1927, zal zij tamelijk wel
geliquideerd geweest zijn, en bestaat zij dan nu ook niet meer.
Deze instelling opgericht in een tijd, toen er nog heel andere
t o e s t a n d e n b e s t o n d e n o p h e t g e b i e d \an den geldhandel, heeft
daarmede zeer belangrijk en nuttig werk verricht.
Opvolger van Pastoor Rekvelt is geweest Pastoor Hooyman, die
ook reeds weder overleden is, terwijl thans als Pastoor fungeert
de heer Jan Harziug - inmiddels April 1929 ook weer overleden.
Een /sraeZisti.&e gemee&e bestaat er i.n Twello niet : de weinige
hier wonende Joodsche gezinnen ressorteeren onder Deventer.
Op den Teuge, buurtschap van Twello bestaat een Gercfovmeerde Gemeente met thans een eigen kerkgebouw en een vasten
predikant, den heer Ds. L. Baas.
Mr. P. P. Euerts, onder Keizer Napoleon 1 in 191 I als Keize+ notaris benoemd, e n s i n d s 1913 als notaris onder de Nederlandsche Regeering in functie, die gelijk wij zagen, tevens
Burgemeester was, stierf in Oct. 1843 en werd als zoodanig opgevolgd door zijn zoon WY. Jacob Nikolaas Fverts en deze na
zijn dood op 28 Maart 1888, wederom door zijn zoon WZY. Hermannus Helzrz’cus
Everts,
en deze na zijn bedanken einde Januari 1926
door WZY. Gerardus Antonius Crol.
Oorspronkelijk had de gemeente Voorst geen gemeentehuis. De.
Burgemeesters hadden de Secretairie aan huis, en bij de eenvoudige administratie dier dagen met den zooveel geringeren omvang
van de Burgemeesterlijke waardigheid en van den werkkring der
gemeente zal zulks ook best gekund hebben - maar geleidelijk
werd zulks dan toch anders, en zoo was het Burgemeester van
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Ittersum, die zorgde voor een eigen gebouw, en wel ter plaatse
van het tegenwoordige, hetwelk trouwens ook nog hetzelfde van
tegenwoordig is, hoewel naderhand, en zelfs tweemaal, vergroot
en naar de tegenwoordige eischen met brandvrije kelders voor
archief, en kluis uitgebreid. In de Raadzaal hangen de portretteen
Van Scholtis G. Everts en de 4 overleden Burgemeesters.
Te Twello bestaan twee o$e&ave lagere xkolen, waarvan de
eene op den Teuge en 2 bijzondere, een Roonzsch Catholieke en
een Chvi.steZ$ke School, bovendien sinds rg24 een Lagere Landbouwa’agschool, gevestigd na groote verbouwing, in de vroegere
openbare lagere school, nadat deze een flink nieuw gebouw had
gekregen met zeven leerlocalen en een groote gymnastiekzaal.
Verder bestaat er te Twello een nvondteekenschool. Dan kan het
ook bogen op een reeds op 14 Febr. I 852 opgerichte VoMsbibliotheek, waarvan al op blz. 67 is geschreven, terwijl als niet onaardige bijzonderheid, en duidende op den trap van ontwikkeling,
mag genoemd worden, dat reeds in 1825 door eenige particulieren een Leesgezelschap c Tot Leering ea Vermaaka werd gesticht,
welk gezelschap nog steeds bestaat niet alleen, maar met zijn f
30 leden zich in vollen bloei mag verheugen. Periodieken en
romans in het Hollandsch en in de 3 moderne talen gaan daarvan geregeld ter lezing uit. In Juni 1925 werd met een alleraardigst feest op den Bruggenbosch het Ioo-jarig bestaan van dit
Leesgezelschap gevierd, terwijl zich van het 75-jarig bestaan een
oorkonde ten gemeentehuize bevindt.
Societcite?J
hebben er wel af en toe bestaan, zelfs nu ook nog,
maar deze hebben nooit een lang leven, en - behalve oudtijds
de Societeit Amicitia - ook nooit grooten bloei gehad.
De gemeente Voorst is bekend door een zeer uitgebreid net van
uitstekende Xmstwegen, waarbij Burgt v. Ittersum het initiatief
heeft genomen en geniet sinds korte jaren van de provinciale.
Geldersche electrKìteìts-laaatsch~zpplj’, en sprong daarmede de gasperiode geheel over.
Op t Maart 1894 werd een klein Ziekenhuis geopend, uitgaande
van de Stichting Ziekenhuis VOOY de gemeente Voorst te Twelio.
Daarnaast is later ook nog een afdeelzug van. het Groene Kruis
opgericht.
Op Sociaal gebied bestaan er te Twello eene Cooperatieve Boerenleenbank en eene Veree~+ì~zg tot ondersteu?zìng van nood+
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a’enden, ten doel hebbende hulp te verleenen aan nog niet door
d e Diaconiën o n d e r s t e u n d e gezinnen, maar alleen tijdelijk, en in
den wintertijd of bij ziekte of ongelukken, terwijl in de laatste
gevallen de Vereeniging om!erZitsg Hulpbetoon voor Twello-Wilp
haar steun verleent door uiterlijk IO wekelijksche uitkeeringen
per jaar, maar mits lid van die Vereeniging zijnde en na geregelde
betaling van kleine wekelijksche premies,
Aldus is naar wij meenen, ons dorp ook maatschappelijk geteekend en is het thans nog van groot belang, om te beschrijven,
welke bz&ens en vooytza#zeye
hizen er nog bestaan, en welke van
de eerste hun geschiedenis is, al zullen wij dan ook moeten bekennen dat er in dat opzicht geen vooruitgang te bespeuren, maar
veel schoons en typisch weggevallen is.
HOOFDSTUK

VL

Bzditens

e n &4i&gen.

Aan welke dier buitens moeten wij nu echter den voorrang.
geven? Hadden wij als in HoZLand, het bekende r+pje
BWassenaer de rijkste, Brederoo de edelste,
>Egmond de oudste, Arkel de Stoutstec
of als in Geh’edand e e n dito:
>Bergh de rijkste, Bronckhorst de edelste,
>Bahr de oudste, Wisch de Stoutstec.
- ook een dergelijks iets VOOY o n s o u d e Twello met zoovele adellijke geslachten als daar in den loop der eeuwen vertegenwoordigd zijn geweest, dan hadden wij althans eenigen leidraad, maar
zulks is niet het geval, en daarom lijkt mij het beste om te beginnen met de buitens en de geslachten, die in de schenkers van
een der klokken in den toren vertegenwoordigd zijn en dan met
I*. Hwideren.
V l g . d e DnOmina Geographicaa d e e l BI b l z . 145 w a s Hunderen
een oud goed te Twello, en komt het reeds a”. g5g voor als
Villa Hundere, a”. 1475 a l s h e t e r v e Hunder, a”. 1393 e n 1 4 7 4
als Hundering(he), en wordt a”. 1436 en 1448 gesproken van
Hnnderenmarck, en a”. 1495 van de Buurschap Hunderen, alsook
aO. 1496 van de Hagen- en Hunderenhoeve te Terwolde (thans
bestaat aldaar nog een boerenerve Hagenhoeve.
Zoo ook komen voor de geslachten Van, to, toe, te Hundere
aO. 1401, Hunder aO. 1 4 1 0 , 1 4 2 1 , 1 4 3 6 , t e Honderen a”. 1424
en een Egbert den Hunder a”. I 3 8 1 , alsmede Jan Secle of die
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Hundere a”. 1383, en vlg. de Leenactenboeken, en de werken
van Gelria na te noemen blz. 269 Willem te Hunder, ofschoon het
omtrent dezen laatsten niet zeker is, dat hij tot hetzelfde geslacht
als een der bovengenoemden behoort.
Volgens het register op de Leenactenboeken van het Vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, overgedrukt in de werken van
Gelre en uitgegeven door mr. Baron Sloet en Dr. van Veen, deel
IV blz. 3 4 0 (de Veluwe) bestond het *leen Hunderen uit ahet
shuys ter Hunderen in den ampte van Voorst Kerspel Twel met
~Hoff ende bongart, sooals het in de grafft leydt, den tamp vóór
rhet huys, zijnde bouwlandt, gelegen met twee zijden aan de
Bstraet, een zijde aan de grafft van het huys, en de ander zijde
alangs het half erf van vrou Gallis, het weiland achter het huijs
azynde drie campkens, aan malcander gelegen met één zyde (enz.)
aeenenhoeck van het naeste weyken strekt aan de voornoemde
aboucamp, de Vliert loopt tusschen het 2e e n h e t 3” campken,
*het n a e s t g e l e g e n erff, zooals h e t n u v a n Gosen Everts gebruckt
Bwordt, eertijds geheeten Hanengoet, zynde de helft van het
Bzelven, de ander helft hoort vrou Gallis noch toe, waarby nu
*behoort en by denzelven meyer gebruckt wordt 5 of 6 mergen,
*heerkomende uit Willekes Rasselt, enz. enz.a - en werd dit
*by Helena van Heerdt tot Hunderelz teleen gemaeckt, vermogens
Bopdracht, voor Daniel S a s ende Hernardus Steenhouwer als geBerfden i n Veluwen, t e n b e h o e v e v a n d e Heeren Staaten v a n
DGelderland op 13 October 1656 gedaan, aan de liasse deszelven
Bjaars gehasseerta - e
n
zy
bmet voorsyden huys met alle ap>en dippendentien ten Zutphenschen rechten, vooreerst met een
Bpaar hantschoen van een ricxdaelder te verheergewaden, beleent,
aende t u c h t i g t haeren m a n Gysbert Sc,‘tinzmeZpennitig-h
vatz d e r
DOyen 13 O c t . 1656< - waarna verschillende testamenten, als
door haar gemaakt, worden geapprobeert, maar ook weer gecasseerd. 15 Maart 1658, g September 1658, 2 8 Januari 1675 en 4
April 169 1,
Wij moeten hier even de geschiedenis van Hunderen onderbreken om aan de lland van Abraham Ferwerda: Adellijk en
aanzienlijk Wapenboek van de zeven provinciën, deel 11 e e n e n
ander mede te deelen omtrent het geslacht Schiwme/penmzck,
hetwelk in de gemeente Voorst, speciaal ook in het Kerspel
Voorst zelfs tot onze tijden toe, nu huize de Poll nog steeds be-
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woond wordt door Vrouwe Baronesse van Pallankt, douariere van
mr. W. A. A. J. Baron Schimmelpenninck van der Oye van de Poll,
en het kasteel de Nyenbeek tot voor weinige jaren nog eigendom
was van Alexander Baron Schimmelpenninck van der Oye van
Nyenbeek (nu eigendom van diens schoonzoon Jhr. mr. R. E. W.
v a n Weede. - zulk een voorname plaats heeft ingenomen.
Volgens genoemden Schrijver was het een ozld adeZZgk geslacht
en sinds tijden in het vorstendom Gelre en graafschap Gelre als
rz’ddemzatìg b e k e n d , omtrent wiens herkomst intusschen niets
anthentiek vaststaat, daar het, in ongeveer 1500 bij de plundering
van het Huis te Wilp van de voornaamste zegels en brieven,
beroofd is geworden door Lubbert van Keppel, maar volgens
overlevering komt in 1409 in de stad Keulen een Cono Sclzzinm~Zpenninck voor, en in 1449 e e n Jehan SchbzmeZpennirzck als Burgemeester dier stad. De geregelde stamZ?st begint met Yaco6
in het begin der 14~ eeuw gehuwd met N. N. Ringelenberg.
Een
andere J7acob (50 generatie) zoon van ,Satzdey e n EZsebe van der
Oie (a’oçhter v a n Eve+t gesproten uit een jongeren broeder van
de oude riddermatige familie van Wilti, en Margaretha van Laerl
heeft met het afsterven van het geslacht von der Oqe, dien mam
bij den zijnen gevoegd (en dus zeker ook zijn oorspronkelijk wapen
(de sleutels) gevierendeeld met dat van Van der Oye, het geschaakte kruis, ook van het geslacht van Wilpe in het ze e n 3”
kwartier? aant. van schr. dezes) - en werd van Hertog Karel
bij plakaat v a n 1505 daarmede geïntituleerd. In de overwegingen
hiervan wordt hij de naaste leenvolger, bezitter van het huis te
Wilp op de Veluwe genoemd, en wordt ook van de plundering
van dat huis door van Keppel - bovenvermeld - verhaald.
In de 9” generatie komen voor, behalve Amheas Schiwmedpennimk :
a. Yam6 Schimmedpenntizck

ztan der Oye, Heer van Holthuisen
te Twello zijn?)
(dit zal denkelijk n i e t h e t Holthuis
e n V o o r s t o n d e n , g e c o m m i t t e e r d e i n d e Generaliteitsrekenkamer en later gecommitteerde ter vergadering van
Hunne Hoogmogende Heeren Staten Generaal, gelitlwd zo
in 1630 met Anna Catáarzna van Kecken, dochter van S-weer
van Kecken tot Holthuizen en van Anna van Hoevel; P. met
Wolteva van Byjenen, en gestorven 7 Sept. 1677, drie kinderen
nalatende.

l
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b . G+ïsbert

.

Schimmelpenninck v a n

dev

O y e t o t Hunderen, g e b .

in 1609, beschreven in de Ridderschap op de Veluwe, en
Raad ter admiraliteit in Friesland, in 1646 gehuwd met
HeZena v a n Heer&, dochter v a n Yohan v a n Heera’t t o t fluna’eyen e n WendeZa
v a n Brienen. Zijn sterfdatum wordt niet
genoemd, wel wordt vermeld dat dit echtpaar twee kinderen
had, die beiden jong stierven.
Nu wij zoodoende den man van de Vrouwe van Hunderen
hebben
geïdentificeerd, kunnen wij met de geschiedenis van dit
Zandgoed
doorgaan, en wederom aan de hand der Leenactenboeken, die het volgende nog vermelden: het goed komt n a d e n
dood van Helena v a n Heerdt a a n Henrìca Meckteld v a n Heers!
uit kragt van dezer testament van 3 Juni r6gg, toen zij daarmede
beleend werd met haar mau Adriaen WiZhem Schìmmelpenninck v a n
dey 09 als huIder dd. 1 6 Juni rógg. [Vlg. Ferwerda was deze
Adriaen, aldaar genoemd Hadriaan, een zoon van Alexander en
Henrika van Heerdt.]
BHenrica Mechteld v a n Heeru? s t e l t n a d o d e h a e r s m a n s t o t
>hulder Hendvìk van Rouwenoort den 22 Nov. 172 1, die de man
twas van haar .dochter Ggsberta Wendelina Schimmelpennìnck v a n
der Oec [en vlg. Ferwerda Heer van Ulenpas en zoon van Henric
en Charlotte Schimmelpenninck van der Oije] - wier beider huwelijksvoorwaarden van 23 September 1702, geapprobeerd werden
2 November 1723. Confer het wapen o/d avondmaalsbeker. bl. 252.
Gijsberta Mrendelina [vlg. Ferwerda I je generatie] werd als erfbeleend,
, gename harer moeder 30 October 1726 met Hzxndeven
waarbij haar man bulder was. Beide echtelieden laten hun besloten dispositie onder hunne kinderen den 18 Juli 1727 approbeeren.
Daarna wordt 24 April 1730 WìZZem Hendrìk v a n Rouwenoart
als erfgenaam zijner moeder Gijsberta WendeZìna
SchìmmeZpennìnck
van dey O$’ sen uit kragt van haar testament, voorbehoudens zijn
*vader Hendrik van Rouwenoort de lijftugtc, beleend, en Blaten
sdeze en Maria Antonetta Walburg van der Capellen, dochter
avan Alexander- en Johanna van Heeckeren, toekomende egteslieden hun huwelijksche voorwaarden van 3 Maart 1736 op 7
Maart 1736 approbeeren. u
Wìdem ffendrtrk v a n Rouwewoort draagt dit Zeen op aan Yohan
Frederik Fiscker, d i e daarmede w e d e r b e l e e n d w e r d d e n 13
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September 1752. De laatste appvobeevt
h e t rnagesc&d van 27
Juli ‘1765 tusschen hem als wh’uwnaar van Suzanna CorneZia Buys
en de voogden zijner Kinderen Johan Joachim, Hendrik Frederik
C o r n e l i s , A n n a Louis; e n C o r n e l i a H e n r i e t t a - o p d e n
23 Juli 1766.
Dezelfde en Sara Louisa Charlotte van Overnzeer, echtelieden,
laten hun open testament van 27 Juli. 1780 approbeeren en
registreeren den 28 Juni 1780, terwijl de laatste als zijn weduwe
met haar kinderen en kleinkinderen (t.w. J. W. van Overmeer
Fisscher, Anna Louisa, gehuwd met ChristolXel Nagel, Frederik
Cornelis gehuwd met Anna GeertruJ- van der Heyden, -en de
kinderen van Samuel Nicolaas Heshusius en Henriette Cornelia
Fisscher beiden overleden) zijnde haar echtgenoot die nu wordt
genoemd als Fisscher - wat dan ook juist is, eerst getrouwd
geweest met Hester Maria Everts.
[Aanteekening van sch ijver dezer: Er moet hier eenige verwarring bestaan, want eerstens weerspreekt het eene bericht het
andere, daar boven wordt vastgesteld, dat Johan Frederik Fischer
eerst gehuwd was met Suzanna Cornelia Buys, en later dat
Hester Maria Everts zijn eerste vrouw zou zijn geweest. Maar
bovendien staat vast èn door de genealogie Everts èn door
mededeelingen van de familie Fisscher, dat niet Johan Frederik,
m a a r -zijn z o o n J. W . d . i . J a n Weyer v a n Overmeer F i s s c h e r
(aldus genoemd naar zijne moeder), gehuwd is geweest met Hester
Maria Everts, dochter van Gerhard, Sholtis des ampts Voorst,
eigenaar van het naast Hunderen gelegen buitengoed Kruisvoort,
en Helena Beek].
- dit leen vermits het overlijden van hun echtgenoot, vader en
grootvader laten overteekenen te hunnen name 24 Februarie 1800.
sJahan Fredprz;é v a n Reede l a a t r e g i s t r e e r e n e n g e r i g t e l i j k
> transporteeren door voornoemde, weduwe, kinderen en voogden
>over d e k l e i n k i n d e r e n 22 F e b r u a r i 1 8 0 0 t e z i j n e n b e h o e v e
agepasseerd,. en uit hoofde van dien dit leen te zijnen name over
Bteekenen eodem die. J 0k arlnes Kevk/zoven
laat registreeren en
atransporteeren op 13 van Grasmaand 1809 door C. A. J, v a n
,Boecop qq namens Johan Frederik van Reede te zijnen behoeve
sen erven gepasseerd, en uit hoofde van dien dit leen te zijnen
*name en voor zich overteekenen den 2g v a n Hooymaand 18og.c
Hiermede eindigen de berichten der leenactenboeken, maar van
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zeggen en uit eigen herinnering weten wij, dat Hunderen
tijd ‘door yoknnltes Ir’rrk/zoven van Amsterdam bezeten is,
er steeds met zijn groot gezin gewoond heeft, tot na zijn
en het toen in ongeveer 1860 verkoc/zt
is aan my. z~ny1
Maanen v a n ‘s Hage, die het echter spoedig weer verkockt a a n
den heer J~lius CYOUS, uit Duìtschland afkomstig. Na diens dood
verkochten zijne kinderen het in 1888 in openbare veiling, met
het jammerlijke gevolg dat het in vele perceelen met meerdere
koopers gesplitst werd, en van zijn mooie geboomte beroofd.
Reeds de heer van Maanen had veel daarvan gesloopt, waaronder de. zeer breede dubbele oprijlaan, en mooie bosschen om
en bij het hnis. De heer Crous had veel weer ingepoot e n v e e l
beplante wegen door het goed laten aanleggen, maar in de laatste
jaren van zijn leven, n a g e t r a c h t t e h e b b e n , h e t g o e d t e verkoopen, het Heerenhuis ernstig beschadigd door de bovenste of derde
verdieping en de noordoostelijke en noordwestelijke vleugels aan
het achterhuis af te breken. Het was oorspronkelijk een deftige
heerenhuizinge, onzes inziens uit de 18” eenw, dus blijkbaar ook
al door vorige eigenaren eenigszins verbouwd. En vroeger omgeven door vierkante grachten met ophaalbrug, welke ook al
vroeger - wanneer is ons onbekend - verlegd en veranderd
waren in grachten met golvende lijnen, en bij den oprit verbonden door een gewone brug, later door een dam. In haar ouden
toestand met vierkante grachten kan men de huizinge nog zien
op een O.I. inktteekening, in het bezit van mevr. de weduwe
B. D. Ras geb. Waller t e ‘ s Hage, wier man een der latere eigenaren is geweest.
Bij de veiling n.1. van 1888 werd de heer Willem DanteC Cramer
SY. uit Amsterdam eigenaar van het landgoed Kruisvoorde, eigenaar
van het hoofd- of huisperceel, maar reeds kort daarna de heer
Bernard Daniel Ras uit Arnhem bovenbedoeld, die wel weer veel
deed ter verfraaiing, door de oprijiaan en andere perceelen weer
bij te koopen, ook nog andere landerijen, die er vroeger niet bij
behoorden, en door ook weer aan het huis bij te bouwen, maar
die toch het buiten niet meer in zijn oude glorie kon doen herleven, Wegens het vertrek van dezen eigenaar naar Baarn verk o c h t d e z e h e t a a n d e naaml. Vennootschap aìlavou e n w o o n t
er op de heer David BirGe met zijn gezin, Directeur dier maatschappij, en dit is de toestand van tegenwoordig.
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Nog moet gezegd worden, dat uit de leenactenboeken blijkt,
d a t Hunderen oudtijds veel grooter moet geweest zijn, dan ten
tijde der eigenaren Kerkhoven, v a n Maanen en Crous, daar te
gelijk met den verkoop aan eerstgenoemden Johan Frederik van
Reede bovengenoemd een ander gedeelte van het oude Hunderen
der 17” eeuw verkocht aan Gerhardus Allatdus Frnnciskw Keutschreufev, vermoedelijk de grootvader van den tegenwoordigen
eigenaar ~oachim Fraucisczcs Kuttsc/hfter, omdat gene Blaat reagistreeren. en transporteeren 20 van Grasmand 1809 door C. A.
>J. van Boecop qq namens J. F. van Reede, te zijnen behoeve
Pgepasseert, en uit hoofde van dien dit leen te zijnen naemen
Pvoorschreven en erven overteekenen zg van Hooymaand r8oga.
Dat rleen« wordt t.a.p. beschreven als aeen erve Arnhemsch goed
,of Cleyn Hunderen g r o o t i-- 18 margen, gelegen op Veluwen
*in den Kerspel van Twello, buyrschap Hunderen, aan den wech
anae ter Wolde, W . O . 2 tampen, d e n Corten en Langen Camp,
xaan de andere zijde der straet, een tamp het Strastuck een
a weinig verder, daar een wech overgaat nae Haeselt [de Hazelt
is een nog bestaande boerderij - aant, van den schrijver] o.a.
ahet huys, hoff en de bongert enz., grenzende aen het halve erve,
atoekomende Burgemeester Lespier, noortwaerts aen het erve de
aHeide, toekomende de kinderen van de griffier Roelinck, een
astuk de Mestacker, nog Heidens hofstede in het Twelle, daarvan
apachter n o g i s J a n s e n , enz.* - van een vrij ende allodiael goet
a a a n d e Staeten dezes Vorstendoms ende Graafschaps opgedraea g e n ende weder ontfangen tot een leen aan dezen Vorst ende
aGraef van 28 St. te. verheergewaeden 1eenroerigh.c
Bij overlevering heeft schrijver dezer nog vernomen, hoe in
den Kozakkentijd, toen mr. P. P. Everts Maire was, en op Hunderen
als huurder woonde, de kozakken ook een inval in Twello deden,
en hoe de maire toen de oprijlaan van het goed voor hen aanwees als rust- en verblijfplaats, zoodat die laan gedurende enkele
dagen bezet was door die weinig begeerde, maar algemeen zeer
gevreesde gasten.
2.

Duisfervoorde.

Volgens de nomina Geographica t.a.p. bl. 88 een landgoed te
Twello, hetwelk aO. 1357 voorkomt als Duestervoert, in 1456 als
Duistervoirde en aO. 1577 als Duystervoorde - terwijl het in de
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leenactenboeken als als een HavesnCe
voorkomt, zie t.a.p. IV: 332.
Wij kunnen daaruit wederom een groot stuk van de geschiedenis
dezer zathe leeren kennen als een leen, waarvan ter aangehaalder
plaatse het volgende voorkomt. Het bestaat uit 1”. *Huys ende
BHavesate te Duystervoorde met synne gerechticheijdt daartoe
ogehoorende, sampt vier hofsteden, eenen genant den Crummeler,
Béén opte Weteringh ende twee op het eynde van Duystervoorder
BMoelevelt, met de goederen en het nieuwe bouwhuys, 2”. d e
Bwintmuel metten wint ende het moelenhuys, daar Peter Janssen
$0~ w o o n t - beyde leenen ‘aan den F. G. en de G. 2.4 (d.w.z.
Fürstendom Gelre en Graafschap Zutphen) pten Z u t p h e n s c h e n
>rechten, elc besonder met een pont goet gelts te verheergewaden
Bleenrurich tegens den Bakerweert (zie Register van Zutphen 11
Bbl. 54) to leen gemaeckt bij:
BWillem van Steenbergen 25 Maart 1612 afkomstig van Dorothea
avan Apeldoorn, zooals zij approbeert 18 Januari 1 6 1 7 . 4
zzybeiden,
echtgenooten, tuchtigen malcandre eodem die. Zij
*als weduwe laat eedt vernieuwen van deze z leenen d o o r h a a r
>zoon Peter 2 Mei 1631, en deze als erve zijner moeder werd er
*mede beleent 28 Februari 1637. De kinderen van Willem van
#Steenbergen laten haar magescheydt approbeeren 2 Mei 1637,
azijnde Peter, Geertrq-t, Anna en Margaretha. Peter van SteenBbergen en zijne huisfrouwe Johanna van Voorst tuchtigen mal*canderen 1 3 J u n i 1 6 3 7 . [Zij huwden in 1635, terwijl hij reeds
*in 1643 stierf.] Dorothea van Steenbergen, erve haeres vaders
3 Peters, beleent 2 2 Februari 1644. Arent v a n W a s s e n a e r , h e e r
*van Duyvenvoorde, enz. als vader en momber van Jacob van
BWassenaer, als erfgenaam van Dorothea van Steenbergen, gesnaem-t Baer, beleent 24 December 1666.
8 Johanna van Voorst, weduwe van Indoornyck als erve haars
*dochters Dorothea beleent. 13 Januari 1667 Leen en ander is niet
*duidelijk, en verwarrend, zijnde het een met het ander in tegen-,
spraak - aant. van Schrijver]. BJan van Steenbergen tot Nyen
pbeek als cuateur van den onnoselen Carel van Steenbergen,
serve s y n e r nichte Dorothea beleent 3 0 Januari 1667. Geertruyt
Bvan Steenbergen, weduwe van den oversten Apeldoorn, erve
Bhares neven Caerl, beleent synde, draegt deze twee leenen o p
aaan Jan van Steenbergen tot Nyenbeek, die daarmede weder
Bbeleent is 3 Mei 1667. Derk Jan van Stepraed, erfgenaam zijns
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svaders Peter Reynier, die erfgenaam was van zijn moeder Johanna
*van Voorst beleent I I Nov. 17200: [ook hier is de loop van
zaken ver van duidelijk, ‘en zou men meenen, dat er overgangen
of verervingen gemist worden - aant. van s:hrijver.]
*Johan
BAntonie van Stepraed laat approbeeren het maggescheydt en
Berfdeeling v a n 2 6 A u g u s t u s 1722 tusschen de erfgenamen van
,Peter Reynier van Stepraed en Maria Johanna van Amstel van
>Mynden, opgericht 13 Januari 1722.
PDezelfde als erfgenaam van zijn vader Peter Reynier van StepBraedt en uit kracht van zijn geapp*obeerd maggescheid beleent
Beadem die.
BWillem Casper van Doornick nomine uxoris Maria Agnes van
BStepraed erfgenaam haars ooms Johan Antony, beleend 6 Fehruari 1755.
2Christina Sophie van Stepraed uit kragt van geapprobeert
Bmaggescheid beleend zg Juni 176g.a
Uit de Geld. Volksalmanak van 1867 bl. 148 i n e e n o p s t e l
over den Nyenbeek (onder Voorst) van den heer Alexander Baron
Schimmelpenninck van der Oye en Nyenbeek blijkt volgens een
bestaande Kroniek, dat in 1727 h e t g e s l a c h t Va?z SieP?&ergen
van
Nyenbeek uitgestorven is en J7okannn
Elisabeth van Steenbergen,
erfdochter van Nyenbeek ceelzuwd is met Derk v a n Stepra&, (mogelijk dezelfde als bovengenoemde Derk Jan?), dat in 1757 Maria
Agnes van StepraaP, erfdochter van Nyenbeek, huwt f+z’lle?n Casper
van Doornick (zie boven, maar daar wordt zij al in 1’755 als gehuwd vermeld) en in 1779 Yokanna Eh+sabeth
van Doornick, erfdochter van Nyenbeek genoemd wordt en in 1778 d e ecktelzeden
rokanna Eiìsabetk v a n Doovnick e n Herman A d o l f v a n Nuge&,
de Nyenbeek verkoopen aan Willem Anna Sckiwmiipenninck
van
der Oye.

Daar de leenactenboeken met 1769 sluiten, kan hieruit niet
worden opgemaakt, hoe Duistervoorde uit het geslacht .Ttepraedt
e n d a t v a n Von Nagelt &y&op gekomen is, maar in verband
met de laatstvermelde mededeeling uit de Kroniek van den Nyenbeek vermoed ik dat het na Ckrìstina So$kie van Stepraea? overgegaan is op yokanna Elisabetk van Doominck als zusters (?) kind,
d e ecktgenoote v a n Herman Adolf van NageZl, o f s c h o o n h e t d e n
vreemd is, dat haar moeder er eerst mede beleend is geworden,
en het dan niet direct op haar beleend is geworden, maar eerst
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nog. op Christina Sophie. Intusschen staat het vast, dat Duistervoorde een tijdlang eigena’onz w a s v a n h e t g e s l a c h t vou Nagell
Gadyop. Deze tek van het geslacht van Nagel1 is voortgekomen
uit den 2~” zoon van Jan Herman Sigismund van Nagel1 tot Oud
en Nieuw Ampsen heer van Wisch, geb. 1730, + 1784, landdrost
der graafschap van Zutphen, gehuwd met Maurice Constante le
Leu de Wilhem, met name Paul David Sigismond Maurits van
Nagel& kolonel der cavalerie geb. 1757, + 1843, gehuwd met
Constante Henriette Sophie gravin von Quadt-Huchtenbroeck,
erfdochter van Gartrop, waardoor hij de stichter werd van de linie
v a n Nagel1 auf Gartrop in de Pruisische Rijnprovincie, die bij
ministerieele rescriptie van I 2 September 1846 erkeud werd gerechtigd te sijn tot het voeren van den titel Freiherr.
Het geslacht van Nagel1 heeft nog 2 duitsche takken, t.w. von Nagel1
Ittlingen en von Nagel1 Doornick, die beide Katholiek waren,
terwijl de tak von Nagel1 Gartrop, Protestantsch was. Ook hier
blijven onbeantwoorde vragen, daar volgens mijne overlevering
de leden, ván het geslacht von Nagel1 Gartrop, die op Duistervoorde woonden Catholiek waren.
Aan de hand der Leenactenboeken moet men dus a a n n e m e n ,
d a t d e h a v e z a t e eerst (16~ en begin 17’,eeuw) belioord /zeeft aan
het geslacht van Apeldoorn of van Appelthoru, als wapen voerende
i n g o u d e e n rooden adelaar, op den borst hebbende een dwars
gelegden zilveren sleutel, de baard aan de rechterzijde, en benedenwaarts gericht. Gekroonde helm. Helmteeken : de adelaar
met den sleutel, òf deze tusschen een van goud en rood doorsneden vlucht, òf alleen een beurtelings van goud en rood doorsneden vlucht.
Dat zij danrna overging op de v a n Steenbergen’s, die volgens
1. B. Rietstap: de tegenwoordige en vroegere adel van Nederland,
en ook volgens het aangehaald artikel in de Geldersche Volksalmanak bastaarden van Gela’erlad waren, en als zclapen voerden:
in blauw een klimmende en aanziende leeuw van goud, op den
schouder een rood schild dragende, beladen met een gëenten
zilveren dwarsbalk. Gekroonde helm. Helmteeken: een pauwenstaart in natuurlijke kleur beladen met het schildje, dat de leeuw
op den schouder draagt.
Dat zij vervolgens kwam aan de Stepraedt’s, dan aan de van
Doornicks in ten slotte aan de van Nagel1 Gartrop’s.
WOn& voortgezet).
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De Nederl. Hervormde Kerk te Oudshoorn.
DOOR

J . A . EEKHOF

JR.

Over de Ned. Herv. Kerk te Oudshoorn zijn in den loop des
tijds verschillende berichten verschenen. Meestal betroffen zij de
aesthetische waarde van het gebouw of de genealogische gegevens,
die door de ‘van wapens en namen versierde ramen werden verschaft. Over deze onderwerpen kan daarom hier worden gezwegen, wij bepalen ons tot de ontstaansgeschiedenis, welker kennis
tot nog toe enkele leemten vertoonde, en die wij ons voorstellen
t h a n s a a n t e v u l l e n . Tweeërlei belang wordt daardoor gediend ;
ten eerste geeft het overzicht van de tot standkoming der kerk
een kijkje op de omstandigheden, waaronder in de zeventiende
eeuw een dergel. gebouw ontstond, in de tweede plaats komen
wij met enkele bekende en minder bekende bouwmeesters in aanraking, wat de algemeene kennis van de bouwkunstgeschiedenis
ten goede komt. Zij, wat de architectuur betreft, herinnerd aan
het grondvlak der kerk, dat’ den vorm van het Grieksche kruis
vertoont; door de opvulling der ruimte tusschen de armen bezit
het, van boven gezien, den vorm van een zuiver vierkant. In het
algemeen vormt de Oudshoornsche kerk een schakel in de keten
van de vier overeenkomende gebouwen, alle vrij kort na elkaar
gebouwd: de Nieuwe Kerk te Haarlem (Van Campen), de kerk
te: ‘&Graveland, die te Oudshoorn (beide van Stalpaert) en de
Oosterkerk te Amsterdam (volgens Weissman eveneens van Stalpaert, volgens Ozinga van Dortsman). Zeer sober van uiterlijk,
danken deze kerken hunne waarde aan het fraaie, voor den Protestantschen eeredienst practische, interieur. De Oudshoornsche
is bovendien betrekkelijk beroemd door haar gebrandschilderde
rainen . Na deze algemeene opmerkingen kunnen we overgaan
tot het overzicht van de wordingsgeschiedenis der kerk.
Oudshoorn, nabij Alphen aan den Rijn gelegen, vormde van
oudsher eene heerlijkheid, welke, naar de oudste gegevens, die
mij daaromtrent bekend zijn, in het bezit was van het ridder=930
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matige geslacht Van Outshoorn. Tot de r3e eeuw teruggaande,
zijn wij ‘hier zeker van. Tijdens de Hoeksche Twisten wordt de
heerlijkheid aan de familie ontnomen, waarna zij in het bezit
geraakt van verschillende eigenaars, totdat Margaretha van Mechelen
in 1627 de heerlijkheid verkoopt aan den Amsterdammer Dirck
de Vlamingh van Outshoorn, die op den eigendom der bezitting
grooten prijs stelde, daar hij van de oude ridderfamilie Van Outshoorn pretendeerde af te stammen. Of deze afstamming wel
bewezen is, wordt betwijfeld, wij zullen dit punt laten rusten. In
1643 sterft Dirck en laat de heerlijkheid na aan zijn zoon Cornelis, die evenals zijn vader vele vooraanstaande regeeringsposten
in de Republiek bekleedde. Cornelis spaarde moeite noch geld
om de heerlijkheid, waaraan zijn naam zoo nauw was verbonden,
in aanzien te doen gewinnen. Een poging daartoe is het stichten
van een kerkgebouw. Een moeilijkheid lag hem hierbij in den
weg, de heerlijkheid maakte kerkelijk deel uit van eene gemeente,
welke ook de ambachtsheerlijkheid Alphen omvatte. E e n meeningsverschil tusschen de ambachtsheeren Cornelis de Vlamingh
v a n O u t s h o o r n e n Henric Stevin over de vervulling van een
predikantsplaats (bij welke aangelegenheid beiden in hunne waardigheid van ambachtsheer het laatste woord hadden) was eene
welkome aanleiding voor eerstgenoemde, om bij de gewestelijke
overheid (de toenmalige Gereformeerde Kerk was immers een
staatskerk) eene scheiding der gemeente te bepleiten. Vanzelfsprekend mocht dit aan den vooraanstaanden Amsterdamschen
magistraat, met zijn tallooze relaties in de betreffende colleges gelukken.
In 1659 geven Commissarissen uit Gecommitteerde Raden de
gewenschte scheiding. De godsdienstoefeningen werden aanvankelijk in een ,daartoe in orde gebrachte schuur gehouden. De
eigenaar van de schuur Willem Gerritzn Vaendrager ontving
36 gld. per jaar als vergoeding. In 1660 geven de Staten octrooi
tot het mogen bouwen eener kerk, terwijl de benoodigde grond
d o o r S c h o u t e n S c h e p e n e n , .na machtiging van de Staten ‘van
December 1662, onteigend werd. De vaststelling van de schadeloosstelling gaf tot langdurige procedures aanleiding, pas in 1672
wordt door Meyngen Corneliss. Verendam, weduwe van Claes
Claeszn Vranck, het overeengekomen bedrag, groot 1425 gld.
10 s t u i v e r s e n 2 p e n n i n g e n , i n o n t v a n g s t g e n o m e n .
Inmiddels zijn de ambachtsheer en de ingezetenen zijner heerlijkheid
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het eens geworden over de keuze van een ontwerp voor de te
bouwen kerk en over de verdeeling van de kosten, die de uitvoering ervan zou medebrengen. December 1662 wordt de overeenkomst gesloten en begin Mei 1663 worden de eerste betalingen,
betreffende heiwerk, gedaan. De bouw verloopt spoedig, den f8el
October 1665 vindt in de kerk, tot het houden van godsdienstoefeningen voltooid, de inwijdingsdienst plaats. In de drie daaropvolgende jaren wordt de afwerking voortgezet en .voltooid.
Deze werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk de beschilderingen
en de gebrandschilderde ramen.
Deze laatsten, die in ons land, zooals reeds gemeld, een zekere
beroemdheid bezitten, zijn, wat de beschilderingen betreft, van de
hand van Pieter Janszoon, glasschrijver en schilder te Amsterdam.
Of hij de schilder van alle zeventien ramen is geweest, is mij niet
bekend ; zij, die de vensters van nabij hebben beschouwd, opperden
nooit de veronderstelling van verschillende uitvoerders der beschilderingen, zoodat wij als vrij zeker Pieter Janszoon de vervaardiger van alle glazen mogen noemen. Van tien der ramen
staat zijn vaderschap vast, Cornelis de Vlamingh betaalde hem
hiervoor 1018 gld. De prijs van het beschilderen per raam varieert, dat van Willem van Oranje kostte 130 gld., enkele andere,
W . O . dat van Reinier Pauw, kostten 80 gld. De Amsterdammer
Mozes Bondisi maakte de ramen klaar voor 420 gld., plaatselijke
smedeiijen en timmerlieden hebben voor het inzetten gezorgd.
De totaalkosten van de ramen beliepen. vier & vijf duizend gulden.
De beschilderingen van gewelven etc. werden uitgevoerd door
den Amsterdamschen schilder Mattheus Pellecom. Het beeldhouwwerk aan den kansel is afkomstig van Cornelis S-artsenburg.
Het uurwerk in den toren is door den vorologiemaeckera: Spraeckel
geleverd. De luiklok is door François Hemony gegoten. Tijdens
den afbouw is François, één der beroemde gebroeders, overleden.
De kwitantie van zijn broeder’luidt als volgt: >Ao 1665 den 24
July aen den heer burgemeester Outshoorn gelevert een nieuwe
Clock, die Sijn Ed: expresselijck heeft doen gieten weegt 845 pont
& 16 s t u i v e r s h e t p o n t i s 676.-.-.e Dit bedrag is in ontvangst
genomen door Pieter Hemony voor Bmijn broeder saliger Francoos
Hem0ny.g
De totaalkosten van den bouw van de kerk, pastorie en nieuwe
school bedroegen ruim 42900 gld. Volgens de overeenkomst van
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1662 bedroeg de bijdrage van de ingezetenen 15000 gld., op te
brengen in vijf opeenvolgende jaren, te beginnen met 1663.
Daar aanvankelijk de kosten op 2 0 0 0 0 gld. waren geraamd,
lijkt het aandeel der ingezetenen groot, daar Cornelis de Vlamingh
van Outshoorn toch de stichter der kerk was. De overeenkomst
zelve wijst echter De Vlamingh reeds aan als de partij, op wie
het leeuwendeel der kosten komt te rusten. De grond was voor
rekening van den ambachtsheer, wat hem, zooals wij hebben gezien, ruim 1400 gld. kostte. Bovendien rustte op hem het ver-.
schil der kosten boven de geraamde 20000 gld., de kosten vallende op de kerkelijke scheiding, op de ontwerpen der kerk, op
alle verdere voorbereidingskosten,
de huur van de schuur, de
huisvesting van den predikant, zoolang de pastorie niet zou zijn
voltooid, enz., tezamen meer dan 2 0 0 0 gld. De subsidie van de
Staten groot 800 gld. voor den bouw van de pastorie mocht als
een extra worden beschouwd, evenals de subsidie van 1500 gld.
voor den bouw der kerk.
Tevens stelde De Vlamingh 600 gld.
beschikbaar indien de verfraaiing van de pastorie door de geraamde
kosten binnen zekere perken gehouden mocht worden. De IOOO
gld., die door Alphen geschonken zouden moeten worden, gaf
De Vlamingh aan kerkmeesteren voor het toekomstige onderhoud
van- het kerkgebouw.
Alles bijeengenomen geeft een beeld van
de gulheid, waarmede de ambachtsheer inderdaad zijn dorpelingen.
met een kerkgebouw heeft vereerd. Als wij bedenken, dat het
de bedoeling was een monument te scheppen, dat nog in latere
eeuwen den glans van *het Amsterdamsche regentengeslacht zou
moeten weerspiegelen, dan komt ons deze gulheid zeer plausibel
voor4
De bijdragen van de ingezetenen schijnen minder vlot los gekomen te zijn; in 1663 reeds wendt de commissie, belast met de
quotisatie, zich tot de Staten, met het verzoek tot het hanteeren
van dwangmaatregelen
gemachtigd te worden. De Staten stelden
dit request in handen van Gecommitteerde
Raden om advies.
Dit advies luidde gunstig t.o. van requestranten, en de Staten vonden
goed, adat de onwillige ende gebrekige betaelders van de quotisatie
t e r saecke in desen geroert, met parakte executie
sullen mogen
gecontrigeert werden indien verstande nochtans dat de voor onwiIli.ge ende gebrekige betaelders sal vrij staen hare redenen van
beswaernis ende oppositie te mogen proponeren voort Collegie
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van de selve Gecommitteerde Raden.<
spraak !
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Een alleszins billijke uft-

Nu nog de quaestie, wie de bouwmeester van de kerk te Oudshoorn is geweest. Ik schrijf quaestie, omdat het hier niet gaat
om een feit; om iets, adat als een paal boven water staatc, d a a r
de formeele aanwijzing van den bouwmeester ontbreekt en men
daarvoor hypothesen in de plaats stelt. Weissman is de eerste
(mij bekend), die Daniël Stalpaert als bouwmeester noemt; in
zijne studie over dezen architect in Oud-Holland noemt hij zonder
bronvermelding Stalpaert als bouwmeester van de kerken te ‘s-Graveland. en Oudshoorn. Of hij deze bewering op archivale gegevens
laat steunen, dan wel of zij berust op een ,oordeel, geveld na
eene vergelijking van de architecturale waarden van onderscheidene kerkgebouwen (waarvan één b.v. zonder twijfel van Stalpaert
is geweest) is niet meer na te gaan. Zoowel de eerste als laatste
werkwijze treffen wij door elkaar bij Weissman aan. Bij de eerste
methode heeft hij het gebrek, zelden of nooit een directe bron
te noemen, dikwijls volstaat hij met eene vage aanduiding. En
de bronvermelding is bij een geschiedkundig onderzoek, voor de
contróle, v a n h e t g r o o t s t e b e l a n g . Indien wij eene vergelijking
maken tusschen de ‘s Gravelandsche kerk (dat Stalpaert hiervan
de ontwerper is geweest staaf vast) en de Oudshoornsche, dan
is de.overeenkomst, of beter, de gelijkenis frappant. Vanaf dat
standpunt beschouwd is Weissman’s hypothese aannemelijk. Zijn
stelling, dat deze twee kerken als voorstudies van de Amsterdamsche Oosterkerk moeten worden beschouwd, is aan het wankelen gebracht door dr. Ozinga, die Adriaen Dortsman tot bouwmeester dier kerk promoveerde. Ik sta, wat deze quaestie betreft,
aan de zijde van Weissmann en beschouw Daniël Stalpaert als
den ontwerper der Oudshoornsche kerk. Hiervoor voer ik, d e
volgende gronden aan. In de eerste plaats de gelijkenis met de
‘s Gravelandsche kerk (opmerkelijk is het ook, dat aan deze kerk
eenige detailbewerkers
hebben gearbeid, die wij ook bij den bouw
der kerk te Oudshoorn aantreffen) en vervolgens op het voorkomen van Stalpaerts naam in .de rekeningen. Tweemaal, eenmaal tijdens het begin van .den bouw en eenmaal tegen de voltooiïng, heeft hij te Oudshoorn, in gezelschap van Cornelis d e
Vlamingh van Outshoorn gelogeerd ; zijn handteekening treffen
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wij aan op eene belangrijke rekening (tezamen met die van den
ambachtsheer, van diens rentmeester en van den uitvoerenden
architect) en bij eene noodzakelijk. gebleken afwijking van het
bestek wordt de vraag in zijn handen gelegd ter beslissing. Dat
Stalpaert zulk een groot aandeel had in de leiding van den bouw
.zegt ons toch wel heel veel. Uitvoerder van den bouw is hij
niet geweest, dit was Jan Willemszn Brederode, stadsmetselaar
van Amsterdam. Dat zoovele Amsterdammers aan den bouw
hebben medegewerkt is logisch. Cornelis de Vlaming was lid van
* de vroedschap en was ook eenige malen burgemeester van Amsterdam.
Waarschijnlijk heeft de uitvoerder van het timmerwerk
van de kerk, Hans Janszn van Petersom, aan De Vlamingh zijn
benoeming tot stadstimmerman te danken. Want direct na den
afloop van de Oudshoornsche werkzaamheden, Januari 1667, wordt
hij door Thesaurieren Ordinaris met i n g a n g v a n 23 April 1667
aangesteld, na welke datum hij »geen burgerwerk sal mogen
maken noch sigh tot eenigh particulier werk sal laten emp1oyeren.a
D e n Igen Januari 1667 legde hij den eed af en werd zijn jaarwedde bepaald op 1200 gld.
Dat ik Jan Willemszn Brederode den uitvoerder van den bouw
noem, berust hierop. Door middel van hem geschiedden alle
betalingen en gedurende het geheele verloop van de werkzaamheden is hij in Oudshoorn aanwezig. Ook zijn advies vinden we
eenige malen op stukken, waarin van wijziging van de voorw.aarden
sprake is. Zijne ambtsbezigheden in Amsterdam maken hem
voorts voor deze taak geschikt. November 1659 wordt hij door
Thesaurieren Ordinaris aangesteld tot stadsmetselaar sop het zelve
tractament (450 gld.) van sijn voorsaedt (Philips de Vos) ende
deselve vrij huyshuer, ende sal ook keurmeester zijn van de steen.a
Hij wordt benoemd op eene instructie van Januari 1650, welke
in 1663 werd geamplieerd; 167 I is Brederode overleden.
De instructie van 1 6 5 0 draagt hem o.m. op om toezicht te
houden op het werkvolk en op de bij bouwwerken te gebruiken
- materialen, Dagelijks met dit werk vertrouwd zal De Vlamingh
hem tot uitvoerder/opzichter
van den bouw in Oudshoorn hebben
gekozen. Hem zal het ook wel zijn gelukt om ontheffing van
het in het zevende artikel van de instructie van den Stadsmetselaar bepaalde te verkrijgen, want in dat artikel is het den functionnaris verboden particulier werk te verrichten xsal, b u y t e n h e t
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Stadtwerck, niet vermogen eenigh burger ofte ingeseten deser
Stadt, ofte yemandt anders int particulier te dienen.< Mogelijk
is de relatie tusschen De Vlamingh als lid der magistratuur en
den stadsbouwmeester Stalpaert en den stadsmetselaar Brederode
oorzaak van het niet aanwezig zijn der betalingsbewijzen voor de
aan De Vlamingh als particulier bewezen diensten.
Zie voor vergelijking Nieuwe Kerk H’lem - Oosterkerk A’dam: A. W. Weissman, Gesch. v. d. Ned.. Rouwk. en M.
D. Ozinga, Prot. Kerkbw. in Ned. voor de Fr. Rev. (hierin plattegronden en afb.); - voor beschrijving gebrandschilderde ramen :
W. M. C. Regt in het Alg. Ned. Familieblad X111 en in het Bull.
v. d. Ned. Oudheidk. Bond je serie 111 e n zP. C. Bloys v a n Treslong Prins, Geneal. en herald. gedenkwaardigh. in en uit de kerken
der prov. Zd-Holl.; - voor het geslacht De Vlamingh: J. E.
Elias, De vroedschap van A’dam ; - subsidie Staten van I 500 gld. :
Alg. Rijksarch. Holl. Inv. no 1509 fol. 341 ; - r e q u e s t comm.
voor de quotisatie en beslissing: id. fol. 487 ; - voor quaestie
bouwmeester: Weissman in Oud-Holland 191 I (XDaniël Stalpaerta);
Ozinga, Prot. Kerkbw. etc.; - voor aanstellingen en instructie
Petersom en Brederode: Gem.-arch. A’dam, Arch. Thes. Ord.
op gen. data; dr. A. Le Cosquino de Bussy, de archivaris, was
zoo vriendelijk voor mij een onderzoek in te stellen, aan zijn
verslag heb ik verscheidene mededeelingen ontleend ; - voor hier
niet gen. onderwerpen zie men: Versl. omtrent ‘s-rijks oude arch.
LII, Inv. Coll. Van Reede v a n O u d t s h o o r n ; v o o r e i g e n a a r s d e r
heerlijkheid : afd. A, 1 v e r s c h . n o s ; v o o r s c h e i d i n g kerkel: gem.
en bouw der kerk : afd. A, VIII nes 149, 150, 152 e n 159; v o o r
geneal. gegevens vooral afd. B; 1 e n 11 met de append.
Sterf-datum en -plaats van den eersten ,,Briefwisselaar”
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
(Frans van Lelyveld.).
Bij de bewerking van een artikel over Frans van Lelyveld (geb.
te Leiden 1740), bestemd voor het Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek, leverde de vraag: waar en wanneer overleden? eenige
moeilijkheid op. De geboekte data van overlijden waren niet
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eensluidend ; de plaats ervan stond nergens vermeld. Leiden, waar
van L. geboren is en den lakenhandel van zijn vader tot zijn
dood voortzette, is het, hoe licht men geneigd zou zijn, dit te
onderstellen,
niet. Volgens mededeelingen, welke ik van het
Gemeente-archief te Leiden over de familie van 1,. mocht ontvangen, zijn daar wel zijn vader en zijn weduwe ‘) overleden.
Beiden begraven in de Pieterskerk (resp. Januari 1769 en Augustus
1799.) Plaats en juiste datum van Frans’ overlijden bleken zoek.
Van de uiteenloopende data is de oudste te vinden in deel VII
van de Werken van de Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden (1788),
in welks voorbericht Jan de Kruyff, B thans derzelver Secretaris, a
zich bepaalt tot de mededeeling: Bin Lentemaand des jaar, 1785
overleden. a Deze aanduiding is overgenomen in Handelingen en
Mededeelingen van de Mij. der Ned. Lett. over 1895-1896 (pag.
76). In de Alphabetische Lijst van de Bijdragen tot de Geschiedenis van de Mij. der Ned. Lett. te Leiden, 1766-1866 (Gedenkschrift, Leiden 1867) staat (blz. 54) 8 Mei 1785, overgenomen in
het Biografisch Woordenboek van Frederiks en van den Branden,
ze dr. (z. j.); in van der Aa’s Biogr. Wdb. (1 865) 8 Maart 1785
en in het Stam- en Wapenboek van Vorsterman van Oyen (1888)
8 April 1785. Bij een handteekening van F. v. L. (in een register
van handteekeningen van de leden der meergenoemde Mij.) staat:
overleden 8 Mei, - elders 24 April. Vreemd mag het heeten,
dat Jan d e Kru!-ff, bovengenoemd, die van L. opvolgde in het
Secretariaat en kon weten, hoe nauwkeurig en volledig zijn voorganger in het voorbericht van het 4”, 5” en 6e deel (1799, ‘81, ‘83)
der Werkenvan de Mij, het overlijden van medeleden had geboekt,
zijn voorbeeld in dezen niet heeft gevolgd. Te meer, waar het
gold een man van beteekenis in zijn stad en in zijne dagen.
Immers van L. genoot als een der grondleggers van meergenoemde
Maatschappij (1766) en als onvermoeid en verdienstelijk Medelid
gedurende bijna zo jaar hooge waardeering; was bovendien door
zijne ijverige bemoeiingen als Secretaris van het Departement

l

‘) M e t R e b e c c a d e K a a t . j o n g e d o c h t e r v a n A m s t e r d a m , w a s F . van 1,. den 21 j a n u a r i
1 7 6 6 i n d e I~ooglandsche K e r k g e h u w d . D i t h u w e l i j k , w a a r u i t 21 F e b r . 1756 e e n z o o n .
Willem. geboren werd was zeer gelukkig: in den zomer van 1773 schrijft hii aan zijn jongeren
v r i e n d van Goens, p r o f . t e U t r e c h t : *Xlijn V r o u w maekt a l h e t g e n o e g e n van miju l e v e n ;
O ! w a t i s dat v e r r u k k e l i j k cn w terlijk oluit~-irukkelijk
i n z u l k erne harmonie v a n t w e e
o v e r e e n s t e m m e n d e z i e l e n t e levene. ( B r i e v e n a a n R . M . van tioens, ze d e e l . 298.
Utrecht 1884).

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

89

Leiden van de Oeconomische Tak 1) voor het herstel van de vervallen nijverheid zeer geacht. -- Nu op het archief van de Mij.
der Ned. Lett. ondanks de bereidwillige hulp van Bibliothecaris
en Secretaris de mij ontbrekende gegevens evenmin te vinden
waren, was het als aangewezen, om bij de erfgename van de
Oeconomische Tak, de Mij. voor Nijverheid en Handel, op zoek
te gaan. Op het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te
‘s-Gravenhage viel weinig nieuws te noteeren, alleen dat F. V. L.
v a n 1778-1782 lid was van genoemde Tak en de drie laatste
jaren Secretaris van ‘t Departement Leiden. M i j werd daarom
de vriendelijke raad gegeven, het onderzoek voort te zetten in
het Archief van dit Departement der Mij. voor Nijverheid en Handel,
berustend op het Gemeente-archief te Leiden. Hier werden met
onvermoeide hulpvaardigheid notulen en andere kansgevende schrifturen uit de jaren 178x- 1785 voor den dag gehaald. Wel troffen
me in de notulen enkele wetenswaardige bijzonderheden %)’ maar
waar het om ging, bleef zoek. Totdat, verder snuffelende in een
bundel notariëele acten (uit het notariëel archief van Leiden), op
eens mijn oog viel op een passage, die een ware verrassing, een
gelukkige vondst was. In de notariëele acte van 25 April 1785
(no. 36), mede onderteekend door Rebecca de Raat en het voogdijschap van den minderjarigen Willem betreffende, staat: (Rebecca
de Raat) aheeft het bitter ongeluk gehad, dat haar Egtgenoot op
8 dezer loopende maand April te Amersfoort is komen te over1ijden.a De Rijksarchivaris te Utrecht was zoo welwillend op mijn
‘) Op initia icf van de Holland&e Maatschappij van Wetenschappen
te Haarlem werd
3 November 1777 de Oeconomische Tak tot verheffing YRR de vervallen Nijverheid in de
Republiek geconstirurerd. Na eenige naamwisselingen werd in 1836 de titel aangenomen
van Sederl. Mij. ter bevorlering van Nijverheid, in 192‘ yan: NederlandLche Mij. yoor
Nijverheid en Handel.
s) o.a. deze: In de Vergadering van 23 Januari 1783 van de Oeconomische Tak, Dep.
Leiden, werd door den president Romswinckel gecommuniceerd de .bU ons gansch onj’erwagte resolutie (van F. Y. L.I., on va’, zijn secretariaat in ons Deparfemint afstand te
doen en voortaan zich maar als donatrur in ons Departement te laten insereeren., - en
tevens. dat hij zich daags te voren niet yan zijo #tast bepaald voornemen* door een
bezoek van den tweeden Secretaris A. van Peene had laten atbrengen.
Waren bier dezelfde beletselen aanwezig, die hem in ‘t laatst yan 178~ en in ‘t hegin
yan 1785 de maandelijkscie vergadelingen van de Mij. der Ned. Lrtt. drdsn verzuimen.
geheel tegen zijn gewoonte? ‘Dezelfde, die M. Hinlopen, meer dan 20 jaar zijn vrirnd,
noemt in de voorrede yan het 3e deel (r788). waarmede hij de door van Lelyveld begonnen
nieuwe uitgave van Huydecoper’s Proeve van Taal- en Uichrkundr (re dl. x782, ze dl.
1784) voltooide, als hij schrijft: ade menigvuldige bezigheden, in hzt voordzetten \ran
d:n lakenhandel, ook door de sterke afmattingen ontstane lusteloosheden. hadden den
Heer van Lelyveld belet aan het werk te doen, het gene ik gehoopt haddes?
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verzoek dezen datum te controleeren in het Register van begravenen in de St. Joriskerk te Amersfoort (aeen overlijdensregister
is niet aanwezig<). Daar staat op 14 April 1785 : BDe heer Frans
Lelieveld op de Cingel, in de lakenfabriek.< l) Hiermee kloppen
de data in het register voor het openen van eigen graven, in dat
voor het luiden der klokken en in dat van de zwarte baar, die
alle luiden 14 April.’ Zoodat nu voor goed vastgesteld is, dat
Frans van Lelyveld, geb 14 Maart 1740 te Leiden, overleden is te
Amersfoort,
den 8en Apvil 1785. Van de verschillende data,
boven aangehaald, is dus die uit het Stam- en Wapenboek van
Vorsterman van Oyen juist.
Haarlem, Maart ‘30.

R . ZUIDEMA.

V a n Asch v a n Wyck (T).
In het doodenboek der Groote- of St. Laurenskerk te’ Alkmaar
(bewaard op het gemeente-archief aldaar) vond ik aangeteekend,
dat den ren December 1653 bij de administratie dier kerk aangifte werd gedaan dat het lijk van > De ffeev- Heyndrick As Van
Wyck a uit de stad werd ~uetgevoert zu Leya’ena:. Behoorde hij,
die blijkbaar te Alkmaar overleden was, tot de bekende thans
nog bestaande familie van Asck Van Wijck.;
MR. J. BELONJE.
Alkmaar, Februari I 930.
Van Schueren Van Haegoort; Van Groesbeeck.
ridder van St. Michel,
heer van Haegoort, Lievendaal, enz., zoon van . . . . . . en . . . . . . .
Adenaller van Vanevelt, huwt Maria vart Cuijl, dr. van . . . . . . .
en . . . . , . . Blocklant.
Everkardt

van Sckgeren

van Haegoovt,

!) D a t van L . i n A m e r s f o o r t e e n lakenfabrtek o p r i c h t t e , w o r d t b e v e s t i g d d o o r h e t
p r o t o c o l v a n d e n N o t a r i s S u y c k \rechterlijk a r c h i e f v a n Amersfoort). w a a r i n v o l g e n s d e
mededeeling, d i e i k v a n d e n Uwxhtschen Rijl<sarchivaris m o c h t o n t v a n g e n , di conditiën
v o o r k o m e n v a n d e n qxzenbaren v e r k o o p op 17 O c t o b e r 178; dxn M e j . R e b e c c a d e R a a t ,
weduwe Frans van Lelyveld. mede uit naam van haar minderjarigen zoon Willem, van de
gewezen
lakenfabriek. U i t e e n a a n h a l i n g u i t h e t Politieboek I78j, d i e d e S e c r e t a r i s d e r
G e m e e n t e A m e r s f o o r t zoo w e l w i l l e n d was,‘md t e verstrektien. b!ijkt adat (F. v. L . ) t o t aan
d e n g a n g b r e n g e n d e z e r f a b r i e k . s.annde h u w e l i j k aangekogt., - ( h e t j a a r w a a r i n w a s
niet te .vindrn) - *reeds allt! mog<.ijke aanstaltr gemaakt en ?eei groote kosten aangewend
h a d , dog d a a r i n d o o r e e n z e e r onverwagteo d o o d w a s v e r h i n d e r d g e w o r d e n , .
Noch in
d e Leidsche C o u r a n t n o c h i n de U t r e c h t s c h e Coulant van 1785 s t a a t eenig b e r i c h t o v e r
dezen onverwachten dood, dit ,bi.ter ongeluk,.
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Kinderen : I. Floverttius, als j.m. verdronken in de rivier de
Dommel 30 November 1648, zie Geneal. en Herald. Gedenkwaardigheden Nd. Braband dl. 1, bl. 80; z. Hevman (oudste zoon),
geb . . . . . . , overl. 1667, gehuwd (huw. voorwaarden dd. ZI November r657 t. overstaan van notaris A. C. Heemskerk te Alkmaar)
juffr. Ida yacot van Axele, van Alkmaar, dr. van Eduard e n v a n
z i e Geneal. e n H e r a l d . GedenkwaardigMargvieta
Coetenburgh,
heden Nd. Holland 1, bl. 36. Kinderen-: a. Eduavd Francois v.
S., ongeh. overl. (?); b. pohan Louis v. S., heer van Dussen e n
van Heynsdonk, hoofdingeland van de Zijpe en van de Wieringerwaard, overl. 1727, te ?, huwde . . . . . . .
Laatstgenoemde 7. L. van Schueren liet na een zoon jh~. Harmen Francois v. S., vermoedelijk ongeh. overleden en een dochter
Elisabeth. Catharina van S., gehuwd met Alexander Francois, graaf
van Groesbeeck, die bij haar naliet twee dochters, t.w. Maria Anna
FranCois v. G., gehuwd met Alexander Louis Fuançois, markies
van Croix, etc., wonende te Frélinghien bij Rijssel en Elisabeth
Catharina v. G., te Namen woonachtig, benevens een zoon yacpues
Francois
v. G., zonder kinderen overleden 28 September 1757 min
‘t land van Lusatië, in Boheemen, zijnde onder den dienst van
sijn Keijserlijke Majesteyta (dit blijkens de aangifte voor het recht
van successie door zijn bovengenoemde zusters gedaan ter secretarie van de Zijpe dd. 15 Mei 1758, zie inventaris oud-archief van
het waterschap de Zijpe en Hazepolder no. 365, waaruit voorts
nog kan blijken,. dat hij met zijn meergenoemde zusters samen
eigenaar was o.a. van het huis rBurgerhoudta. Zie ook nog de
BGedenkwaardighedent
Nd. Holland t.a.p. bl. 64.)
Wie kan mij helpen met aanvullingen op deze gegevens?
Alkmaar, Februari 1930,

Huwelijkszang.

MR. J. BELONJE.
.

De Catalogus van de Bibliotheek der gemeente Dordrecht,
vermeldt op blz. 71, onder nr. 722 :
>Bo u vy; Ter huwelijks-inschrijving van den heer Jacob
‘t Hooft en Vreuwe Johanna Antoinette (Lees: Antonetta)
sendorp op (Vrijdag) den 1od.n April 1835.~
Zij was de weduwe van FranGois Frederik Blussé en
Dordrecht, op 22 April 1835, met ‘t Hooft hertrouwd.

1898,
Eh~ys
Vrieis te
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Het hier bedoelde bruilofts-vers moest gezongen worden op de
wij ze :
Femmes, vouiez vous épouvcr.
Kan een der lezers mededeelen, waaraan deze oorspronkelijke
fransche tekst en de muziek zijn ontleend?
Ter herkenning van het metrum en dus ter vergemakkelijking
van het onderzoek, volgen hier de eerste vier regels van het bedoelde lied.
Thans zijt ge, o teederminnend paar!
In ‘t groot register ingeschreven;
Om onafscheid’lijk met elkaar
Te vreê in ‘t Huwelijk zaam te leven.
De geheele zang bestaat uit vier coupletten, elk van acht regels.
Amsterdam (Centrum), ’
J A C O B VRIESENDORP.
Heerengracht 4 2 3 .

Een bijdrage tot de Familiegeschiedenis win
geslacht TWE3NT

het

DOOR

M. C. SIGAL J R .
Bezig met een artikel over de Posterij te Vlaardingen ontmoette
ik de namen van de Delftsche Postmeesters Lambrecht en Nicolaas
Twent, die ook de Post te Vlaardingen verkregen.
Op mijn verzoek ontving ik over hen een aantal gegevens uit
het Delftsche Gemeente Archief benevens archivalia r) ter inzage,
aan de hand waarvan ik het volgende kan mededeelen.
Lambrecht Twent vestigde zich, uit Gulik komende, te Delft.
Zijn zoon, Zeger Lambrechtsz. Twent huwde Neeltje Verstappen
Jansdr.
Deze wonnen een zoon, Lambrecht Zegersz. Tweirt, g e b o r e n
17 December 1642, die de oprichter van de Post te Delft en de
eerste Postmeester aldaar was “).
Bij Resolutie van de Vlaardingsche Vroedschap van II October
1684 en 12 Mei 1695 werd hij tot Postmeester te Vlaardingen
aangesteld, Deze aanstelling geschiedde naar’ aanleiding van een
verzoek van een aantal Amsterdamsche kooplieden, die nadeel en
‘1 A. 1. nr. 802 en 1080.
*) Van der Lely-Veertigraden der stad Delft.
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ongemak hadden door de slechte inrichting en werking van de
post en wier verzoek door de Amsterdamsche Magistraat was
ondersteund.
Lambrecht Zegersz. Twent werd als j.m. 23 Januari 1672 te
Delft in ondertrouw opgenomen met Margaritha van Bleyswyck,
j.d. Den 7 Februari d.a.v. kregen zij attestatie om te Overschie
te trouwen, waar hun huwelijk den volgenden dag werd voltrokken.
Tegen dit huwelijk schenen bezwaren te bestaan wa’nt bij de ondertrouw werd a a n g e t e e k e n d , dat Pyeter van Hoogenhouck, oud
Burgemeester van Delft en Mr. Maerten Hoogenhouck, voogden
van de bruid, verklaard hadden notarieel protest aan te teekenen
tegen dit voorgenomen huwelijk.
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, waarvan er een
vbór de moeder stierf, die zg Januari 1678 in de Oude Kerk te
Delft werd begraven. Lambrecht Twent woonde toen op het
Oude Delft tegenover de Kraan.
Reeds een jaar later dacht hij over hertrouwen want 18 Maart
1678 werd hij in ondertrouw opgenomen met Clasina Coeckebacker,
j.d.; zij kregen 12 April d.a.v. attestatie om te Pijnakker te trouwen, waar hun huwelijk zo(?) April werd voltrokken.
Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, waarvan Nicolaas,
gedoopt in de Oude Kerk te Delft, 12 Januari 1681, de oudste was.
Ten tweede .male werd Lambrecht Twent weduwnaar in 1691
toen zijn vrouw uJuffr. Clasina Koekebakker, 2de huisvr. van Seyneur
Lam,brecht v a n Twentgpostmeester aan de Oude Delft bij de Baljuwsteegha kwam te overlijden. Zij werd 2X December r6gr met
IO dragers op. het koor van de Oude Kerk’te Delft begraven,
Lambert Twent ‘stierf als BPostmeester o p d e O u d e D%lYt in’ “t:
Posthuisc zes jaren later en werd 14 September’ 1697 met 16
dragers begraven in een eigen graf in de Oude Kerk, nalatende
vier minderjarige kinderen.
De oudste zoon uit genoemd huwelijk, Nicolaas Twent, volgde
zijn vader op. Blijkbaar had de overleden postmeester zich in
de gunst van Burgemeesteren mogen verheugen of waren er andere
reden (parentatie met vroedschapsleden ?), die aanleiding gaven
tot deze benoeming, want de nieuw aangestelde Postmeester (de
aanstelling geschiedde 1 8 November 1697) was nog minderjarig
en tot zijn meerderjarigheid zou de posterij bonder directie en
opzigt van deszelfs voogdena.
worden uitgeoefend, terwijl de opbrenst
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er van ,ten gemeene profijte van zijn broers en zusters ZOU komen.&
Nicolaas Twent werd 7 November 1705 als j.m. in. o n d e r t r o u w
opgenomen met FranGoise Helena van der Graeff, j.d. zij betaalden
elk f 30.- impost.
Was er bij het huwelijk van bruigoms vader protest aangeteekend door de voogden van de vrouw, nu de zoon in het huwelijk
zou treden, deden zich weer moeilijkheden voor, waarover het
volgende.
Den 30 October 1705 verscheen Nicolaas Twent ter vergadering
van Huwelijks-Commissarissen ten stadhuize en deelde mede, dat
hij zich kort te voren begeven had naar het huis van Mr. Willem
van der Graeff om diens dochter Française Helena te verzoeken
met hem mede te gaan. Deze had verklaard daartoe wel genegen
te zijn, maar haar vader belette haar uit te gaan, waarop zij haar
a.s. bruigom verzocht had heen te gaan, zoo hij niet beleedigd
wenschte te worden. Twent verzocht hiervan notulen te houden.
De jongelui verzochten hunne huwelijksafkondiging, waarvan
kennis werd gegeven aan Mr. W. van der .Graeff, vader der bruid,
die met zijne echtgenoote, Ahda Verburgh, bij monde van notaris
Wibrant van der Cost geen toestemming wenschte te geven, waarna
Huwelijks-Commissarissen op 19 November d.a.v. een buitengewone vergadering hielden waar de vader der bruid zelf verscheen,
waarop door Commissarissen werd -besloten de huwelijksproéla,
matiën niet in te wil1ige.n.
Toen kwamen Schepenen er bij te pas; bij vonnis van ‘10 Maart
1706 gaven deze aan Nicolaas Twent en Françoise ‘Helena vah
der Graeff toestemming tot hun huwelijk, doch de ouders der
bruid áppeleerden van dit vonn’is.
De. zaak’ kwam zelfs bij den Hoogen Raad, want wij vernemen,
dat 23 October 1706 Nicolaas Twent compareert wederom voor
H.uwelijks
Commissarissen, geassisteerd door den procureur Mr.
Adriaan Hoppesteyn van Leeuwen en dat hij overleverde copie
v a n h e t v o n n i s v a n d e n Hoogen Raad in Holland in dato 12
October 1706, waarbij het voors. Hof te niet doet de sententie
van den Rade Provinciaal in quaestie en copie van de acte, waarbij
Willem van der Graeffen Alida Verburch verklaarden te desisteeren
in dato 21 October 1706. Hierop werd goedgevonden, dat de
huwelijks-proclamatiën voortgang zouden “hebben en eindelijk, 9
November 1706 werd het huwelijk in de Waalsche‘Kerk voltrokken.
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Het schijnt, dat later een verzoening met de ouders der jonge
vrouw tot stand kwam, want toen het volgende jaar in de Oude
Kerk te Delft het eerste kind werd gedoopt (18 September 1707)
kreeg dit den naam vanwillem, naar den grootvader van moederszijde.
Den 6 November 1708 werd in dezelfde kerk nog een kind
v a n h e n g e d o o p t , n.1. Clasyna Fraqaise.
Nicolaas Twent werd 21 Maart 1754 in de Oude Kerk te Delft
met 18 dragers en koetsen op den middag in een eigen grafkelder
begraven; bij zijn overlijden bekleedde hij ook de functie van
veertigraad.
In. aansluiting op hetgeen in eenige oude jaargangen van den
Navorscher (Jaargang 25, 1875, blz. 564-567 en jaargang 2 6 ,
1876, blz. 2rg e n 319) over de genealogie Twent werd medegedeeld, geef ik hier een overzicht van de verkregen gegevens, die
een kijkje geven in de familie-geschiedenis van dit geslacht.

Nav. LXXVIII, 278.
Het wapen van Karel den Groote c.a.
In de Navotscher rg2g (afl. I 1-12) blz; 278 worden de wapens
Clovìp, C&‘perìck’ en hunne vrouwen, van Karet den’ Groote enz.
beschreven.
In tal van werken, W .O. dat van den .zeker in de eerste plaats
bevoegden wapenkundige J7. 23. Rietstap, kan men op blz. I I e . v .
van zijn Handhek der Wapenkuhe, daar nÖg véél méér over lezen.
Maar, waar ik in 1929 nog lees :
*(Heel zeker geen fantasie uit later tijd zooals wel beweerd
wordt)a daar moet ik toch even hier tegen op komen en v@Ajeen
riaar b l z . I 3 v a n d i e n s w e r k b o v e n g e n o e m d . ”
Hij schrijft daar:
Na al de aangehaalde voorbeelden zal het noodeloos zijn, ons
op te houden bij de wapens van Koning Arthur, KareCden Grooten
de ridders van de Konde Tafel en de Paladijnen met wier heldendaden de ridderromans opgevuld zijn.
Die wapens (ik cursieveer) hebben dezelfde kìstorisehz waardq
als de wevh waar& zZJ voorkonzen.
Waarlijk het is te kras. Genoegzaam bekend is het toch, dat
de wezenlijke familiewapens vroegstens op het einde der tiende eeuw
zijn ontstaan.
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( R i e t s t a p a . b . b l . 17). E n d a n z o u i n 800 K a r e l d e Groote
al een volledig familiewapen hebben bezeten? .Uit welke bron
blijkt dat dan?
0, zeker, in den Heraut Gelre staat dat wapen, zelfs dat van
zijne voorgangers, al afgebeeld, gedeeld: 1. de z.g. Friesche halve
adelaar.
11. Maan bezaaid met gouden leliën. Men vindt er ook
i n d e w a p e n s v a n d e 3 Koningen uit het Oosten! maar is dat
nu een bewijs dat hij (zij) dat wapen voerde(n).
In WP& archief is een zegel te vinden waarop dat wapen is
afgebeeld en aan welk stuk hangt dat??
Het zal mij aangenaam zijn dat eens te mogen vernemen.
7. fer Gouw in zijn Bstudiën over Wapen- en Zegelkundea zegt
op blz. 81 :
De heraldiek trad eerst in de middeleeuwen in het leven; in
de dagen van KareC den Groote bestond .zQ nog det, en eerst Zang
ua den dood diens grooten keizers, kunnen wij de vroegste sporen
van geslachtswapens ontdekken.
En op blz. 155:
Karel de Gvoote. zegelde nu eens met een romeinschen kop,
die tot omscr’r~z~
heeft:
X P E - P R O T - C A R O L V M - REGE . F .,. . C O R . .
dan weder met een serapiskop zondev onzsdwzft.
In E. v. Berchem SiegeC staat op blz. 57 dat zegel opgebeeld
(f Ig = 16).
.
Er staat bij : KarZ der Grosze (768-814) *bediente sicht als Könzg einer in Metall gefaszten Gemme, mit einem antiken K o p f
dessen IIedeutung noch nicht feststeht und mit der Umschrift:
‘ri i - ’ +. X P E ,. ,PROTEGE.. CAROLVM . REGE. FRANC.
A l s Kaiser einer ahnlichen, mit einem Lorbeerkranz ayf dem
kopfe des dargestellten und mit der Umschrift:
+ XPE . PROTEGE . CAROLVM . IMPERATOREM.
Mij dunkt, dat dit allen twijfel uitsluit.
S TEENKAMP .
Von

Brimmer.

_ i

Wie kan nadere mededeelingen doen omtrent bovenstaand geslacht.
w . IJ. CV:
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Uit de geschiedenis van Twello.
Opgemaakt door Mr. H. H. EVERTS naar bepaalde
bronnen, persoonlijke herinneringen en
gehoorde

overleveringen.

Najaar 1928.

(Voortzetting van Nav. LXX V(/lr, 80)

Het wapen v a n d e Stepraedts is reeds meegedeeld bij de beschrijving van de klok in den toren.
Het ma@ van Nagelt? is een roode ronde gesp, bezet met 4
leliën tegenover de hoeken van het schild en een vijfde tegenover
d e p u n t d e r t o n g , die dwars ligt en naar de linkerzijde gericht
is, mede alles in rood op een zilveren veld.
De tak von Nagell Doornick v&ena’eeZt
dit wapen met dat van
varz Doo~nincR
: een roode dwarsbalk in zilver, maar ik heb niet
dat van von Nagell Gartrop kunnen ontdekken.

I

Duistervoorde, hetwelk in dien ouden tijd heel wat grooter was
d a n zooals h e t f 1875 nog bestond, en zich toen uitstrekte tot
den Rijksstraatweg in het Noorden, en tot over de grenzen van
Wilp in het Zuiden, in welken tijd het huis met bijgebouwen,
W .O. een poort waarvoor een ophaalbrug over de gracht, die dat
alles omringde, en waarvan nu nog eenige resten over zijn, alle
nog in hun ouden staat verkeerden - ging, in dien toestand nog,
over in het. bezit van den heer Johan Caul Goldenberg, afkomstig
uit Duitschland, vermoedelijk in het 2e kwart van de rge eeuw,
maar na diens vertrek naar Deventer, werd het - maar veel
kleiner in oppervlakte - in eigendom verkregen omstreeks 1860
door den heer Jokaiz Hetia’rik Ti~~nza uit Amsterdam. Deze ging
helaas
moderniseeren - iets wat men toen prachtig vond, het
huis werd ,een nietszeggend vierkant blok, het poortgebouw afgebroken, de gracht voor een deel gedempt, en zoo kwam de toestand, gelijk schrijver dezer dien nog gekend heeft, en waarop
gevolgd zijn alle veranderingen, en bijbouw, gelijk zulks reeds bij
Duistervoorde, als parochie, beschreven is, alles het gevolg van
het vertrek van den heer Timme in + 1875 en de toen gehouden
openbare veiling.
Nog lange jaren is in de omgeving van het buiten, maar aan
1930

7
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de andere zijde van den zoogenaamden Molenweg (verbinding
tusschen Rijks- en dorpsstraatweg), de cviiza%zoZen blijven bestaan,
d i e r e e d s b i j de omschrijving van het leen Duistervoorde
werd genoemd, en waaruit men kan zien, hoe deze ook toen
deel daarvan uitmaakte, en als merkwaardigheid kan nog vermeld
worden, d a t #en &/Lorve zjnn &en molen n o g a l t i j d d e evfdz’pnstbaavhid bestaat, dat binnen zekeren omtrek daarvan geen gebouwen, boomen of andere inrichtingen mogen opgericht of geplant
worden, die den wind aan den molen zouden kunnen benemen,
eene clausule, welke men nog in menige notariëele acte betreffende in den omtrek ‘liggende eigendommen vindt.
Die oude molen bestaat echter nief nzeey, hij kon den last der
jaren ten slotte niet meer dragen, en zoo m o e s t e n t e g e n h e t
einde der vorige eeuw de toenmalige eigenaren, de &ven Antonius
Havekes, besluiten, dien getuige uit lang vervlogen dagen af te
breken.
Maar niet zonder er een ?tieuwe geheel i92 steen ofgetrokken
moien ter zelfder plaatse weer op te bouwen, die ook wel door
benzine, misschien tegenwoordig door electriciteit wordt voortbewogen, maar die bij behoorlijken wind zijn wieken toch nog lustig
laat draaien, en als echte Hollandsche molen het landschap toch
weer als van ouds siert. Mocht hij nog lang gespaard worden
in een eeuw, waarin zo0 menige van zijn kameraden, aan d e n
tijdgeest ‘moet opgeofferd worden !
Van den ouden molen bestaat nog een aardige penteekening
van de hand van den heer J. H. Baumer, door dezen aan schrijver
dezes geschonken, en door dezen voor het gemeentearchief van
Voorst afgestaan ; men ziet er uit, hoe hij een houten bovenstel
heeft, hetwelk draaien kan op een steenen met pannen gedekt
onderstel.
I n d e b u u r t s t a a t n o g e e n m o o i e steenen m o l e n v a n d e n
molenaar Gerkavd Stormitzk.
In A. JS van der Aa: Bons Vaderland en zijn bewoners< worden
de beide goederen Hunderen en Duistervoorde genoemd, zoo ook
het later nog te noemen buiten de Parkeler, zooals d o o r o n s
reeds is vermeld, maar niet
3”.

h e t g o e d HoltL&s,

waarmede wij ons. nu moeten bezig houden, hetwelk’ook op de
torenklok is genoemd.
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In de nomina Geographica wordt ‘het een oud landgoed te
Twello genaamd, voorkomende ao 1374 e n 1384 als het erve te,
ten, het, ‘t Holthues,. ao 1386 als HolthuJysen, ao 1405 als Holthuys
e n ao 1417 als Holthuisen, e n d e Tegenwmrdige
Staat spreekt
van >Holthuizen, staande bij Tyello, naar den kant van Deventer<
met aeen oud gebouw, maar voor een gedeelte vernieuwd, rondom
in ‘t water met een vaste brug.a
In Belgische archieven kan men vinden, dat de pastoor van
Twell ampt Voerst verklaart, dat 2 kinderen van Thys Schuil,
Roelof en Willem, den heeren van Brederoo zouden gedient hebben,
an dat zij haar geregticheit aan het hups ende erff geheeten Holthuis onder Twello hebben. Oct. I 568.~ cf. Navorscher X.xX, 426,
Wij zagen het ook genoemd als eigendom van den amptsjonker
Cas+ van nTer Hel &ot HoltLLs in 1659, zijnde zeker dezelfde als
een der schenkers van de meergenoemde klok Cazijn v a n d e r
Hel1 tot Houthuysen in 1678 en In authentieke stukken wordt
het een havezate genoemd, maar overigens kunnen wij niet een
geregelde gesc’Liede&s er van schrijven evenals van de beide vorige
goederen, daar het, voor zoover wij kunnen nagaan, niet in de
Leenactenboeken w o r d t g e n o e m d . B o v e n d i e n m o e t m e n e r g
voorzichtig zijn, omdat er ook een havezate HoZt/zuizen
te Steenderen
voorkomt, hetwelk van Ao 1657-1775 in het bezit was van h e t
van del- Oijp (zie de Navorscher XXXVIII,
geslacht .Schz’mmedpennz&k
~74)~ en als men J. B. Rietstap’s Tegenwoordige en vroegere adel
in Nederland opslaat blz. 346, en dan daar aantreft vievgeslachten
van fJoMuyse?z
Gelderland, het eene met de bijvoeging van
astreek v a n Twello« - alle als wapen een dwarsbalk voerende,
maar met het veld in verschillende kleuren, en met ver@illende
wapenfiguren, die deze vergezellen, gaat men állicht veimo’eden,
d a t d i t t o c h é é n ge.&& is (waarvan echter de jongere takken
volgens veelvuldig gebruik, diverse afwijkingen in hun ouderlijk
wapen aannamen) en wel degelijk met de oude Havezate in. veráand
staat, alsdan vóór het geslacht van. der HelZ. Oudtijds bestond
er ook nog een geslacht van Hdthuyse?~ genaamd vnz Spaen, d e
voorouders van het bekende geslacht VUCW Spaen, zie J, B. Riètstap,
Wapenboek van den Nederl. A d e l 11, 180, e n d e G e l d e r s c h e
Volksalmanak, jaargangen 1882, 135 vlg. en 1885, 22, maar dit
geslacht is uit de graafschap Zutphen, en voert een geheel ander
wapen, d a t h e t g e s l a c h t Spaen overnam met hun eigen wapen
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in het schildhoofd - en zal dus niets met ons Holthuis t e
maken hebben.
Van het huis bestaan ftuee ~~&eMngen uit het midden der
182 eeuw, weergevende de eene de voorzijde van de huizinge,
rondom in een gracht liggende, met aan de Oostzijde een duiventil,
op een eiland daarin, en aan de achterzijde - maar deze gekeerd
naar den weg, die nu Twello met Deventer verbindt, d.w.z. de
z.g. Binnenweg - met een in die gracht uitkomenden toren.
Zuidwaarts strekte zich toen, en ook nu nog, een oprijlaan vóór
het huis in Zuidelijke richting uit, die uitkomt op een nu dood
l o o p e n d e n w e g , maar die in oude tijden mogelijk wel de directe
weg naar Deventer was. Omstreeks 1875 is de toren met een
deel van het achterhuis afgebroken, en daarvoor een terras,
boven de gracht uitstekende, gekomen; reeds eerder was de
duiventil
afgebroken, en de gracht aan de voorzijde gedempt,
maar overigens staat het huis in zijn nu geheel vierkante muren
nog fier daar, en getuigen die zware dikke muren wel van hun
afkomst uit vroegere eeuwen.
Zooals wij zagen, blijven over den oorsprong en de latere geschiedenis van het goed vele vraagteekens staan, maar bij overlevering weten wij, dat dit omstreeks de IgF eeuw bewoond werd
d o o r Ernestine
Raro?tesse
v a n Reede valz d e n Padeler,
zuster van de vroegere schenkster van meerdere goederen aan de
Hervormde gemeente van Twello, en haar echtgenoot, Baron van
Boecop, ook reeds bij de geschiedenis der kerk genoemd, en
daarna in handen kwam van twee Dames’ BZussé van Oud-Alólas.
Na den dood van de laatste harer werd het in veiling aangekocht
- maar niet in zijn vollen omvang - door. den heer Yoan
Frederik Rering Bögel uit Deventer, die toen de veranderingen
aan het huis aanbracht, waarvan boven gesproken is, en die
ook wel veel v a n h e t z w a r e g e b o o m t e l i e t v a l l e n , m a a r
die het toch alles weder in zoodanigen goeden staat herstelde, dat
het hem jarenlang als een aangenaam zomerverblijf gediend heeft.
Na hem ook aan zijn eenigen zoon, den heer 3oan Lozcwerens
Nering BögeL, mede uit Deventer, en nu sinds enkele jaren aan
een van diens zoons den heer J7acobus
Albedus Constant Nering
@gel, ook van daar afkomstig. Deze heeft het zelfs weer, ook
als geschikt voor &terverblijf, laten inrichten en naar alle
eischen van den tegenwoordigen tijd, met herstel zooveel mogelijk
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- behoudens dan de afgebroken gedeelten - in den ouden stijl.
De gronden kregen ook een geheel anderen aanleg, en zoo werd
het geheel weer zeer aantrekkelijk, en willen wij hopen, dat deze
eigenaar met zijn gezin er nog zeer lang van zal mogen en kunnen
genieten.
Na behandeling van de drie genoemde buitens in hunne geschiedenis en in hun. tegenwoordigen staat, willen wij ook nog
eenige andere beschrijven, en ook daarvan zooveel mogelijk de
lotgevallen nagaan, en zulks naar een willekeurige volgorde.
Dan beginnen wij met 40 Hui.ze BL&
over welk goed
ook maar weinig bij de geschiedschrijvers wordt vermeld, zelfs
niet anders dan zooals wij vroeger zagen; en zij de plaats alleen
maar noemen zonder meer. Toch. is zij ten nauwste verbonden
aan het oude en aanzienlijke geslacht van Reea’e, en wordt haar
naam zelfs genoemd ter onderscheiding van de verschillende
takkeen, waarin dit gesplitst is, die v a n Amerongex, valz Nyeveld,
Immers is het Enzst vatz Reede,
van ter Aar e?z van den f’arkeler.
een jongere zoon uit den t a k van Amero?zgen,
die I I of 21 A u g .
1635 gestorven is en geiluwd was met Cornclin vapz Renesse van
W@, gestorven g September 1643, uit wien de takken van den
Parkeler, van Nijveld en van ter Aa gesproten zijn.
De zoon van genoemde echtelieden: Frederik genaamd, is’ te
Utrecht geboren op 12 Mei 1624 of 1627, maar trouwt 6 Dec.
1656 een Deventersche Jongvrouw 1u’a vatz der Beerk, geb. aldaar
16 Februari r6rg Stiftsjuffer in het adellijk Stift Zwartewater, en
gestorven 26 September 1672, rZocL.tev v a n Herman e n Sqvnia vnn
Ittersunt. Hij stierf 22 Dec. 1666. Uit hen is geboren Ernst
vaTz Reede, Heer v a n DraRest& e n d e n PavkeZer,
beschreven in
de Ridderschap van de Veluwe, geboren te Deventer 27 Dec.
1657 en gestorven op den Parkeler onder Twello 7 Februari
1713 en begraven aldaar, op 25 Mei 1682 getrouwd met Zda
Lucretia v a n a?er Breek, g e b . t e D e v e n t e r 15 f e b r u a r i 1 6 5 5 ,
gestorven op den Parkeler 31 Dec. 1697, dochter van yan, Heer
v a n Kr$enberg e n Geertruìd Loose.
Zij werden de ouders van
rokan Frederik vnn Reede, Heer ZWZ. derz Paykeler, Ambtsjonker
van Veluwe en toegelaten in de Ridderschap van Veluwe, geb.
te Deventer ZO Maart 1684 en gsstorven op den Parkeler 6 Oct.

1735%

Renesse,

H i j /Izmd~~ t e t e r A a Z O M e i 1 7 1 6 ~ohmua AaViafza
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A n e n Suzama Grertruid v o n Bodeck Marwit,n. e n g e d o o p t
te Utrecht z Dec. 1694, overleden op den Parkeler 21 LIec. 1721
Godart, Ambtsjonker van
en zij verwekten een zoon F~A~vi,&
gedoopt
te
Twello
16
Juni
1720, gestorven aldaar
Veluwe,
20 M a a r t 1 8 0 7 , gchwd
m e t Catkari~za
Hmrìetta val& Haersoh.
Op 13 Maart 1759 is de 3’: Ambtsjonker van de Veluwe uit het
g e s l a c h t v a n Reede g e b o r e n , n.1. Rehoud A b r a h a m vaz Rrrde,
die echter geen nakomelingen had.
Frederik Godart vau Reede, Heey valz dm Parkelev zooevengenoemd had wel een zoon yohan F r e d e r i k vapz Reede Heer van
dm Parkelev, m a a r m e t h e m s t i e r f d e m a n n e l i j k e l i j n v a n
den tak van Reede van den Parkeler z&, daar deze slechts twee
natuurlijke zoons in Ned. Indië had, die de stichters zijn geworden
van een niet adellijken tak van Reede, maar zich toch van Reede
tot den Parkeler zijn blijven noemen. D e o u d s t e b r o e d e r v a n
Frederik Godard, ~LZ?Z Pieter N i c o l a a s v a n Rcede noemde zich
Hcpr valz &yeveZL H i j s t i e r f i n 1797,
Wij zijn de geschiedenis eigenlijk vooruitgeloopen, in zooverre
als wij uit den >Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden<
weten, dat er reeds begin der 1 Ge eeuw een Ru&~r va?z Knz&~nOu~g tot
Parckelacrbestond, die tot develuwsche Ridderschap behoorde, maar
hooger kunnen wij den oorsprong van het goed toch niet opvoeren.
Na dezen kwam dit door huwelijk aan R&,~w&z v a n Essez, e n
in den loop der 18,~ (wat wel een vergissing qal zijn voor 17” )
eeuw aan de /zre~en vaTz Rcede, ook beschreven in de Ridderschap
van Veluwe, en oud tijds heeren v a n Dvakca steiu tw d e Vuuvsche
(vlg. 2 Wandelingen< van Schipperus en Craandijk) en overeenkomstig bovenstaande, waar Etzrst v a n Rcrde o o k Leer vnn
Drakensteiit wordt genoemd.
Om nu weer tot den lateren tijd te komen, worde er hier aan
herinnerd, dat het goed de Parkeler, na eigendom geweest te
zijn van de versct-illende door ons genoemde van Reede’s, ook
nog een tijdlang van den niet adellijken tak, die er in die dagen
e e n groote weelde ten toon spreidde, in eigendom overging op
successievelijk twee heeren Roctcvs vare Lemzep, v a d e r e n ZOOPZ.
De laatste Hcrnzan Ckristìaaz is er overleden, waarna zijne tweede
echtgenoote mevrouw %iZi~ I/ram2 Laur-c raccard een& Zwitsersche,
er nog meeidere jaren met zijn dochter uit het IC huwelijk is blijven
w o n e n . T e n slotte verkocL&rt
de weduwe en de kinderen de
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plaats publiek, voorzoover zij die niet, wat het kuzS$erceeZ
met
tuin, bosch en eenige weilanden, onderhands aan hunnen neef
mï 3;tcob 3‘eroni~~zo cie Vries (zijn moeder was een zuster van den
laatsten eigenaar) hadden verkocht.
Bij die veiling werd de plaats, die onder de van Reede’s zeer
uitgestrekt was, en toch al ingekrompen was, zeer verbrokkeld;
weinige jaren later verkocht de heer de Vries nog eenig weiland,
na diens dood werd zij nog veel ‘meer versnipperd, het mooie
bosch gekapt, en werden veel bijgebouwen afgebroken. Het eigenl i j k /IcczSp&eeI
met n o g enkele H&aveiz g r o n d n a m d e z u s t e r
van den overledene mejufvr. n&a Margaret/za de Vries; wonende
te Genève, over, die om persoonlijke redenen het weinige wat
van de eens zoo mooie plaats nog over was, wilde of wegschenken voor een goed doel, òf sloopen. Van het eerste kwam niets
wegens de door haar daarbij gemaakte bezwarende bepalingen ;
e n zoo zou dan het tweede doel bewerkt worden, bleef het huis
onbewoond staan en raakte meer en meer verwaarloosd, maar
door omstandigheden werd het toch weer na eenigen tijd wat
bewoonbaar gemaakt, en verhuurd, en eindelijk na den dood der
eigenaresse, in 1924 verkocht aan den heer Pieter Coldewey uit
Deventer, die er reeds als huurder met zijn zuster woonde, en
die er zich thans definitief is gaan vestigen, na heel wat hersteld
en verfraaid en de gronden in één grooten bloementuin herschapen te hebben, zoodat het nu wel is waar slechts een kleine buitenplaats is, maar toch eene, die zeer vriendelijk en liefelijk aandoet.
De laatste heer Roeters van Lennep was een groot verzamelaar
en kenner van Sc~eZQnt, en zijn verzameling, die hij van jongs af,
met groote kosten had opgebouwd, was werkelijk in Europa algemeen bekend, zoodat, toen deze 5 1880 publiek verkocht werd,
niet te Amsterdam of des noods elders in het buitenland, maar
zooals de in het Engelsch gestelde catalogus vermeldde, op ,Parkler
housea at Twello near Deventer zelf, er wel is waar maar een
klein, maar zeer cosmopolitisch gezelschap aanwezig was, zoodat
die eenige verzameling over heel wat landen verspreid werd.
Wandelen wij na ons bezoek in gedachten aan deze ook al
weer overoude plaats, van welkcr glorie maar zoo weinig over
gebleven is, in werkelijkheid westwaarts verder langs den grintweg, die noordwaarts van den Rijksstraatweg loopt, en waaraan
meerdere plaatsen liggen, dan treft men links eerst het buiten-
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g o e d 5”. d e Bmggenbosch

aar, maar dat eigenlijk niet tot ons

onderwerp behoort, daar wel de oprijlaan nog in Twello ligt en
op genoemden straatweg uitloopt, maar het eigenlijke buiten, groot
& 25 H.A. onder Terwolde ligt. Daarom hierover alleen de korte
. mededeeling, dat het in de Ik helft der vorige eeuw aan de Overijselsche famzh’e van Doovninck
toebehoorde, daarna f 1850 werd
aangekocht door den heer Volk.6~ Ma~ius fian& Bavon Beztizc!-,
die er een groot eenvoudig huis liet bouwen, dat het na doode
van dezen en van zijne ecktgenoote
Vrouwe A?zgéZique Pauiine Quarles
van Uflovd, begin dezer eeuw publiek werd verkocht aan med. Drs.
en arts Herman tex Cate Hoedemaker uit Deventer, en door dezen
na eenige jaren aan een Duitscher den heer Hans WzBeys, e n
door dezen in veiling aan dezelfde Naaml. Vewootschap, die thans
ook e&enares van Hunderen is. Het is wel onbewoond, maar met zijn
mooie bosschen is het toch gelukkig nog voor den slooper bewaard.
Maar dan onzen weg vervolgende, bereiken wij al spoedig aan
onze rechterhand 6”. h e t Wezeveld.
Dit is een zeer groot landgoed met vele landerijen en boerderijen, hetwelk ook weder een langdurige geschiedenis achter zich
heeft, en gelukkig nog alles bijeen heeft behouden, en in goeden
staat verkeert. Feitelijk zouden wij hiermede eigenlijk te veel
gezegd hebben, daar omstreeks 1870 het statige einde-18~-eeuwsche
huis met zijn alliantiewapen in den voorgevel afgebroken is, en
meerdere jaren later ook de fraaie dubbele oprijlaan gehakt is.
Maar er is toen nabij het punt, waar de grintweg op den Rijksstraatweg uitkomt, een nieuw Wezeveld geschapen door den bouw
v a n e e n g r o o t h e e r e n h u i s en d e n a a n l e g v a n e e n g r o o t b o s c h .
Aldaar heeft zich de heer Clemeus Alexander Antonius Baron vavz
Hövell tot Wester-ier heer van Wezevela’,
n a z i j n tiuwe&k m e t
yonkvvouwe
Elisabeth d e Kzqtper gevestigd en heeft hij daar tot
zijn dood in lg.27 gewoond, nadat hij reeds eenige jaren weduwnaar was geweest.
Maar laten wij van den beginne af, voorzoover wij dat konden
vinden, de geschiedenis van het goed, meedeelen, waarbij ons
weer de Leenactenboeken, hoewel schrijvende over een andere
bezitting van dezelfde familie (het bouwland Xun~vzddt buiten
dijks a, d IJseldijk een goede leidsman zijn, en ook de nomina
Geographica hiervoor en voor eenige bijbehoorende boerderijen
van eenigen dienst kan zijn.

STEDEGESCHIEDENIS.

105

Hier wordt het genoemd een ude&% Iluts te
f?) met kiein
Fvesevelt Ao. 1650 te Terwolde en Twello, en wordt gesproken
v a n e e n 3okarz v a n WeseCvelde Ao. I 35 I of Yokan v a n , to Wesevelde Ao. 1356. Uit de Leenactenboeken blijkt verder, dat zg
A p r i l 1730 yan Hernten vau Hovel t o t Wesevelt m i n d e r j a r i g m e t
het hiervoor genoemde bouwland de Konijnenbelt beleend is geworden na opdracht door Wilhelm Hendrik van Rouwenoort, en
wel beleend door zijn oom Pallick Jurisen van Hoevel, waaruit
dus bezit van het Wezeveld blijkt reeds in 1730. Jammer genoeg
kunnen wij hier niet verder teruggaan, omdat zoover wij hebben
kunnen nagaan, het Wezeveld zelf niet in de Leenactenboeken
voorkomt.
Daarna vernieuwt dezelfde meerderjarig geworden, op
17 Mei 1748 den eed. Maar uit andere bron weten wij dat de
vader van genoemden pan Hemaan eigenlijk 3okan Herman Wiitold,
zie later, zijnde ook genoemd Otto Ernst geb. in 1665, en in
171 I ambtsjonker van Veluwe, het goed verkreeg door zijn Azcwelzj;é
o p 9 Mei 1693 met Henrietta Alezda Do@s, erfdockteu v a n Wezeveld, geb. 1672 en gest. te Deventer in 1746, dockter van Willem
Handrìk van Oldenavnathe
en WìnoZda van Eensct’zatevz tot Oldenkof.
i Otto Ernst van ~ove2, erfgenaam zijns vaders Jan Hermen beBIeend 10 Maart 1787~ - aldus gaan de leenactenboeken voort,
e n FJ. J. van Golsteyn en G. F. van Hugenpoth, mombozrs o v e r
Bde minderjarige Agrzes He?zrieìte
van HoveZ, laten quoad clausulas
Bconcernentes registreeren een copie extract uit ‘t magescheyd,
B2g Mei 1801 opgerigt en gesloten over den boedel en nalatenBschap van haar pupil’s ouders Otto Ernst van Hövell en Geertruida
~Marìa JSvetta van Voorst tot Ma&ovst, gewesene ehelieden, en
Buyt hoofde van dien dit leen ten naame van haarluyden pupil
Boverteekenen 2 4 J u n i 1081.~
Blijkens noot der uitgevers dier leenacten, waren de overige
kinderen in dat magescheyd vermeld: Anna Judith, Maria Geertruida Juivetta gehuwd met Reinerus Engelbertus van north, Antoinetta Maximiliana, Augustina Sophia - meerderjarig - en AY~oldzrs 3okames en Dorothea Maria, minderjarig. Vlg. Rietstap Wapenboek v. d. Nederl. adel is met Arnoldus Johannes bedoeld Arnold
J7an Yacoó, t 17 Juni 1862 oud 83 jaar, gehuwd met Francisca
C/oots, en vlg. Nederland’s Adelsboek 1905, zal met Jan Hermen
bedoeld zijn 3ohavz FIcrnzall [Otto, maar volgens dat Boek jaarg a n g 1909 niet Otto maar] WìTzoZd, (hetgeen zeker juister is als
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HöveZZ
t o t Westerjier, H e e r vaiz WezeveZd
efz Woldenberg, g e h u w d m e t
A n n a 3udìth EZìsabrth
valz PasquaZìnì, v r o u w e vaiz Cyétier uit welk huwelijk geboren is Otto Ernst valt HöveZZ tot Westerjìer,
h e e r v a n Wezeve&‘, d i e i n 1769 h u w d e m e t Geevtvuia’a
Maria
Uit
hun
huwelijk
spanten
d
a
n de
3úvetta van Voovst tot Voorst.

men denkt aan den naam Winolde bij zijne moeder)

zeven kinderen bovengenoemd, W .O. de vermelde Arnoldus Johannes,
die ook niet vlg. Rietstap aldus genaamd is, maar met nog een
.J”R voortiaam
Atztonìzzs, e n w i e n s echtgenoote
w a s Z+anrìsca COYnelia CZoots t o t GtzadenthaZ.
Zij werden de ozfders v a n Clemens
yosephus Rayon valz HöveZZ t o t Westevjiev eft Wezeveld, g e b o r e n
op den huize Wezelveld te Twello 21 April 18 I I, + aldaar 3 Dec.
1846, gehuwd met ykvr. Aleìa’a
Catharina Maria Enzestìna v a n
der Heya’en
(1816-1878) op 23 October 1838 te Steenderen,
t e r w i j l z i j 2 2 A p r i l 1853 h e r t r o u w t m e t yhr. Fra?zs Xaverius
Uit haar je huwelijk werd o.m.
yacob van NispeN tot Panncrden.
geboren CZemens Alexander Antonius Rayon van HöveZZ tot Wester@er, heer van Wezeveld ex CaZa!enhovc?r,
geb. op Wezeveld 23 YTov.

1842, gestorven aldaar in November 1927, die al een paar malen
zijne CErìe
in deze geschiedenis is vermeld. Thans zijn rigeizaven
dochters en zijne ecn&e zoon fiZv. &%unrd O t t o 3oscph Maria
Rayon ‘varz ff&& t o t Wester$iev, geb. te Twello 26 Maart 1877
Commissaris der Koningin in Limburg. Aldus is het goed reeds
sinds meer dan 2 e e u w e n e n t h a n s i n d e 7” generatie in het
geslacht van Hövell.
Van de boerderfen, die onder het Wezeveld reeds van vroeger
h e t Hovelzk, d e Schokkenkamp,
behoorden, gelijk de ReukcZaer,
d e Bolkhorst en andere, of die het eigendom van den laatst gestorven eigenaar door aankoop werden, gelijk de Hartelaar e n
d e Fioogekamp, zijn er nog een paar, die ook een eigen gexhiedenis hebben gehad. En daarvan moeten dan genoemd worden
de Beukelaar en het Hartelaar.
Het eerste wordt in de Nomina geographica (deel 111 blz. 49)
een oude huizing te Twello genoemd, voorkomende ao 1682 en
1728 als (den) Beuckelaer en Beuclaer, terwijl ook reeds a” 1417
en 1487 de geslachten Boekelaer en Boeckelaer voorkomen, ao 145 I
en 1487 idem Bokelaar, en Beukelaer a,) 1480 (over deze vier zie men
nog De Navorscher XxX1, 626 vlg. en XxX, 631), verder a” 1494
idem Beuckelaer, nà 1450 Bokeler en a’) 1524 ten Boickler. En
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i n j a a r g a n g XxX1, b l z . 1 7 4 , worden als Fzeeren van het huis
Beukelaer genoemd : in 1682 Johan van Bemmel tot Bemmel, in
1704 vlg. Adriaen Baron van Bemmel tot Bemmel, in 1763 J. R.
Baron van Bemmel tot Bemmel, en in 1793 Jan Adriaan Baron
van Bemmel tot Bemmel.
Het huis de Beukelaar had een eigen leenkamer, want in 1763
was Cornelis van Haastenburg, zeker dezelfde die ook Scholtis
van Voorst was, n a m e n s J, R . B a r o n v a n B e m m e l , S t a d h o u d e r d e r leenen v a n h e t h u i s B e m m e l ; e n zoo b e h o o r d e
t o t d i e leenen o o k h e t e r v e e n g o e d Averenk o f Humbrnke i n
het ampt van Voorst, kerspel Twello. -Dit laatse goed wordt ook
in de Nomina genoemd, en komt daar reeds in de 15” e e u w e n
vervolgens voor als Averenck, Avereng, Auerenck, Averengh,
Hauerenck, Haefenck en Haeffenck, met als bijbehoorende ges l a c h t e n T o t Avering, Van Averenck, Te Overengh, Van Overheng, het eerste al ao 1397. Zou misschien Hovenk hiermede
nog in verband staan?
Het HarfeZanr wordt in de Nomina t.a.p. bl. 1 3 1 genoemd als
h e t Herteler te Twello, en als in 1457 voorkomende onder den
naam van den hof, het huis ten Herteler e n ao 1462, 1 4 6 5 e n
1481 te Herteler, terwijl ao 1359 een geslacht van Hertler schijnt
b e s t a a n t e h e b b e n . Welke de geschiedenis van dit goed verder
geweest is, weten wij niet, daar alleen bij overlevering ons nog
bekend is, dat, het in de IC helft der vorige eeuw in eigendom
bezeten en bewoond werd door een zekeren heer Valter, iemand
van Deventersche afkomst. Na diens dood werd het nogeenigen
tijd door diens weduwe bewoond, tot zij in Deventer ging wonen;
maar eerst na haar dood is het door de erven verkocht, en werd
het door den heer vin Hövedl g e k o c h t . Het was een heerenhuis
met annex boerderij, gene staat sinds jaren onbewoond en ververvalt meer en meer, de boerderij is verhuurd. Er zijn nog vrij
mooie bosschen bij, waarvan’ wel telkens gekapt, maar waar dan
ook weer ingepoot wordt.
Ook de HoogeKanzp was heerenhuis met boerderij, lange jaren
in het bezit van de f&z&e van Noote;rz uit Deventer, die het
meer als zomeroptrek gebruikten. Ook dit goed is nu alleen
maar boerderij.
Een klein buiten tegenover het Wezeveld is
7”. ) Welbergen d ,
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aan den Rijksstraatweg gelegen en mede behoord hebbende aan
meergenoemden heer VU<UZ F&ìvell, d i e h e t n a d e n a a n k o o p e e r s t
heeft verhuurd gehad aan den heer fi. D.
den lateren
eigenaar van Hunderen, en aan nog een paar families, maar het
daarna ter bewoning afstond aan zijne dochter ronkvrouwe Antoìnette
Evnestine A d a M a r i a Baronesse v a n HöveZZ, gehuwd met
den heer Louis Fuançois roseph Marie Baron van Voorst tot Voorst,
Lid van de Tweede Kamer der St. G. Het was vroeger *Duifhuisa geheeten e n eigendom van den heer Jacobus Dijkhuyzen,
vroeger genoemd, en daarna aangekoeht door den heer Anthonij
PZeiev Hendrik Bizron vau Ittpreuwz,
geb. te Kampen 26 Aug. 1808,
oud-luitenant der cavalerie, toen deze in 1843 Burgemeester van
Voorst werd. Hij bouwde er een nieuw huis en bleef het tot zijn
d o o d o p 2 1 Nov. 1874 bewonen, waarna het nog verscheidene
jaren bewoond bleef door zijn weduwe J,Yoha?zna Hezrietta Melina
Mullerus, geb. te ‘s Gravenhage 16 Aug. 1808, als do&ey v a n
JYhr. Cornclis A d r i a a n e n ykr. rohama
Geertruida JWìana v a n
der Merwede, en met wie hij te Gronlngen op 27 Juni 1836 gehuwd was. Haar overlijden op 18 April 1895 werd toen de aanleiding van den verkoop van dit buiten en van den overgang op
d e n h e e r v a n h e t Wezeveld.
Een buiten waarvan ook nog al veel omtrent zijn geschiedenis
b e k e n d i s , i s 8) Hackfoovts- Veenhuis.
Dit goed is reeds meermalen door ons genoemd, en speelde
ook een rol bij de vraag naar de afleiding van den naam Twello,
ofschoon wij de daarvoor gegeven oplossing moeilijk konden aanvaarden. Het bewijst echter alleen, dat het van zeer ouden oorsprong is, en oudtijds, misschien reeds in de 15~, in elk geval in
het begin der 16” eeuw in h a n d e n i s g e w e e s t v a n d e Boedeker’s
en de van Twìckelo’s, misschien dat het oorspronkelijk van het laatstgenoemde geslacht afkomstig is, getuige de 2 g r a f s t e e n e n d e r
van Twickelo’s in de Hervormde Kerk van Twello die vroeger
vlak lagen , maar bij de restauratie der kerk, overeind naast
elkaar zijn ingemetseld in den muur onder het orgel. Hoe dit
alles ook zij, het Veenhuis is bekend geworden door Balthasar
Boedekey, die vlg. van der. Aa, Biogr. Woordenboek, naar die
plaats ook wel genoemd werd Veenhusius, waarvan hij eigenaar
was. Deze was (t.a.p.) de eenige zoon van -%WREY &?avtiIzus
Boedeker e n Afz?za z~zlt TwickrZo,
die in 1499 geboren was, terwijl hij
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geboren werd te Deventer I 540; hij bezocht vele landen tot zelfs
de Afrikaansche kusten en Egypte, was tegenwoordig bij den slag van
Lepanto in September 157 I, waar de Turksche vloot geheel door die
der Christenen werd verslagen, en diende daarna in Duitschland
in het leger onder overste Homburg, d i e a a n h e t h o o f d s t o n d
van een Hollandsch regiment.
In Maart 1584 maakte hij te zamen met zijn moeder een testament, waarbij zij een gedeelte van hun na te laten goederen bestemden tot het oprichten van een unz’vt~siteit
of /Ilzlstere .Sc~ooZ
in zijn geboortestad, waaraan het
te Deventer zijn ontstaan te danken heeft, en hetwelk is blijven bestaan tot uk 1870,
terwijl het op veel bekende en geleerde professoren heeft mogen
bogen. Van de beide schenkers zijn de geschilderde portretten
op het Stedelijk museum *de Waagc te Deventer aanwezig, van
h a a r o p h a a r 71”, van hem op zijn 30” jaar geschilderd, waarbij
voorkomen de wapens hunner kwartieren resp. Twickelo (Overijsel) :
in zilver een driehoekige zwarte schoorsteenhaal, Bruns van Negennap Schuttorpe : in zilver een afgewende klimmende leeuw en
Bevervoorde Gelderland: in. goud een klimmende zwarte en zilver
gekroonde bever ; en dan voor Boedeker dat van dat geslacht zijnde
in blauw een gouden roos vergezeld van 4 zespuntige sterren van
het zelfde ; (van Twickelo) ; Brunderink to Brunderikhoven : z gekruiste molenwieken in zilver; en Bruns van Neglussa: in rood
3 gouden bekers, geplaatst z e n I . Zij stierf vóór 27 Februari
160; ; over deze wapens zie een brief van Dr. M. E. Houck dd.
2 7 Maaat rg2g.
Balthasar Boea’eher w a s gehuwd m e t Yohanna t e Grootenkuis,
welk huwelijk kinderloos bleef, en overleed I I Februari x616,
terwijl zijn vrouw hem eerst 25 October 1630 volgde in den ouderdom van 81 jaar. Zij heeft nog juist mogen beleven dat de
uiterste wil van haar echtgenoot werd uitgevoerd, daar zij in 1629
de Regeering in het bezit gesteld had van de voor dat Athenaeum
bestemde goederen.
Bij nader inzien moeten wij echter gedeeltelijk op het bovengezegde c;mtrent de oudste bewoners terugkomen, in zooverre
het geslacht Boedeker er vóór Balthazar niet zal gewoond hebben,
maar dat het wel van de Twickelo’s afkomstig is, daar in 1565
rokan Hackfavt de Vrouzwe van Veenhuis, de erfdochter der Twgcke20’s trouwde en het geslacht Hackfort meer dan twee eeuwen in
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het bezit van het Veenhuis bleef, daar nog de laatste HackfoTt wegens
dit huis in 1733 tot de Ridderschap van Gelderland werd toegelaten,
zijnde die laatste genaamd Alard Seijno. Dit leverde ook drie Ambtsj o n k e r s v a n d e V e l u w e o p , w a a r b i j J o h a n u i t d e 17” e e u w
in de vergadering van 2g Sept. 1657 wordt genoemd Hackfort
ten Vehenhure. De nadere bepaling van den naam van het goed
als ,Hackfortsc zal natuurlijk naar dat geslacht genomen zijn,
tevens ter voorkoming van verwarring met andere buitens van
dien naam in de omstreken. Hoe nu, waar vorenstaande historisch
vaststaat, van der Aa BaIthasar Boedeker, eigenaar van het Veenhuis kan genoemd hebben, is niet duidelijk; vermoedelijk was hij
er uit relatie met zijn moeder bewoner van. Daarentegen lezen
wij in de huwelijksche voorwaarden van het echtpaar Boedeker te
Grootenhuis, dat hij haar het vruchtgebruik van het Veenhuis geeft maar dan moet hij er ook eigenaar van geweest zijn! Hoe dat
alles met elkaar te rijmen is, is niet duidelijk.
In 1741 werd het Veenhuis verkocht aan den predikant van
Twello.
Deze moet. dan ds. H. B. Reuter geweest zijn, wat
ook al niet duidelijk is, want woonde hij dan niet in de pastorie?
Daarna moet er nog een heer A?zosy g e w o o n d h e b b e n - maar
daarvan is door ons niets naders gevonden.
Later kwam het Vèenhuis in het bezit van den heer ffermanus
Lodewzj;évan Hoof, oud-officier der genie 1802-30 Dec. I 868, gehuwd
met eene dochter uit het geslacht van Doorninck, n.1. Johanna Aleida
1804-1878,’ dochter van mr. Adam, gest. op den Lathmer onder
Wilp 3 Oct. ‘46 en Christina Cost gest. aldaar 26 Maart 1849 ;
en bleef het ook in het geslacht van Hooff, daar het eerst overging op zijn zoon den Ingenieur CorneZzS Christiaa?t van Hoof,
na diens overlijden .in ,x880 op diens broeder, den lateren HoofdIngenieur-Directeur bij ‘s Lands-Waterstaat Adam van Hoof, gehuwd
eerst met Maria Elisabeth Josyna de JosseIin de Jong, daarna
met Anna Gijsbertha van Doorninck Douairière Jhr. Boreel
d e M a u r e g n a u l t , e n n a d i e n s d o o d o p 5 Oct. 1917 bij scheiding
aan zijn jongste dochter Maria Besta van Hoofi gehuwd met Mr.
yan Cornelis Kakebecke, die wonende in Deventer, het buiten,
hetwelk bij vroeger vergeleken, wel eenigszins verkleind is, als
zomerverblijf
gebruiken.
Nabij h e t Veenhuis ligt nog een boerderij, die als behoord
h e b b e n d e tot de schenking of het legaat van freule van Reede,
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in eigendom thans toebehoort aan de Hervormde Pastorie, welke
genaamd is Gvqoltenh~is- Vemhuis. Vermoedelijk heeft dit goed
dus vroeger bij het Veenhuis behoord, en is het naar Johanna te
Grootenhuis genoemd.
Volgens ons ter oore gekomen overlevering echter, maar uit
onbekende bron, zou dit goed later ? toebehoord hebben aan zekeren
heer ILYeorre~s uit Nijmegen, daarna aan zekeren heer Everts uit
‘s Hertogenbosch, later aan een familielid van dezen, den Scholfis
~v~Y~s, en daarna aan de fret& van Reede. Het is mogelijk, te
meer daar er te ‘s Bosch een tak der familie Everts gevestigd is
geweest, nadat Wilhelmus Everts, zoon van Johannes Everts te
Goch, later te Nijmegen en Anna of Anneken Pongs, en geboren
te Nijmegen g November 1690, naar ‘s Bosch was vertrokken en
de uit zijn huwelijk met Catharina Rubels geboren zoon Johannes
Jacobus Everts aldaar met zijne afstammelingen zijn blijven wonen,
En zoodoende kan hij in den Scholtis (Gerhard) Everts een familielid hebben gehad, maar mij als zijn achter-kleinzoon is niet bekend, dat hij er ooit eigenaar van was.]
De overlevering vermeldt ook, dat tusschen het tegenwoordige
huis Veenhuis, en het erve Grotenhuis Veenhuis, de oorspronkelijke huizinge gestaan heeft. Dat moge zoo zijn - wij vonden
er ‘nergens iets van - in elk geval moet ook het tegenwoordige
huis vrij oud zijn, daar men hieraan nog de overblijfselen van
een toren en van oude grachten kan ontdekken, en hoewel uitwendig wat gemoderniseerd, toch het inwendige aan een langer
verleden doet denken.
Eenigszins zuidelijk van het Veenhuis ligt het buitentje
, ~
9”. SchadewTecijk,
hetwelk nu versnipperd en van een onaanzienlijk huis voorzien, toch zeker al weder vroeger veel grooter is geweest en
veel meer aanzien zal hebben gehad of een buurtschap was, daar
h e t r e e d s Ao. 1399 voorkomt als Schadewijc (wijk zou hier dan
niet voorkomen in de beteekenis van kreek, baai of vaart, maar
in die van een deel eener stad of eener gemeente) en in datzelfde
jaar ook gesproken wordt van de marke van Schadewie, Xo. 1416
weer van Schadewyc, en x4rg van Schadewyck, ook van de-buurtschap Schaeck Ao. 1563, het leen Schawick Ao. 1597 enz., Ao.
1551 v a n Schakre Enck, en Ao. 1577 van Marke Schaickerveelt,
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ook moet er een geslacht van Scadewick Ao. 1254 bestaan hebben.
In de vorige eeuw is het eigendom geweest van den predikant,
later emeritus, Cornelis Ribbz’lrs, behoorende tot het Deventer geslacht van dien naam, kleinzoon van Lodew$ vn?r Eyll Z&%%us
e n Tkeodora
Aleida Duitinck, e n z o o n v a n Mr. Hen~ic Ribbius,
president van de rechtbank te Deventer en Rudolpk Mec/zteEd
yoode?zs
- daarna van een zijner dochters, die het verkocht aan
de echtgenoote
van den gepensioneerden Ritmeester der cavalerie
ran Caoel 3(cob van .Son, en uit wier nalatenschap het overging
op hun eenigen zoon Elie van San, gepensioneerd kapitein bij
het Indische leger, die het na korte jaren bewonens voor eenige
jaren weer in veiling bracht, met het gewone treurig,e verloop.
Ook in de buurt van de twee laatst genoemde buitens, ligt
er nog aan den grintweg van Twello naar Zutphen het buitentje
1 oo. de Steitenberg.
Dit is wel van jongen datum, want nergens vinden wij
het vermeld, en schrijver dezer herinnert zich nog als kind
het huis (geheel in den stijl van het 3’ kwartaal der vorige
eeuw) te hebben zien bouwen door een heer Smeding uit Amsterdam. met nieuwen aanleg er omheen. Weinige jaren later kwam
het in handen van de familie Bessem, uit Deventer, in wier bezit
het nog is, te weten in die. van een dochter, die gehuwd is met
een der heeren Ankersmit, afkomstig van Deventer.
(Wordt voortgeaet.)
HOOGER

ONDERWIJS TE THOLBN.

Tholeni de vierde Stad der Stemhebbende steden, is reeds vroeg
in het bezit geweest eener Latijnsche School.
Waarschijnlijk zelfs eerder dan Middelburg. Werd in 161 I aldaar
de Illustre School gesticht, waar Franciscus Gomarus en Antonius
Walaeus hunne colleges gaven, na hun vertrek werd de Illustre
School aldaar opgeheven, al kwam de triviale Latijnsche School
een weinig het gemis vergoeden.
Johannes Wilmerdonck was de eerste Rector en tot xScholarchen<
zagen zich onder anderen drie van de negen Dienaren der Goddelijken Woords aangesteld, n.1. Jacobus Migrodius, Isaac Horenbokius en Wilhelmus Apolony.
Wel weten wij, dat nog vóor Dambrinus aan Mr. Adriaan
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Treseil, wien ‘het ond,erwijs van Grieksch, Latijn en Fransch was
opgedragen, een getuigschrift van de Classis werd verleend en dat
Mr. Coenraad Vogel hem is opgevolgd, maar met Dambrinus
komen wij met vaster gegevens.
In de Stadsresolutieën van 1592 lezen wij : >Op XXVlIl IMeye
XVCXCII hebben mijne Heeren Burgemeesters ende Regeerders
der Stede ende lande van der Tholen ende Schakerloo aangenomen Mr. Johannes Dambrinus voor Schoolmeester der voorn.
Stede op de navolgende Conditieën:
Bdat sonder sijn toelaten niemandt eenighe schele s a l o p e n e n
moeghen, soe van lesen, schriven, Latijn, Griecx, Franchois etc.a
En uit eene rekening van 15g blijkt, dat is verleend aan >Joes
Dambrinus, schoolmr deser stede een half jaar gagiën verschenen
den X111 November XCIIII, als wanneer denzelfden bij den Magistraat ontslagen is geweest van sijnen dienst overmits hij vercoesen
was tot dienaer des Woorts in Zuyd-Bever1and.c
Deze beide mededeelingen dank ik aan den Heer C. Hollestelle.
Johannes Dambrinus werd de eerste predikant der Gcref. Kerk te
Schare, 4 Oct. 1619 b e r o e p e n .
Het volgende jaar 15g5/g6 vinden wij Abraham Budyns vermeld, tegelijk met Jacques la Mothe, die in eene rekening 3Fransch
en cijferschoolmeester werdt genoemd. Verder vond ik nog vermeld Seger Pit 1604, die beroepen werd te Molenaarsgraaf en na
het overlijden vae Herman Pot, predikant wordt van Romerswale
e n Schaker100 in 1607.
Voorts Jan Camerlincx van 1604 tot 1606, François Geelberghen
1606-1609 en Aert of Arnout de- Coninck van 1609-1624, d e
laatste, die tegelijk met het onderwijs in de oude en nieuwe talen
is belast. Josias Leeu of de Leeu van de Klundert was de eerste
Hij ontving
onderwijzer onder de nieuwe schoolorde, 1624-25.
een instructie en in dat jaar 1625 kunnen wij officieel spreken
van de oprichting der Latijnsche School.
Want het volgende jaar 1626 komt naast dezen sschoolmeesterc
Everardus Widenveldius, met den titel >Corrector in de Latijnsche
Scholenc, op een jaarwedde van XXXVIII pond Vlaamsch. Waarschijnlijk heeft hij het Conrectoraat bekleed tot 1634.
Van Abraham Beekman van 1634 tot 1663, zijn bijna 3ojarig
Rectoraat vinden wij meer vermeld. Zoowel een Bord in de
f930
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Archiefkamer, als een zerk in de Wandelkerk vermelden ‘s mans
levensdaden.
Als Rector werd hij opgevolgd door zijn zoon Abraham Beekman junior van 1663 tot 1670.
Want den 23”” Maart 1670 vinden wij als Rector der Latijnsche
School vermeld Casparis Philippus Sanderis. Hoogstwaarschijnlijk
is deze opgevolgd door Josephus Lacour, die den 27’” December
1683 werd aangesteld. Van verdere Rectoren en van de fata der
School maken de archieven geen gewag, ook is het jaar van de
opheffing tot dusver onbekend. Maar ik acht het niet waarschijnlijk, dat La Cour tot zijn dood het Rectoraat heeft vervuld, want
e e r s t d e n 28r* Mei 1736 werd hij te Tholen begraven. Het is
wel verdrietig, dat wij van de Latijnsche School zoo weinig weten.
Toch zijn er twee dingen, die tot nog toe zijn bewaard, n.1.
het Bord in de Archiefkamer en de arduinen Zerk in de Wandelkerk te Tholen.
De inscriptie op het Bord luidt aldus:
Deo: O p t : Max:
Gymnasium
Latino, Graeco, Hebraïco
Philologicum
Reipublicae
Tholonae
Dicatum
Ma. Mar. J. de Jos. LI1 (?). Vribergys >cossc<
Mo. Abraham Beeckmanns, Rectore.
In vertaling: Aan den Hoogen God. Het Gymnasium, waar
Latijn, Grieksch, Helbreeuwsch en Philologie wordt gedoceerd,
wordt aan de Stad Tholen gewijd. Op één na de laatste regel
is zeer onduidelijk, het laatste woord ~cossc,
wijst er ons op, toen
consuls, d.i. Burgemeesters of schepenen waren een tweetal personen uit het geslacht Vrijbergen. Maar wat willen de cijfers
LI1 zeggen ? Jacob Vrijberghen was toen Burgemeester en Marinus
Vrijberghen,
griffier.
De laatste regel laat aan duidelijkheid niets te wenschen over,
de opdracht geschiedde, toen Abraham Beeckman Rector was.
Maar nu de ontcijfering van den steen, waaronder het gebeente
van den Rector Beeckman, bijna drie eeuwen rust. En dan een
steen, niet ver van den hoofdingang der kerk, waar de voeten
*
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der kerkgangers bijna drie eeuwen over hebben geschuifeld en
sommige letters uitgesleten hebben !
Letter na letter hebben de Heer Hollestelle en ik opgeteekend
en van woord tot woord zijn wij gekropen, toen eerst konden wij
de lezing vaststellen.
De steen luidt aldus: ~HOC monumento conditur corpus doctisfimi achonorandi viri domini et mi Abrahami Beecmanni, rectoris
gymnasy Gorcomiensis, Vlissingani, Goesani, Roterodomensis ac
O b y t 1) AOrectoratus s u i X X X . A e t a t i s L X I , salutis
Tholani.
MDCLXIII a . d . nonas Junias. *)
Dan volgt een Latijnsch gedicht:
Quem Rotta, Rhenus, Honda, Vahalis et Scaldis
Coluere quarum multiformium rerum.
Beeckmannus . . . “) hicest efferae (?) juventutis
Rector severus, sed moneremalebat
Docendo, quam potens scholasticus reqnis
Sceptrum superbe paedagogicum ferre.
En nu de’ vertaling. Door dit gedenkteeken wordt bedekt, (begraven) het lichaam van den zeer geleerden en eerwaarden man,
den heer en leermeester Abraham Beekman, Rector vati het Gymnasium van Gorcum, Vlissingen, Goes, Rotterdam en Tholen. Hij
is in het 300 jaar van’ zijn rectoraat overleden, in zijn 6rSte levensjaar, in het jaar des Heils 1663, den 4en juni.
Beekman, dien de Rotte, de Rhijn, de Hont, de Waal en de
Schelde hebben verheerlijkt om zijn menigvuldige wijsheid ligt
begraven.
Hij was een gestreng Rector, maar hij hield er meer van door
onderwijzen te vermapen, dan als een machtig Scholarch trotsch
den paedagogischen Schepter te zwaaien.
Tholen.

Dr. C. V ELTENAAR .

1) Op den grafsteen s:ai\t obijt, in klassiek Latijn is het obiit.
“1 a. d. ofrante diem. nonns Junins is vijf Juni, daags vóór den gen Juni.
3) Een kort woord is hier uitgevallen. Ik weet nie+,’ wat ik van de ae%rae (7) juventutis,
maken moet. Die Thoolsche jeugd!

G E S CH I E D E N IS

Verhuring van kloosterhuizen.
In de omgeving van de St. Pieterskerk en den Dom in Utrecht
lagen de kloosterhuizen der leden van het kapittel. Deze huizen,
die door de kannunikken gehuurd of gekocht werden, mochten
later alleen aan andere kapittelheeren verhuurd worden. Meerdere
kannunikken woonden niet te Utrecht en zoo g e s c h i e d d e h e t
somwijlen, dat zij hun woningen aan anderen verhuurden onder
zekere voorwaarden.
Extract uit het cartularium van het kapittel van Sint
Pieter te Utrecht, berustend in de verzameling rijksarchieven in Utrecht. (No. 8 12.)
fol..

181.

Statulum d e domibus claustraL5us. l)
[l]n n o m i n e Domini a m e n . NOS Heinricus Houberch decanus
necnon Wilhelmus de Riebeec, Arnoldus Gruten, J o h a n n e s d e
Leyenberch, Johannes Wael, Nicolaus Wilde, Petrus de Aemsterdam, Johannes Heelt, Alphaerdus de A, Johannes Herboert, Johannes de Hasselt, Nicolaus Meynaerdi, Petrus Franconis, Heinritus Screye, Wolfgerus de Mera, Arnoldus de Tieghel, et Johannes Spiker canonici capitulares ecclesie sancti Petri Trajectensis
in loco capitulari ad capitulum sollempniter convocati, capitulo
ad hoc indicto, et capitulum dicte ecclesie sancti Petri tune facientes
et representantes dolenter considerantes, quod quamplures ymmo
pro majore parte domus claustrales ecclesie nostre per extraneos
earum inhabitatores in prejudicium ecclesie nostre modernis
temporibus existant’ occupate q u e domus ad inhabitandum ad
usus 9) prelatorum et canonicorum prebendatorum *) ipsius ecclesie
nostre predicte dumtaxat a prima fundacione provide sunt ordinate:
N OS igitur occupacionen extraneorum hujusmodi Deo fautore
rescindere et exstirpare pro posse cupientes talem constitucionem,
Deo gratam ut speramus, de consensu et voluntate nostra unanimi
statuendam duximus et perpetuis temporibus inviolabiter servandam
ordinamus. Videlicet quod si vacat aliqua domus claustralis infra
emunitatem ecclesie nostre per obitum alicujus prelati vel canonici
1) Met een geheel andere hand later er boven geschreven.
2) ad mw is met een andere letter boven den regel bijgeschreven.
3) Het p+cbetufavutn verbeterd in prebcndafonrm.
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seu per dimissionen prelature vel prebende sue quomodocunque
tune executores illius si per obitum vacet, sed si per demissionem
aliam tune ille dimittens vel ejus procurator debent eam exponere
vendicioni infra mensem in communi, convocatis ‘) omnibus tam
capitularibus quam non capitularibus qui commode vocari possunt.
Et dabitur uni prelato vel canonico prebendato plus offerenti,
omnibus dolo et fraude exclusis, proviso tamcn quod antiquior
canonicus preferetur juniori in equali oblacione. Dummodo ad
statim vendicionem acceptet.
Secus si antiquior aliam domum
habeat vel prius habuerit infra emunitatem in vita vero potest
quivis per se domum suam vendere, dare donacione inter v i v o s
. vel causa mortis vel legare alteri prelato vel canonico prebendato
. nostre ecclesie cuicunque voluerit, duobus tamen canonicis cwit u l a r i b u s e t notario p r e s e n t i b u s . C a v e n d u m *) e s t tamen q u o d
emptor non ad usum alicujus persone extranee, que non fuerit
prelatus vel canonicus noster prebendatus, domum emat sub
aliqua collusionis s, forma, taliter quod hujusmodi emptor solum
nomen habeat et extraneus effectualiter dominus domus fiat.
Quicunque canonicus vel prelatus hoc facere presumpserit, procurabit capitulo nostro unam marcam argenti redditus perpetui
comparandam infra annum postquam idem emptor prelatus vel
canonicus hujusmodi extraneam personam sub suo nomine in usu
dicte domus permiserit ultra mensem remanere. Nichilominus
tamen licet hujusmodi marcam propter hoc solverit vel solverc
fuerit obligatus non debet admittere personam extraneam ex cujus
exercicio vel conversacione laycali emunitas ledatur, seu eciam
ecclesia gravetur et dehonestetur, tam in puerperiis fovendis qualy.
eciam in aliis sordidis et secularibus negociacionibus ibidem exel-cendis que omnino probibemus, prout eciam de jure sunt prohibita. Si vero quampiam talium personarum prohibitarum admiserit sub suo nomine et per decanum et capitulum monitus fuerrt
ut eas ammoveat infra dimidium annum post monicionem huju.;modi tales recedere de emunitate procurabit sub pena dimid:s
marce argenti redditus perpetui. Nemini tamen prohibetur qui
tenet domum ad usum suum proprium quin 4) poterit tenere secum
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infra domum suam in expensis suis vel separatis personas extraneas
honestas que non sunt prohibite ut supra, poterit eciam si gravetur debitis, vel si voluerit esse absens causa studii vel alias l),
personis extraneis honestis domum suam locare, impingnorare,
concedere, obligare seu ad inhabitandum tradere. Sed si fuerit
aliquis de gremio ecclesie prelatus, canonicus vel chorisocius qui
tantum sibi dare seu facere voluerit pro locacione, impignoracione,
concessione, inhabitacione vel obligacione premissis quantum
extraneus daret preferendus esset extraneo, prelatus canonico et
canonicus chorisocio. Dato eciam quod. aliquis extraneus in poss e s s i o n e d o n u s occasione premissorum jam actu foret tedere
deberet prelato, canonico vel chorisocio volenti subire onus pro
q u o d i c t u s 9) extraneus staret. Super quo deferendum est juramento patroni domus cum duobus concanonicis jurantibus se credere dictum patronum bene jurasse. Sit igitur hujusmodi patyonus
providus quod faciat taliter pactum cum illo extraneo, si casus
jam proximo supradictus accideret, quod sit patens ut dictum
extraneum tedere faciat. Acts fuerunt het in domo n o s t r a capitulari, capitulo sollempniter super hoc indicto. Sub anno a nativit
ate Domini millesimo quadringentesimo quartodecimo die vero
undecima, mensis Augusti “) sub sigillo nostro majori.
Medegedeeld door J. K.
Bepalingen door het Kapittel gemaakt over de inkomsten
der Kannuniken, die omreden van gezondheid of voor
studiebelangen of andere redenen niet in hun resid e n t i e v e r t o e v e n , II Aug. 1414 “)

Rijksarchief

Utrecht.

Universis et singulis presentia statuta visuris et audituris Henritus Houberch decretorum doctor decanus, Arnoldus Gruter, J o hannes de Leyenberch, Arnoldus van den Gruuthuus, Johannes
Wael, Nicolaus Wilde, Petrus de Aemsterdatn, Johannes Heelt,
Alphaerdus de A., Johannes Herboert, Johannes de IHasselt, Nicolaus Meynaerdi, Petrus Franconis, Henricus Screye, Wolfgherus
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d e Mera, Arnoldus de Tyeghel, Johannes Spiker et Tbedericus
Heerman canonici capitulares et capitulum protunc facientes in
ecclesia sancti Petri Trajectensis Salutem in Domino sinceram
cum noticia veritatis. Licet decani ‘et canonici capitulares predecessores nostri qui fuerunt pro tempore super reformacione et bono
regimine ejusdem ecclesie nostre ac oficiatorum e t p e r s o n a r u m
ejusdem quamplura statuta condiderint, quia tamen illa hucusque
in dicta nostra ecclesia minus bene servata fuerint et eciam aliqua
ex eis superflua, obscura et aliqua minus plene condita fuisse
noscuntur ac persone singulares in altricacione seu non servancia
Hine est quod de
statutorum eorundem se mutuo gravaverunt.
cetero commodis propriis juxta vires providere cupientes matura
deliberacione prehabita statuta predicta,quibusdam ex eis mutatis,
detractis, additis et suppletis prout inferius continetur. Innovamus
ordinamus et statuimus in hunc modum. In primis statuimus et
ordinamus ut confratribus et concanonicis nostris presentibus et
futuris post eorum primam residenciam annalem per eos plenarie
fwtam nullum tedium aut fastidium apud nos manende propter
inconvenienciam geris localis ant alias qualitercunque genereturse
absentare valeant, ubique locorum stando dummodo non sit in
lesionem et scandalum ecclesie, unanimi et concordi consen s u
eisdem et eorum cuilibet, licencia tamen petita a nobis per eos
ant eorum procuratores vel procuratorem ipso die Remigii vel
infrn triduum post immediate sequens cujuslibet anni, capitulo
super hoc indicto tenore presencium concedimus facultatetn in
modum et formam subsequentes, Videlicet quod ipsi vel eorum
aliquis singulis annis quamdiu eorum absencia produraverit dc
omnibus et singulis fructibus, redditibus, proventibus,
juribus,
advencionibus et emolumentis universis unde, cumque provenientibus
ad eorum prebendam quovismodo spectantibus medietatem habebunt cum ea integritate ac si in ecclcsia nostra supradicta personaliter residerent vel resideret, cotidianis distributionibus et Prebendis iterato dividendis duntaxat esct)tis et reliquam medietatem
apud alios fratres nostros capitulares presentes portantes pondus
d i e i e t e s t u s p e n i t u s volumus remanere proviso tamen q u o d
hujusmodi fratrum absensium scrvicia debita seu officia divina
ipsis incumbencia in ecclesia per eosdem fïeri procurentur. Et
si iidem absentes infra terminum abscwcie eorum redierint hoc
facere poterunt, sed non plus propter hoc habebunt. Verumptamen (?)
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ne in opprobrium ecclesie nostre vagari videantur in platheis,
tenentur nobiscum interesse divinis et si capitulares fuerint vocem
in capitulo el omnes predicti presencias cotidianas habebunt.
Item statuimus et ordinamus quod si aliqui nostrorum canonicorum
post eorum primam residenciam Parisiis aut ad alia loca h o n e s t a
privilegiata studio literarum se tranferre voluerint ex hac nostra
constitucione super hoc liberam habeant facultatem, sub hac tamen
forma ut quandocumque iter arripere voluerint in capitulo nostro compareant et licencia nostra que petita eis non denegabitur
recedant et quamdiu a die quo iter arripuerint ipsos literarum
studio interesse contigerit omnes fructus, redditus et proventus,
advenciones et emolumenta undecumque provenerint racione prebendarum suarum intregraliter percipient sine alicujus contradictione ac si inchoro ecclesie nostre aut capitulo presentes essent
quarta tamen parte omnium predictorum et cotidianis distribucionibus dumtaxat exceptis q u a s v o l u m u s inter p r e s e n t e s c a n o n i c o s
capitulares dividendas remanere.
Et quod faciant juramentum
cum iverint versus studium prout in juramento de super confecto
continetur.
Proviso tamen quod si quis in studio in quo studere
voluerit aliud beneficium obtinuerit, in quo ut residens percipiat,
privilegio istius statuti nom gaudebit. Salvo tamen q u o d hujusmodi fratrum absencium servicia debita seu officia divina ipsis incumbencia in ecclesia eosdem fieri procurentur. Et si quis in
fraudem creditorum
suorum studium suum acceptare voluerit
privilegio istius statuti carebit. Preterea si iidem absentis infra
terminum absentie eorum redierint h o c facere p o t e r u n t s e d n o n
p l u s propter hoc habebunt. Verumptamen ne in opprobrium
ecclesie nostre vagari videantur in platheis, tenentur nobiscum
interesse divinis et si capitulares fuerint vocem in capitulo et
et omnes predicti presensias cotidianas habebunt. Item si aliquis
fratrum nostrorum concanonicorum ad certum tempus et non per
integrum annum se absentare voluerit idem se absentare poterit
infra quemlibet annum incipiendo ab uno festo Remigii ad idem
festum sequens anno revoluto per duodecim ebdomadas continuas
vol interpollatas libere nichil de prebenda sua perdendo nisi cotidianas distribuciones. Dummodo petierit a decano si commode
presenciam ipsius habere potuerit alioquin a seniore canonico
nostro capitulari, c u j u s presentia commode poterit haberi, licenciam abessendi, quam licenciam, si continuas hujusmodi duodecim
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ebdomades habere voluerit, semel sufficit petere. Si ver0 interpollatas, tune tociens quociens exierit licenciam petet. Et tociens
dies recessus et reditus ipsius, ante vel post reditum suum, per
se vel procuratorem suum minori magistro fabrice intimabit et
tamdiu absens reputabitur quamdiu hoc facere neglexerit. Salvo
quod infra hujusmodi absenciam suam debitum officium sibi incumbens in ecclesia fieri procurabit. Si ver0 prefatus frater noster
se diutius absentaverit seu absentare voluerit quam prescriptum
est, tune completis duodecim ebdomadis hujusmpdi absentie, perdet
totum illud quolibet die quo fuerit amplius absens, quod sibi
competere posset eodem die si personaliter resideret, tam in certis
quam in incertis fructibus, redditibus, proventibus et advencionibus
universis. Ita videlicet quod omnes fructus, redditus, proventus
et obvenciones et quidquid de prebenda sua provenire poterit
dividatur in tot porciones equales quot sunt dies in anno, compensando singulas porciones ad singulos dies, et tu-nc quotquot diebus
absens fuerit tot porcionibus prebende sue carebit. Reddendo
singula singulis. Sed si dictus frater noster sic absens ultra porcionem sibi debitam aliquid plus receperit, minori magistro fabrice
totum illud restituet per se vel procuratorem suum ante festum
Remigii tune in proximo sequens, seu ante finem illius anni.
Quod si non fecerit tune prebenda ipsius in penam cadet prout
in statuto de computationibus officiatorum ecclesie nostre et
satisfactione eorundem. Et tam delegatis quam aliis debitis quibuscunque
continetur. Volumus autem hujusmodi memoratum
statutum extendi dumtaxat ad illos canonicos qui eorum primam
residenciam anualem fecerunt et non ad alias qui e a m n o n d u m
fecerunt qui dicto privilegio abessendi per duodecim ebdomades
non gaudebunt. Item addiciendo presenti proximo statuto volumus
et ordinamus quod si quis concanonicorum nostrorum prebendatorum ipso die Remigii vel infra triduum immediate sequens in
ecclesia nostra vel coram tribus capitularibus nostris in civitate
Trajectensi personaliter non comparuerit, extunc licenciam per
duodecim edomadas continue vel interpollatim abessendi in illo
anno non habebit nisi forsan non comparicionem suam salvare
posset accidisse propter corporalem ejus infirmitatem vel violentam
detencionem quo minus comparere non poutit. Et per quot dies
sine licentia nostra absens fuerit per t8t dies nichil de omnibus
fructibus,
proventibus, redditibus prebende sue percipiet proviso
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tamen quod si in die obitus beati Martini absens sine licentia
n o s t r a f u e r i t , d e t e r m i n o Llartini nichil h a b e b i t , s i c net d e
termino Petri si se sine licencia nostra ipso die beati Petri ad
Cathedram
abseutaverit. Et taliter absens quandocunque residere
voluerit potest et prebendam suam videlicet denarios mensuruales
panem et cervisiam et omnia alia emolumenta que non spectant
ad terminos Martini et Petri supradictos juxta exigenciam dicte
s u e residentie e t ratam tcmporis si capitulares ut capitularis, si
non capitularis ut ‘non capitularis percipiet; per presentem enim
ordinacionem
nostram n o n intendimus
statutum nostrum de
anuali absencia factum tollere neque eidem in aliquo derogare.
Item ne usus, observancia et consuetudo in horis canonicis cantandis divinisque officiis p e r a g e n d i s , necnon in aliis ceremoniis tam
in ecclesia nostra predicta quam in ecclesia generali exercendis
perturbentur negligantur et ignorentur statuimus concorditer per
presentes in perpetuum et ordinamus quod quilibet canonicus
p r e b e n d a t u s t e n e t u r facere primam suam residenciam per annum
E t illam
continue per nullam noctem extra civitatem manendo.
residenciam debet complevisse vel saltem inchoare eam a prima
die qua fit capitularis et continuare usque finem anni et si interruperit residenciam hujusmodi inchoatam reinchoare et percepta
capitulariter interim restituere tenetur antecluam capitularis et
particeps jurium capitularium fieri posset. Et si talk c a n o n i c u s
scolaris extiterit, poterit eam facere ante vel post ejus emancipacionem sed antequam capitularis fiat vel saltem inchoare eam
a prima die qua fit capitularis et continuare usque finem anni et
si interruperit residenciam hujusmodi inchoatam reinchoare et
percepta capitulariter restituere tenetur. Salvo quod frater noster
quem dominus noster episcopus assumpserit in cappellanum suum
residentiam suam si non feceri ante capitularibatem ipse immediate
post absolucionem ejus a servicio cappellanitatis predicte infra
d u o s menses inchoabit continuabit et usque in finem anni terminabit. N o n o b s t a n t e quod tempus capitularitatis we infra suum
servicium advenerit, quo advenicnte habebit capitularia in eodem
servicio
remanendo. Si vero a b s e n s essc voluerit et capitularis
fuerit et non extiterit in servicis cpiscopi tune net prebendam
suam neque juria capitularia ante complecionem dicte sue residencie percipiet. Si vero presens fuerit tune prebendam suam
habebit sed jurium capitularium nol1 erit capax nisi dicta sua
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residencia inchoata. Et quociens idem canonicus capitularis residenciam suam inchoatam fregerit, idem totiens jura capitularia
per eum tempore residentie sic inchoate percepta minori magistro
fabrice restituet ante finem illius anni. Alioquin prebenda sua
in penam cadat. Quamquidem anualem residenciam siquis aliorum
canonicorum non cappellanorum episcopi aliquo tempore a n n i
infregerit, debet denus eandem incipcre continuare et fideliter
terminare de qua an eam ut prescriptum est compleverit, fidem
faciet in capitulo nostro ad hoc indicto per suum juramentum
j uxta formam in libro ewangeliorum super hoc conscriptam.
Item statuimus et ordinamus si quem fratrum nostrorum concanonicorum super tytulo sue prebende quam obtinet in ecclesia
nostra litem subire contigerit hoc capitulo super hoc indicto
notificabit et jurabit quod hujusmodi litem non procuraverit sibi
fieri per se vel alium seu alios et quamcito poterit procurabit
finem -1itibus hujusmodi imponendum et eciam q u o d n o n dolo
litem prorogabit. Eciam jurabit quod non molestabit aliquem de
fratribus vel beneficiatis hujus ecclesie nostre perse net per alium
neqtie per alios publice vel occulte, directe sive indirecte et hujusmodi lite durante universis et singulis fructibus, redditibus, proventibus, juribus, capitularibus et advencionibus quibuscunque uti
et gaudere valebit, distributionibus cotidianis corporaliter solum et
dumtaxat exeptis et exclusis. Si vero c o n t i n g a t q u o d h u j u s m o d i
canonicus litigans ultra legitimum tempus cessante lite et aliis
circumstansiis notatis videlicet itineris longitudine et qualitate
p e r s o n e e t similib.us nimis diu extra civitatem manserit t e n e t u r
in reditu suo moram si requisitus fuerit expurgare cum duobus
canonicis
jurantibus s e credere i p s u m b e n e jurare.
Alioquin
autem si alias constiterit evidenter de non necessaria mora perdet
quolibet die extunc prout superius post duodecim ebdotnadas est
ordinatum.
Item renovando statutum per prius factum d e peregrinantibus volumus, decernimus et declaramus ulterius videlicet
quod quicunjue fratrum nostrorum sive capitularium sive non
capitalarium post eorum primam rcsidenciam per tempus causa
peregrinacionis dumtaxat et non alia d e c a u s a s e a b s e n t a r e
voluerit. Idem frater noster humiliter a decano et capitulo sollempniter capitulo super hoc indicto licenciam petet et requiret qua
petita ipse frater noster cum baculo peregrini benedictionem ab
ebdomadario illius septima, necum lectura quarandam oracionum
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ad id competencium et ordinatarum humiliter suscipiet et hoc .
verum si sepulcrum dominicum vel limites apostolorum Petri et
Pauli vel sepulcrum beati apostoli Jacobi majoris visitare voluerit.
In alliis vero talis sollempnitas non requitur. Quibus peractis
ipse frater noster in absencia sua hujusmodi tempore peregrinaciones durante omnes et singulos fructus, redditus, jura capitularia
e t o b v e n c i o n e s q u a s q u e p e r s e v e l p e r procuratorem suum ad
hoc legitime constitutum tollet et levabit cum ea integritate ac
si in ecclesia nostra personaliter et presencialiter resideret, distribucionibus cotidianis corporaliter dumtaxat exceptis e t exclusis.
Si vero contingat quod hujusmodi canonicus peregrinus ultra
legitimum tempus cessantibus impedimentis et alliis circumstanciis
n o t a t i s videhcet itineris longetudine et qualitate persone et
similibus etc. nimis diu extra civitatem manserit, tenetur in
reditu suo moram suam si requisitus fuerit expurgare cum
duobus canonicis jurantibus se credere ipsum bene jurasse.
Alioquin aut si alias constiterit evidenter de non necessaria
mora, perdet quolibet die absentie sue post legitiman moram de
q u a s e n o n p u r g a v e r i t prout s u p e r i u s p o s t duodecim ebdomadas
est ordinatum. Statutum de metri: N OS d e c a n u s e t c a p i t u l u m
ecclesie sancti Petri Trajectensis dissenciones ambiguitatisque
materiam amputare cupientes unanimiter duximus statuendum
quod quocienscunque aliquis prelatorum, canonicorum, vel perpetuorum chorisociorum ecclesie nostre predicte metum a certis
personis seu universitatibus vel collegio sive juste sive injuste
pati dicatur metumque hujusmodi faciens eundem metum coram
decano vel capitulo nostro vel si tempus non paciatur coram
duobus canonicis nostiis capitularibus quos si habere non posset
coram notario publico et testibus ydoneis allegabit fidemque de
eodem sub proprio suo juramento quod infra 1) sequitur faciet. Et
postquam per relacionem duorum canonicorum predictorum hoc
sub suo jurament asserencium vel per exhibicionen publici instrumenti de huj-usmodi juramento prestito capitulum nostrum certificaverit, extunc fructus, proventus et advenciones dignitatis vel
beneficii sui predictos integraliter obtinebit ac si in ipsa ecelesia
nostra divinis of3ìcüs
personaliter interesset, cotidianis distribucionibus dum, taxat exceptis, donec hujusmodi metum inferens eidem
is

‘) M i s s c h i e n h e e f t vom q u o d infra v r o e g e r i e t s a n d e r s g e s t a a n . w a n t h e t p e r k a m e n t
op deze plaats beschadigd, alsof er iets geradeerd is.
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meticuloso coram decano nostro seu locum ejus temente treugas
et securitatem et se paratum recipere ab eodem justiciamque
facere et satisfactionem super causa ejusmodi metus ad arbitrium
capituli nostri predicti offerat cum effectu. Et ‘si meticulosus
absens hujusmodi treugis per capitulum nostrum predictum sibi
insinuatis credere non audeat et fidern d e h o c proprio s u o juramento infrascripto coram capitulo vel duobus canonicis capitularibus seu coram notario publico et testibus sicut supradictum est
fecerit capitulumque de -hoc juramento ab eB tempore certificaverit, extunc fructus, proventus et obvenciones predictos ut prius
recipiet, cotidianis distribucionibus dumtaxat exceptis.
Salvo eciam
durante predicto metu quod servicia sua et officia sua in divinis
per aliam .ydoneam p e r s o n a m de ecclesia nostra predicta fieri
faciat. Forma juramenti super metuu: Ego N. juro ad het sancta
Dei ewangelia quod sine pericula corporis mei metum quem pacior
a talibus nominandis vel quos nominare non audeo vel ab his
quos ignoro, in civitate Trajectensi, non audeo residere vel ad
ipsam civitatem accedere et divinis officüs in ecclesia mea interesse
et quod metum hujusmodi milhi inferri dolo vel fraude non procuravi. Et de causa metus hujusmodi composicionen accipiam
quam et qualiter capitulum meum duxerit ordinandam. Et quod
non procurabo per me vel per alium, publice vel occulte quo
minus metus cesset p r e d i c t u s . Et quamcito metvs hujusmodi
cessaverit in ipsa civitate residebo vel hoc quamcito potero ipsi
capitulo meo intimabo quod metus hujusmodi beneficie amplius
uti nolo et quod in civitate predicta jam continne residere intenderem, si metus hujusmodi non obstaret. Et quod juramentum
in presentia capituli mei vel coram duobus canonicis meis capitularibus prestare non audeo. Sic me Deus adjuvet et omnes Sancti ejus.
Forma juramenti quod non audet credere treugis sibi ablatis : Ego N.
juro ad sancta Dei ewangelia quod treugis et securitatibus -quas
talis N. mihi abtulit credere non audeo et quod hoc juramentum
in presentia mei capituli propter metum quem pacior ab eodem
prestare n o n a u d e o . Sic me Deus adjuvet et sancti ejus. Statutum de choralibus. Item statuimus, volumus et ordinamus quod
‘nullus decetero recipiatur in choralem ecclesie nostre nisQ p e r
per decanum et capitulum nostrum vel per capitulum nostrum
absente decano capitulariter congregatis fuerit examinatus et
eosdem approbatus. Acts fuerunt het in domo nostra capitulari
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capitulo sollempniter super hoc indicto. Sub anno a nativitate
Domino millesimo quadringentesimo quartodecimo die vero undecima mensis Augusti sub sigillo nostro majori.
Medegedeeld door J. K.

MEMORANDA.
Merkwaardig

doopwater.

In het doopregister van Nieuwland (Ring Leerdam) 1725-1812
komt de volgende doopinschrijving voor:
Gedoopt den 17 Februari 1726 Neeltie, dogter van Klaas Pieterse
Bakker en Marike Klaaz, getuige Neeltie Barends.
N.B. Dit kint is gedoopt met het water dat voor de predikstoel in de kerk geschept wierd, staande het water omtrent 11/2
voet hoog digt bij den toorn in de kerk. Dit water kregen wij
wegens een inbreuk in de Lingedijk digt bij de Kekumse kerk,
o p d e n 7 F e b r u a r i d e s n a g t s t u s s c h e n 9 e n IO uren deses jaars
1726, makende een gat van omtrent 30 roeden dijks, waardo,or
het water zo hoog wies, dat het 6 voeten hoog in het predikantshuis stont, en wel 3 voeten hoog over den Souwendijk stroomde.
Medegedeeld door D R . E. W I E R S U M .

Verbeterlogen op Van Alphen, Nieuw Kerkelijk Handboek
1907, getrokken uit het Doopregister van Nieuwland
1725-1812.
Predikanten van iVieuudamz’ Riq- Leerdam.

Bijlage Q blz. 140.
De bij Van Alphen afgedrukte lijst der predikanten van Nieuwl a n d 1628-1808 h e e f t b e t r e k k i n g o p Brirlscr~ Nieudaand, zie
aldaar Bijlage Q blz. 1 0 8 .
J o h a n n e s Verschuuring in 1725 vertrokken naar Vlissingen.
Florentius Adrianus de Bruin 1725-1768.
J. Willem van Slype 1768-1771.
Gabriël Ripping 1772-1775, vertrokken naar Tholen.
Cornelis Fortuyn 1 7 7 6 - 1 7 8 5 , vertrokken naar Sliedrecht.
J a c o b u s J o h a n n e s d e J o n g e 1785-1789, vertrokken naar OudAlblas.
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Hermannus Weddelink 17go--1798.
Adrianus de Voogd 1798-1807, vertrokken naar Heukelum.
Johannes Philippus Fabricius I 808 N.B. De eerste afzonderlijke predikant te Nieuwland was
Christiaan Laurentie van der Porte 1603-1604, vertrokken naar Hoornaar. Zie Van der Aa, Aardrijksk.
Woordenboek.
Medegedeeld door Dr. E. WIERSUM.
Onbekende

Penning.

Naar aanleiding van mijn vraag onder bovenstaand opschrift,
voorkomende in dit tijdschrift! (jaargang tgjo) bladz. 34) kreeg
ik van den Directeur van het Koninklijk Kabinet van Munten,
P e n n i n g e n e n g e s n e d e n Steenen te ‘s Gravenhage het volgende
antwoord, dat de oplossing van mijn vraag brengt.
BEen looden eenzijdig penninkje, als waarnaar door U in den
Navorscher gevraagd wordt, wordt afgebeeld bij Mr. J. Dirks, Nederlandsche gildepenningen, pl. IV, no. 29, tekst blz. 49. Zij
worden aan Amsterdam toegekend voor de haringpakkers. De
penning (steeds eenzijdig) heeft op de voorzijde 3 boven elkaar
geplaatste haringen, daar onder, of er naast, een ingeslagen nommer, mij b.v. bekend met 12, 15, 68. 87 en 94, en ook met
andere nommers bestaande. Daar de drie harinkjes op de voorzijde veel overeenstemming hebben met ‘t wapen van Enkhuizen,
worden die loodjes soms aan die stad toegekend, ik houd het
echter voor vrij zeker, dat ze van Amsterdam zijn, in welke stad
er dan ook nog al voorkomen.a
Vlaardingen.

M.

C. SIGAL

JR.

Een schoolprijs van Groen van Prinsterer.
Toen ik onlangs op de Koninklijke Bibliotheek het bekende werk van
Simon Stijl ade opkomst en bloei van de republiek dervereenigde
Nederlanden< wilde raadplegen, werd mij een uitgaaf van dit geschrift
ter hand gesteld avoorafgegaan door eene verhandeling over de
opkomst en den ondergang van oude en hedendaagsche Republieken a . 1Jit hetgeen Stijl als voorbericht aaan den leezerc mededeelt, blijkt dat aterwijl hij (zijne) bespiegelingen over de Nederlandsche Republiek ter Drukpersse vervaardigde, (hem) de door-
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wrochte verhandeling van den Heer Turpin, over oude en hedendaagsche Republieken, in handen (viel); >waarina - vervolgt
hij - Pik zo veel smaak vond, dat ik de Drukkers verzocht, eene
vertaaling van dezelve, door eene bekwaame hand, te bezorgen,
op dat die, voor myn Werkje geplaatst, als eene gepaste inleiding
mogt te voorschyn komen ?a zoo verscheen Stijls werk in 1774
te Amsterdam bij Petrus Conradi en te Harlingen bij F. van der
Plaats & Junior in het licht.
In het exemplaar nu dat mij ter Koninklijke Bibliotheek ter
raadpleging gegeven werd, vond ik voór het titelblad een blaadje
ingeplakt, waarop binnen een fraaie lijst het volgende te lezen
stond (alles gedrukt behalve de namen en de datum):
Buitengewone
-B e r e - p r ij 8.
Aan W. Groen van Prinsterer ortderw~s genietende in de Sckool
van ket Haagscke Departement der Maatsckapp+:
T o t n u t v a n

‘t

Algemeen,

wova't

deze buitengewone Eere-prijs, nagehouden

examen, door de Commissie van Toezigt over dezelve Sckool, 200
ter beloonzhg van goed gedrag, buitengewone vZ$, en daardoor gemaakie vorddritigen, als ter verdere aanmoedigìng, toegewezen.
Van Ro(ren,
Den Haag, den 8 Mei 1813.
Secretaris.
H. y. Beekman,
Onderw$zev.

Mr. C. BAKE. 1)

Het Landsarchief te Batavia DOOR
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS.
Op bladzijde 275 van jaargang LXXVII schreef ik dat het
Landsarchief op I Januari 1926 bestond uit een netjes uitgedoste
schare van portefeuilles, wier inhoud nog in chaotischen toestand
verkeerde.
Dit was in hooge mate het geval met het archief
hetwelk in 1922 van de Weeskamer te Batavia was ontvangen.
11 Mag ik bij deze gelegenheid een paar drukfouten in vroegere stukjes van mijn band
in den vorigen jaargang verbeteren? Bladz xrq reg. 10 Y. b. is voor Hugo de Groot
het jaartal 1583 uitgevallen; bladz. 273 reg. 16 v. o. sfant: voor ‘k eer; lees: voor Kees.
ald. reg. II v, o. staaf: moet; lees vaart. ald. reg. 7 v. o. stuat: aan Bok, lees: e~rz Bok;
blz. “74 reg. 1 v. b. staat: 903, lees: ~3.
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Weliswaar vindt men op bladz. Ig van het aGedenkschrift, samen*gesteld door de Weeskamer te Batavia naar aanleiding van haar
B3oojarig b e s t a a n o p I October Ig24<, e e n o p g a v e v a n h e t g e e n
d a t o n t v a n g e n e >na sorteeringc bleek te bevatten, maar deze
sorteering was overgelaten geworden aan een lichter van het
Archief nu en dan onder supervisie van den commies, en had
zich bepaald tot het - zeer gebrekkig - jaarsgewijze opbergen
van de diverse papieren en registers in portefeuilles. D e Landarchivaris heeft die supervisie jammer genoeg niet op zich genomen, zoodat het Weeskamerarchief weer geheel op nieuw gesorteerd moest worden. Dit werk is nu gereed en heeft heel wat
verrassingen opgeleverd, voornamelijk bestaande uit het te voorschijn komen van allerlei registers, ‘welke al jaren als vermist
vermeld stonden.
Het soogenaamde Weeskamerarchkf 2% het Landsarcáief te Batavia
b e s t a a t t h a n s (I A u g u s t u s Igzg) uit de volgende boeken en bescheiden :
1. Weeskamer te Amboina, 17 portefeuilles:
Grootboeken 1728/Ig; 1724; 1728131; 1 7 3 3 ; 1 7 3 7 ; 1 7 4 0 ;
idem
1740-3, 1744-51 1746-50;
idem
1750-60;
3.
idem
1760-65 ;
4.
idem
5.
1765-70;
6.
idem
1770-80;
idem
1780-90 ;
7.
8.
idem
17go-1800;
1.
idem
I 800 -1805, 1807-8, 1817-18,. 1820, 1830
en 1831;
10. journalen 171718, 172112, 172314, 17;5/6, 172617, 1728-34,
1736-40, 1740-50.
IK.
idem
175+, 1751-64, 1764-70;
12.
i d e m 1770-90;
idem
17go-1800,
1801/5, 1806-8;
13.
18x7-r831;
idem
14.
15 -17. Brieven van Amboina naar de Weeshzmer te Batavia:
1740-47 9 1748 - 7 9 , 1752167 ; 1768-73, 1772-4,
1773-83, 1784-93.
Brieven van Batavia naar Amboziza 1738-1752,
1.

2.

1930
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II., W e e s k a m e r t e B a n d a ,
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
IS.
19.
20.
21.

22.

22

portefeuilles:

Grootboeken I 67 819, 1680/3.
idem
1685 16, I687/go.
idem
r6go/r ; 169314; r6gg/r7oo.
idem
1700-4.
idem
1711!12 e
n
1713/16.
idem
172415 en 1727132.
idem
173215 ; I736i3S; 173914.0.
idem
174013; 174517.
idem
I75o/55.
idem
1755160.
idem
1760-2;
1763’7; 1768/70.
idem
I77of4; I776/So.
idem
17 so/go.
idem
I790/98.
idem
17gS/g; 17gg/ISoo; 1801/4; 1805/6; ISo7/g.
~ournakn 1682/5 ; I6Sg/g3 ; 1608/1700; 170112 ; 170316.
idem
1712/16; 1731/2; I736/40; I74I/45.
idem
I745/8;
I75o/6o.
idem
1760162; 1763174;’ 1775180; 1780/85.
idem
1785/98.
idem
1797/98; I799/1804; I8o5/o6.
B r i e v e n uaar Bands 1738-53;
B r i e v e n v a n Bands 1726-29; 175216; IfgI/3.
Brieven van Bands A u g . 1768-I788.

111. W e e s k a m e r t e Bantam.
Brìeven v a n Bantam 1749, 1758184; 1785187; I78S/Sg; I7gI/g2.
Bvìeven n a a r Banfam l73g.
IV. Weeskamer te Batavia.
Grootboeken.
I 16 registers.
1 6 3 5 - 7 , 1639-51, 1 6 5 6 - 5 7 , 1 6 6 1 - 6 4 , 1681-85, 1686-90,
1705-7, 1 7 1 8 - 2 5 , 1737-54, 1755-60, 1 7 6 1 - 8 0 , 1781-1818
en 1827.
Journalen, 114 registers.
1639-43, 1655-53, 1657--39, 1660-64, 1 6 6 5 - 6 7 , 1680-81,
1682-85, 1688-90, 1704-6, 1 7 1 7 - 2 5 , 1 7 3 6 - 4 4 , 1 7 4 5 - 7 8 ,
1779~-1800, 18or-IS 19.
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Knssabueken,

14 portefeuilles.

1757-63, 1767-74, 1776-88, 178g-ISo5,1806-28,1835-6,
1843, 1845-7.

Quitantieboeken, 7 5 deelen.
I6g8- 1705, 1710-12, 1713- 14, 1715-7, 1720-30, 1735-6,
Ir@--39, 1740-42, 1743-431 1750-58, 1762-63, 1764-87s
1790-x824.
Memw~e~oeken der PzqWen, 4 portefeuilles.
1 7 6 0 - 1 8 0 7 , 1809, 1 8 1 1 , 1813 e n 1 8 2 4 - 7 .
Onkosten, Ongelden, Schulden, Memorie van Intevessen.
1746-9, 1758-61, 1765-6, 1770-2, 1778-79, 1780-4,
1790-2,

1795,

Memoden
1757-8,

1798-9,

1800-6, 1807-09,

van betaalde pennhgen,

I

1810-1813.

portefeuille.

1761-2.

DFverse Re&eningen, 28 portefeuilles.
164% 1702-391725-6, 1728, *739-40, I743-4,1748, 1752~9,
1764-99, 1802, 1804-5, 1807, 1810-8, 1825, 1827. 1845.
Sanzengelrokken Rekeningen, 2 1 portefeuilles.
1 7 5 3 - 8 , 1759-60, 1 7 6 1 - 2 , 1 7 6 3 - 6 , 1769, 1771-2,
1751,
1806-7,
1773-6, 1777 -8, 1779-80, 1782-9, 17gI-I8oz,
IO
en
1812,
I 8ogDeclaraties van Armoede, I portefeuille.
1712- 13, 1770-2.
Rekehg Couranten, 2 portefeuilles.
1 6 8 2 - 3 , 1739, 1 7 6 2 - 4 , 1 8 2 7 - 8 .
Resoh’ieboeken,
14 I registers.
1629-44, 1645-6, 1647-69, 1 6 8 2 - 1 7 0 4 , 1 7 0 5 - 1 3 , 1714-17,
1718-36.

1740-1818.

Bijagen Resohtìën,
r75o--I8Ig.
Mìnwt Resolutzh,

I

8g deelen.

28 portefeuilles.

17o8-lo,1725-7,1733,1735,1738,1741-45,1746-7,

1751, 1761, 1766-7, 1769, 1770, 1774, 1î75-85,
1806-14, 1 8 2 5 - 2 8 , 1869-71, 1 8 7 8 .
Transport: Gelden en Waarden.
Juli 1750 en Oct. 1770.
Venduboeken, 28 registers.
1748-82, 1784-1806.
Weesmeesterenkeennisse~j 10 portefeuilles,

*748---9,
1787--1go4,
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1702-3,

1704-8,

17?g-20,

1744-66,

1772-84,

1785-1800,

1802-1817.

Indisch Brievenboek, 4 portefeuilles.
Febr. 1736, 7 Oct. 1750, 30 Juni 1738, 6 Sept. 1741,
Mei 1746, 2 8 Jan, 1750, 1751-62, 1764-67. r784-1819.
Afgaande Patriasche Brieven, 7 portefeuilles.
1728-31,
1745, F e b r . 1791, 1797-1823.
B+iuvetz fzaar Amsteerdam,
I portefeuille.
IO

12

1738-42.

Brzkve?z van Amsterdam, 5 portefeuilles.
1 7 4 2 - 4 6 , 1751-67, r76g-77,1782-8$,

1788-g2,17gy-I8o2,

1805-1811,

1807-1814,
1817-18, 1802-23. ,
Bricvm zaay Amhewz,
I portefeuille.

1738-43.

Brieven van DeZf~/,

2 portefeuilles.
1745-50, 1751-69, 1770-8, 1778-80, 1783190,
Brieven naar Delf& 1 portefeuille.
1744-49.
BrLeven v a n Dordrecltt, 1 podefeuille.
1744-59, 1746-7, 1760-641 1 7 7 1 - 3 .
Brieven naar Dordrecht, 1 portefeuille.

1800-3.

1740 -2, 1745-59,

Brieven

naar

1633-1755,

Enkhuizen.

1743 - 5 6 , 1759-77, 1779-94,

Brieven naar Enkhuizepz.

1738-43, 1744-50.
Brieven va?z ‘s Gravenhage.

1760-8, 1764-7 1, 1779-94.
Brieven naar ‘s Gravenhage.
1744-49.
Brieven van Haadem.

1798-1805.
Brieven van Hoorn.
1684-1711,

1717-45, 1751-54, 1747-54, 1758-82, 1758-

8 2 , 1783-4.

( Wordt voortgezet).
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Twee Grafzerken in de Kerk te Tholen.
De beide grafzerken, die ik beschrijven ga, zijn van twee Dienaren des Woords, die de Geref. Kerk te Tholen in de eerste
helft der 17” eeuw hebben gediend. Jacobus Burs van 16~3 t o t
zijn dood, 21 April 1650 en Jonas de Monier, die in 1620 v a n
Haamstede kwam en in 1637 te Tholen overleed.
Vooral de eerste heeft in de bewogen dagen der Remonstrantsche
en Contra-remonstrantsche twisten een grooten invloed uitgeoefend
en lang na de Dordsche Synode en zelfs na zijn dood werkte
zijn invloed na. Niemand zal mij tegenspreken, dat Burs een der
invloedrijkste predikanten is geweest van de lange reeks - van
Theodorus Verhaar 1 5 8 0 tot Ds. Datema 1930 telde ik 5 I predikanten -, die tot 18 16 de Geref. Kerk en na 1816 d e N e d .
Herv. Kerk hebben gediend en dat hij den stempel zijner persoonlijkheid op het kerkelijk en maatschappelijk leven zijner dagen
heeft gedrukt.
Jacobus Burs was in de plaats gekomen van Johannis de Prince
en zeven jaren werkte hij samen met Johannes Pantinus, die wegens
wangedrag bij de Classis Tholen aangeklaagd, door de Synode
van Goes in 1620 uit zijn ambt werd ontzet, Maar op voorspraak
van Ds. Burs werd Pantinus door den Thoolschen Magistraat tot
Stadsgeneesheer aangesteld 1620- 162 I.
Door La Rue wordt hij niet ten onrechte onder de geleerden
geteld. Hij had een open oog voor de belangen der stad, was
Curator van het Gymnasium, drong er op aan, dat een regenbak
in de oude consistoriekamer zou worden gebouwd en bepleitte
h e t a a n b r e n g e n van een Pomp op de ,‘Zuivels: of Botermarkt,
die voor enkele jaren, gelijk ik verneem, is weggebroken.
Een man van erkende kwaliteiten, niet geborneerd, maar veelzijdig, dogmatisch en exegetisch geschoold. En een uitnemend
historicus, die waakte voor de grafzerken. Maar een beslist tegenstander van het Collegium qualificatum. Dat College bestond uit
politieke en kerkelijke personen, die de kerkelijke zaken regelden
en samen den predikant beriepen. De kerken in Zeeland hebben
twee eeuwen geleefd onder een organisatie, die op meenig p u n t
met de Gereformeerde beginselen in strijd was. Tevergeefs heeft
Burs lange jaren tegen dit instituut gestreden.
Daaruit moet wellicht worden verklaard, dat Burgemeester N.
Negenooghe bij den kerkeraad bezwaren inbracht tegen de preeken
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van Ds. Jacobus Burs. Johan Vermuyden was een zijner beoordeelaars. De klachten werden op de classis niet ontvankelijk
verklaard.
En nu de grafzerk in het voormalige Priesterkoor No. 27. Op
een slechten Namenschen steen staat het volgende te lezen, of
liever is het volgende te ontcijferen :
Bursidae generisque haec sunt monumenta, viator, [?)
Christi Tholensis, qui vice pascitoves,
Quem reduce expectat post funera Chri,
Qui s u a v i t a cui dulcia lucra mori.
Ik zal de vertaling maar terstond geven : Dit is de grafzerk van
Burs en zijn geslacht, o wandelaar, van den leiderder kerk v a n
Tholen, die de schapen heeft geweid, die na zijn sterven de
wederkomst van Christus verwacht, wien het leven Christus was,
het sterven was hem gewin.
Onder het vierregeling Latijnsch versje staat: Hier leyt begraeven Domeni Jacobus Burs, dienaer des goddelijken Woorts binnen
Tholen, oudt 60 jaeren, sterft den 21 Aprilis anno 1650.
De grafzerk van Burs en zijn geslacht! De veelzijdige was ook
rijk aan kinderen. Want op den grafsteen telde ik niet minder
dan dertien kinderen, die hem vóór waren gegaan. Tweemaal
is hij getrouwd geweest. Eerst met Elisabeth Hoorenbeecke en
de steen vermeldt ahuysvrou van Jacobus Burs, sterft den 16
Marty a n n o 1628~ en de tweede maal met Johanna Jansdr., die
hem overleefde en van welke de zerk vermeldt wweduwe
van wijlen
Jacob Burs, oudt 48 jaeren, sterft den 16 February anno 1652.~
Maar dertien malen stond de vader in het Priesterkoor om een
zijner kinderen bij te zetten. De kerk vermeldt ze:
Elisabeth, den 2g Novemb. 1616. Elisabeth, den 9 Maart
1635
Johannes, den 13 Maart 1
Jacob, den g Mey 1623.
Gillis, d e n 12 F e b r u a r y
Jacob, den 24 Mev 1624.
1638
Elisabeth, den 14 Juny 1 r626 Cornelia, den 29 Maart l
Cornelia, den 5 Decemb. 1643
Gillis, d e n 9 Julj
I
Johanna, den -7 October r67g Cornelia, den IO July 1644.
Elisabeth, den I I October I
Voorts kan ik nog meedeelen, dat een gehuwde dochter aldaar
is begraven, ,Maria Burs, huysfr. van G. C. de Man, sterft den
26 Mey a n n o 166oa en dat de Doopboeken vermelden, dat ged o o p t i s o p 16 Aug. 1645 Jacobus, zoon van Jacobus Buss en
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Jannetje Jansdr., een zoon die hem dus overleefde, terwijl het bijna
zeker is, dat een andere zoon uit het tweede huwelijk predikant
is geweest van Oud-Vossemeer, n.1. Gillis Burs, bevestigd den 17
Januari 1666 hop zijn verzoek gedimitteerd tg J u n y 1678.~
En nu de tweede grafzerk van Ds. J. de Monier. Maar die
grafzerk ligt onder takkebossen en onder steenkoolgruis. En toen
heeft de Heer Hollestelle met een bezem het steenkoolgruis weggeveegd ‘en is deze zerk met bezemen gekeerd en toen kwamen
op dezen steen de letters boven, na drie honderd jaren -sedert
1631 - en wij teekenden ze na :
Haec dum sacra Deitractat mysteria Tholae,
J o n a s hit posuit qua monumenta vides;
Scilicetossa eius placide generisque quiescent.
Donec in extrema sunt rediviva de.
Remigius de Monier, sterft den 14 Mey anno 1626 ende Josyntje
Aerts Jonae, huysvrou, sterft den 27 January 1631.
Het vierregelig Latynsch versje luidt in vertaling aldus:
Ds. Jonas de M., terwijl hij te Tholen den dienst des W. en
der heil. sacramenten bediende, heeft dezen zerk geplaatst, opdat
de beenderen van hem en zijn geslacht hier vreedzaam mogen
rusten, totdat ze ten laatsten dagen worden levend gemaakt,
Elf jaren vòór zijn dood bracht de vader zijn zoon Remigius ten
grave en in 1631 begroef hij onder dezen zerk zijn huisvrouw, die
hij nog zes jaren heeft overleefd en rust aldaar na 1637 zijn gebeente, volgens het opschrift, dat hij zelf. heeft verkozen.
Onder het steenkolengruis ligt een dienaar van Tholen’s gemeente !
Tholen.
Dr. C. V ELTFNAAR .

SASBOUT - DE HEUYTER.
In den inventaris van het Archief van het Huis Duivenvoorde
(overslagen omtrent ‘s Rijks Oude Archieven< 1920, 1, blz. 255,
staat vermeld, dat mr.- Arnoult Sasbout, raad in den Hove van
Holland en later o.a. president van den Geheimen Raad te Brussel,
gehuwd was met Maria van Heermale.
O o k h e t >N. N. Biografisch Woordenboekg:, deel 11, 1264,
noemt Maria van Heermale als Sasbout’s vrouw,
Ik vond in genoemden inventaris geen enkel stuk waarin de
naam BMaria van Heermale, vrouw van Arnoult Sasbout«, voorkomt.
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Wel verwijst de index naar 1 130, maar zulks betreft slechts
de vermelding in een noot.
De genealogische tabel D. duidt evenmin op een bewijsstuk.
Bij het ordenen van familiepapieren de Heuyter bleek mij,
dat Jan Jansz. de Heuyter (-l- 1538) geh. met Geertruyd Pynssen 1)
(f 1541) drie kinderen had:
a. J an.
6. J a c o b .
c. Petronella.
Deze Petronella Heuyter huwde mr. Arnoult Sasbout, raadordinaris van het Hof van Holland.
Een der rekeningen voor Arnoult Sasbout van den rentmeester
Dierick van Teylingen, te Alkmaar, draagt het volgend opschrift:
BRekeninge Diericx van Teylingen, rentmeester tAlcmaer,
die hij doet WY. Avnodt Snshout,
raidt-ordinaris in den Hove
van Holland, uutm name ende vanwege jou...ou-we PetvoneZlu
Heuyters zyna’er &ylsvroz(ztie,
van den ontfanck ende uutgeeven
by denzelven Teylingen gehadt van den goeden ende renten
denzelven Arnoult Sasbout, uuten naeme ende van wegen
als boven, in der partaige tusschen zyne voirs. huysvrouwen
broeders by lothinge toegevallen, gelegen tot Nydorp, Groede
ende elders ende d i t v a n d e n jaere expirerende ultima Decembris r555.a
Deze rekening is door A. Sasbout afgehoord 20 Jan. I 556.
Er zijn dito rekeningen van 1556 en 1558, eveneens door A.
Sasbout eigenhandig onderteekend, bewaard gebleven.
Voorts trof ik nog twee brieven aan, door A. Sasbout geschreven aan Dierick van Teylingen, dd. 5 en 30 Mei I 558.
I n d e n b r i e f v a n 3 0 M e i 1 5 5 8 s c h r e e f Sasbout o v e r smyn
swager mr. Cornelis de Jongea en over *Jan Pynssen, myn oom.<
Een staat van 1553 van het landbezit der kinderen - H e u y t e r
bevat drie hoofden : a. BSasbout van weegen zijn wijfa, 6. ‘Jan de
Heuyter en c. J a c o b d e Heuvter.
Uit de hierboven vermelde stukken uit het rentmeestersarchiefvan Teylingen blijkt derhalve afdoende, dat Arnoult Sasbout in
de jaren 1553-1558
met PetroneZlu Heuyter gehuwd was.
Alkmaar.
N . J. M . DIIESCH.

‘) M S . Genealogie Rynssen, fol. 1.

- Gemeentearchief Delft.
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MEROVINGERS EN KAROLINGERS.
In het opstel van den heer St., aflevering 3 en 4 van dit tijdschrift lees ik, dat de heraut Gelre van wapens spreekt, die al
iang als historische onzin zouden zijn afgedaan en dat het al te
kras is in Ig2g te lezen dat oudere wapens dan de ION eeuw wel
z o u d e n h e b b e n b e s t a a n . - In 1829 zou men zulk een bewering
niet geuit hebben, want toen had nog niemand aan het onderzoek
van heden gedacht, waarmee eerstgenoemde bewering op het
nauwst verband houdt.
In 1829 was men algemeen van meening, dat aarde en mensch
ontstaan waren in volle ontwikkeling in zes dagen vóór een zes
duizend jaar; nu verschilt men in opvatting met duizenden, tienduizenden en millioenen jaren. De dingen verkeeren. Huidige schrijvers, die iemand in den stroom van nieuwere vorschingen brengen
zijn o.a. Valier, Riedenkamp, Beta, Herman Wieland, Zschaetzch,
P r o f . E’enka, Prof. Wilser, Hörbiger, Fischer, Prof. Braungart,
Guido von List, Lanz Liebeveld, om er misschien nog een dozijn en
meer te vergeten. Jammer dat velen hunner in hun historischen
kamp zoo geprononceerd anti-semitisch zijn. I)e *boekenrij d e r
Blonden g van laatsgenoemde, die vooraanstaat in den stríjd tusschen
hakenkruis en sowjetsster, is zelfs uit Duitschland gebannen.
Wie zal, om de waarheid te zoeken, zich wenden tot een middeleeuwscheri wapenkoning, die figuur der hoven, met de ééne
h a n d c h a p e a u b a s s p e l e n d , met de andere wapens en kronen
schetsend in gevalligen dienst van eersten adel en vorsten, zonder
nogtans hun arbeid geheel te verwerpen?
Studeerenden als de aangehaalde J. ter Gouw, die alleen volgens
zegels en munten beslissen, zijn ook juist daarom onvoldoende.
Er is een tijd geweest in de vroeg middeleeuwen, dat met opzet
tal van eenmaal algemeen bekende feiten werd verduisterd. De
Kerk heeft eens in de heraldiek duivelsdienst gezien en wel in
een tijd, toen zij van haar herkomst heel wat meer wist dan nu.
Aan verborgen heidenschen arbeid dankte men nogtans het behoud dier merkwaardige wetenschap, en als zij algemeen o n d e r
de latere christenen optrad, was haar oorspronkelijke zin vergeten,
thans op weg terug gevonden te worden.
Van de voorouders van Karel de Groote zijn algemeen bekend
Pepijn de Korte, Karel Martel, Pepijn van Herstal, A n s e g i s e e n
Arnulf.
Er is om gestreden, of het geslacht van Karel Germaansch
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of Gallisch was. Het is beide: Gallo-Romeinsch en voor dien
Gaelisch-Ierisch i n m a n n e l i j k e l i j n e n G e r m a a n s c h d o o r d e
vrouwelijke, die reeds begint in de 5dc eeuw met Deuteria, dochter
van den Frankischen vorst Clovis, en die zich haast onafgebroken
voortzet tot Karel en zijn opvolgers. De oorsprong van het geslacht hebben we in het Sarboneesche te zoeken en dan in Auvergne. Het is het geslacht der Ferreols of Ferrols, reeds in de
ze eeuw bekend door Christianiseering. De kronijkschrijver Umno
noemt Ansbert, zoon van Tonantius Ferreol en de dochter van
Clovis, een Aquitaniër geboortig uit Narbonne, het geromaniseerde
Narbo Martius sinds I 18 vóór Christus. De naam Ferrol is oergaelisch, nog bestaat een stad van dien naam in Spaansch Galicië,
o u d s t e S p a a n s c h e colonie der Kaukasische Iberen. Het woord
beteekent Pgeestelij k begaafd mensch, kennisdrager, g Fear is nog
i n h e t I e r s c h omanc ( L a t y n s c h v i r ) e n 0 1 i s k e n n i s . - Olam
heette eens de Iberisch-Gaelische wijsgeerskaste. Aquitanië behoorde eens aan de Iberische Gaelen, nadat in 1240 v6ór Christus
een hunner clanhoofden de Bearna (Pyreneën) was overgetrokken
en het gevonden land Eocaid-Tan, waarvan Aquitanië, noemde.
Het geslacht der Ferreols, waaruit de Karolingers in rechte mannelijke lijn ontsproten, heeft dus alleen zijn naam veranderd. Van
eeuw tot eeuw bracht het de scherpzinnigste geesten, de meest
naar voren tredende persoonlijkheden voort. Ofschoon geromaniseerd, zooals heel de streek, waarin het leefde, treedt nochtans
zijn begaafdheid in het licht door de hooge prefecturen van paleis,
stad, recht, die de een na den ander bekleedde. Onder Christenbestuur blijft dat en zien wij de aanzienlijkste bisschopzetels, zooals Uzes, Arisidum, Trier, Metz door hen ingenomen. D e studiegeest van hun heidensch Iberisch voorgeslacht triomfeert in hen.
Het bisdom Metz wordt tijdenlang hun erfelijk bezit: Agiulf 26’
bisschop, A r n u l f 27”, B a b o 2ge, G o n r i c u s 3oe, Godai 31”. V a n
deze zet Arnulf, voor zijn wijding gehuwd met de Saksische Doda,
den stam der Ferreols in de latere Karolingers voort door zijn
zoon Angesise, die huwt met Begga van Landen, terwijl zijn zoon
Cleodulf 29” bisschop van Metz wordt.
De Germaansche bloedmenging
van het geslacht met gedeeltelijke overname van Germaansche neigingen, gebruiken, wapens
heeft plaats van af Tonantius Ferreolus 11, die huwt met de reeds
genoemde Frankische vorstendochter Deuteria. Dan volgt diens
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zoon Ansbert met Blitilde, dochter van Clotarius 1. Vervolgens
Arnoald, zoon van den laatste met eene Sueve op het kasteel
Lay in het diocees van Tulle. De Germaansche bloedmenging
blijft dan onafgebroken en zoo komt de Merovingische lelie aan
Gaelisch-Iberische,
Karolinde Gallo-Romeinsche, oorspronkelijk
gische Ferreols, naast den Langobardischen adelaar, zoo worden
beide vereenigd, rijkswapen.
De lelie der Merovingers is even als de meeste ware en oude
wapenfiguren in oorsprong van Germaanschen bodem: figuren en
kleuren zijn dan ook te verklaren door de Germaansche taal, één
der oudste Arische talen, wier wortels te zoeken zijn in het Arktea,
of Artogea, zooals Prof. Braumgart het noemt, der hoognoordelijke
landen - Germaansche familiën, sippen, volksgroepen hadden van
oudsher hun wapenteekens en vaandelkleuren; de meest voorkomende teekens waren de lelie, de roos, de arend, het paard,
de beer naast de meest uiteenloopende runen-figuren. Er is een
tijd geweest ongeveer tusschen 600 en 200 .vóór Christus dat
Duitschland dichter bewoond was door Keltische dan Germaansche
stammen. De band, die eens tusschen Kelten en Germanen bestaan heeft, moet zeer nauw geweest zijn. De taalband? - In
Gallische tijden was er niet veel meer van te bespeuren. - De
termen’ der Fransche heraldiek wettigen het vermoeden,. dat met
den taalband ook vele der diepzinnige traditie’s door de Gallische
Kelten vergeten waren. De Karolingers, reeds als majordomo’s
hebben zeer waarschijnlijk hun wapenfiguren van oer-historischen
en prae-historischen zin, zooals ik zeide, door hun parentatie met
Germaansche stammen en geslachten ontvangen.
Het is nog merkwaardig op te merken, hoe twee met de Ferrols
verwante stammen, zich tot bijna gelijken aanvang in dezelfde
streek van Zuid-Frankrijk als Keltische of Gaelische clans laten
vervolgen met gelijke funkties, onder Romeinsch en Frankisch
bestuur: die van Avitus en Apollinarius. Eerst het bekleeden
van hooge Gallische ambten (een Avitus werd zelfs keizer), dan
het bezetten van aanzienlijke bisschopszetels als Vienne, Riez en
vooral Clermont, het Romeinsch-Keltische Augusto-nemeto. Dit
laatste werd erfelijk voor het geslacht Apollinarius zooals Metz
voor dat der Ferreols. Beide verwante geslachten echter verdwijnen met de vroeg-middeleeuwen, in tegenstelling met de afstammelingen der Ferreols, van het front der geschiedenis.
E. W. G ULDEMONT .
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Copie van de sententie tegen den Graaf van Hoogstraten
door J. K.
Veu par monseigneur le dut dalve Marquis de Coria etc. lieutenant gouverneur et Cap. genera1 pour le roy, seigneur des pays
de pardeca, les deffoultz obtenuez par le procureur genera1 de sa
Mat6 impetrant de mandement criminel et demandeur dune part
contre F 1 or i s de Pal an t , Conte de Culenbourg etc. adjourne
a comparoir en personne pardevant son Excellente a ce speciallement par sa Mate commise et deputee deuement contumdee et
deboute .de toutes exceptions et deffences daultre charge par ledit
procureurgeneral davoir connus comme de 1Cse Mat“ et ayant
puisnaguerres
au contemptet vitupéré de la litispendence et procedures contre luy intentées a raison du chrime non seullement
prins les armes, mais aussi connus et denomme plusieurs capitaines
tant de gens de cheval que de pied et iceulx mis et faict marcher en
campaigne enseignes desployees contre sa Mate ses estatz pays et subgectz de pardeca comme il esta chacun notoire et en la quelles rebellion
il est encoires actuellement persistant vices aussy les informations
prises et aultres enseignemens par icelluy procureur genera1
produyetz, ensemble les actes et exploietz y joinctz et par especial lacte de deboutement ducht adjourne de toutes exceptions et
deffences avecq tout ce que faisoit a considerer et ayant sur tout
meurement este delibere an conseil lez son Ex. Son Excellente
voydant le prouffict des deffaultz et de boutement bannit ledit
adjourne hors de tous les pays de sa Mate perpetuellement et a
jamais s u r s a vie et confisque tous et quelzconcques ses biens
meubles et immeubles droctz et actions fiefz et heritaiges de
quelque nature ou qualite et la part ou ilz sont scituez et pourront estre trouver au prouffict de sa Mate Ainsy arreste et pronnche
a Bruxelles le XXVIIIc jour du mois de may anno 1568 signe le
dut dalve et plus bas moy present soubzsigne Mesdach Des
soulz est escript comme’ sensuyt : Collation et faicte a son original
signe et soubzsigne comme dessus reposant es mains de mon
secretaire soubzscript et trouwe accorder de mot a aultre par
mon soubzsigne J. de la Torre.
Nav. 1930, afl. 11.

Nog iets over FRANS VAN LELYVELD’s sterf-datum en -plaats.
DOOR

R. ZUIDEMA.

Na lezing van bovenbedoeld artikel doorzocht de Secretaris van
de Maatschappij der Ned. Letterkunde een ouden bundel doodsberichten, kortgeleden door hem gevonden, en bespeurde daarin
‘) Archives d e Hruxelks. Papiers d ’ état e t d e l’audience N o . 1177’~.
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een gedrukten, zwart geranden brief, groot 23 bij 37, door Van
Lelyveld’s weduwe aan haar neef, Meinard Tydeman, hoogleeraar
in de Letteren, toenmaals te Utrecht, gezonden. Zeer erkentelijk
ben ik voor de mededeeling ervan en nog meer voor de inzage
en de toestemming, om den rouwbrief te mogen publiceeren. Het
is ‘t meest afdoend bewijs voor de echtheid van de in bovengenoemde aflevering 11 vermelde vondst en tevens een versterking
van den verkregen indruk van het ouderwets deugdelijk huwelijk
van Frans van Lelyveld en Rebecca de Raat. Ziehier het afschrift:
Hoog Geleerde Heer en Neef!

1)

Het heeft den hoogen GOD behaagd, mijnen tedergeliefde Echtgenoot,’ den Heer Frans van Lelyveld, in den Ouderdom van
even vijf en veertig Jaaren, door een zeer schielijk toeval dezen
morgen van mij weg te neemen. - Een slag voor mij, en ons
nog maar negenjarig Zoontjen allertreffendst, daar een gevoel
van de waarde van dit verlies mij in de hartgrievendste droefheid
dompelt ! En hoe zeer ik mij voorstellen mag, dat de bekende
hoedanigheden van den overledenen zijne en mijne Vrienden in
mijne rouwe zullen doen deelen, is er echter niets, dat mij in
mijne Smerte meerder opbeuren kan, dan de blijken eener verzekerde hoope op een beter leven, die nog zelfs in de jongste
oogenblikken bij Hem zo levendig was, en waar bij Hij ook, in
zijne gezonde dagen Zijn grootste genoegen vondt.
Ik hebbe gemeend U Hoog Ge 1. van dit verlies, dat mij, na
eene allerwenschelijkste echtvereeniging
van negentien Jaaren, op
het alleronverwagst alhier, waar wij ons sedert acht dagen bevonden, getroffen heeft, kennisse te moeten geven: biddende den
Allerhoogsten U Hoog Gel. voor zulk een droefheid lange te
willen bewaren.
Ik ben met eerbied
Hoog Geleerde Heer

& Neef!

Uw Hoog Gels Onderdanige, en
zeer bedroefde Dienaresse e n n i c h t
Amersfoort den 8. April 1 7 8 5 .
‘ d e n Hr P r o f e s s o r T y d e m a n
te Utrecht.
1) De gespatiëerde

gedeelten zijn geschreven.

t

Rebecca de Raat
W e d : F . v a n Lelyveld

Kwartieren van Jhr. Mr. Theodore Serraris.
Dominicus
Benedictus Serraris.

Amelberge de
Schoesitter.

*Hamme bij
Termonde
2o.xx.x~ox.
t Hamme
1.6.1786.
,
m Kamma
L

* Hamme
25.1.x7**.
t Hamme
I3.4.I755.
x2.9.1734.
,
Mrcheljn

Mr. Acgidius
Franciscus de
Swert(e).
Licentiaat i n
beide
Rechten,
Stadhonder e n
Meyer der parochic Haesdonck

Anna Catharina
Vcrbceck.

*Haesdonck
82.1706.

*

ISt.tjean)

P i e t e r Hoppenbrouwers.

*Eindhoven
2.3.1728.
t Eindhoven
18.9.1791.
m

IzI741.

Paulus Antonius SerraMarie Caroline de
ris.notaris(1764)griffier
Swert(e).
der Vierschaar der heerlijkh. Kie!drechten Dael
daarna van id. te Lokeren en van 1800-1832
adj. Maire ald.. Hoofdm a n S t . Sehasriaansgilde te Kieldrecht 1769
-‘87.
* k!amme, 28.12.1738.
* Mechelen 4.5.1746.
t Brussel 2o.2.18Ij.
t Brussel 12.1.1829.
m MecheIen (Sinte Cathérine) 11.61775.
I

Joannes Baptis- M a r i a Cuypers.
ta Planckeo.

Petronella v a n
BaveI.

*Breda
(Brugstr.) 6.1~1727.
: Breda
29.6.1778.

I

Henricus Hoppenbrouwers, lid van den raad
en schepen van Breda,
lid-Militieraad en v. h.
College van Regenten
over de Gevangenissen.

I

Jhr. Jean Theodore Serraris, Luit.-Generaal, Opperhevelh. der
vesting Maastricht ende troepen in Limburg, ridder M. W. O.,
Officier Legioen van Eer, Commandeur Ned. Leeuw., Eikenkroon en Belg. Leopoldsorde, Chevalier de 1’Empire 1813.
verheven in den Xedrrl. Adel 1842.
* Kieldrecht (0. V.1) 8.5.1787.
t Maastricht 2.x.1855.
m Breda 7.51829.

*

I

* Breda
18.11.1741.
t Breda 8.4.1785 t Breda
20.6~779.
m Breda (Nieuwstr.) 28.6.1761,
I
Anna Adriana Plancken
(ged.) als AdrianaAnna)

* Breda (Nieuwstr.).
* Breda 12.10.1758.
28.3.1762.
t Breda í1.4.1820.
t Breda 27.9.1845.
m Breda (Nieuwstr.) 10.9.1786.
I
Cornelia Henrica

* Breda 7.5.1798.

Hoppenbrouwers.

t Breda 21.5.1844.

Jhr. Mr. Thdodore Serraris, oud-procureur-generaal Gerechtshof ‘s Bosch, fungeerende
directeur van politie in Noordhrabant en Limburg, toeeelaten tot de Ridderschap van Noordbrabant, ridder Nederl. Leeuw, ridder 2de kl. St. Stanislaus,
Officier Belgische Leopoldsorde.
*Maastricht 20.11.1842.
t
m Hulst 27.1.1869 Maria Josephine Vogelvanger, geb. Hulst 8.12.1844, t ‘s Bosch r5.8.xgI6, dr. van Dr. Emmauel Johannes
Franciscus Petrus Josephus Guillielmus en lustina Francisca Carolina Seydlitr.

Medegedeeld
door M. G. W.

Kwartieren van Jhr. Mr. Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen.
Josephus Smits,
heer van Oyc”,
lid pro”. Sraten
Noordbrabant,
Wethouder te
Eindhoven,
fa.
brikant , ridder
Nederl. Leeuw.

*Eindhoven

Aldegondis
Margarctha
Bruynen

*Zaandam

19 3.1786.

15.11.17g5.

:Raamsdonk

‘Raamsdonk
t

23.3.180r

Raamsdonk

4.12.1869

3 7.1845.
Haarlem 27.7.1820.

Petrus DomiM a r i a Alde“icus
Regout
gonda HoebeL i d rste K a m e r
rechts
S. G.. ridder Nederl. Leeuw. Legioen van Eer
e n Zlhringer
L e e u w . Commandeur O r d e
Gregorius d e
Groote en Heilige Graf.
*Maastricht
*Maastricht

9.1.1807.

t Raamsdonk

282.I865.

I

I5.Io.I8jI.

Pieter

Joseph
Berger
J-id d e r S t a t e n
van Limburg,
Lid Kamer van
Koophandel en
van den Raad
te Venlo.

* Viersen

I d a Louisa
Mcrtz

*Roermond

a.10.1798

t Venlo
I5.12.186j

21.8.1792

t Venlo
3.6.1876

;Hubert Gerard Louis Regout,
Theresia Hubertina
Lid der Staten van Limburg.
Berger
Lid Iste Kamer S.G. 1881I904. ridder Ned. Leeuw,
Commandeur Greaorius de
GrOCJW.
*Maastricht 16.12.1832.
‘Venlo 5.6.1829.
t Maastricht 6.1.1905.
thlaastricht 13.Io.1899,
CO Ve:lo
7.51855.
I

Johanna Hcodrika Heere

Leeuw.

*Eindhoven, 6.1.1823.
* Raamsdonk 21.5.1834.
tEi”dhoven, 28.11.1g14
t Eindhoven zo.g.18g8.
m R a a m s d o n k 12.5.1857.
I
Jhr. Mr. Theodorus Gijsbertus Maria Smits, heer van Oyen
en Eckart. lid gedep. sraten Noordbr.. verheven in den Nederl.
A d e l 1909, tcegelaren i n d e r i d d e r s c h a p van N o o r d b r a b a n t

1w?.I798

t Keerssen
t Maastricht
18.2.1878
I5JIJ848
CO Mnastricht
17.6.1825.
I

m R a a m s d o n k 13.9.1832.
I

I
Johannes Theodorus
Smits, heer van Oven,
burgemeester van Ej”dh o v e n , l i d Iste K a m e r
S. G . r i d d e r N e d e r l .

Theresia Johnnaa Zijlmans

4 8.1800.

t h . S o e t e r b e e k tEindhoven
CO

Tbeodorus
H e e r e Gz.,
Lid der Sraten
v a n Noordbrab a n t . burgern35ter van
Raamsdonk.

I

Josephine Wilhelmina Theresia Hubertine Regout.

z.Io.r9ro.

*Eindhoven

3.1.1860.

t Utrecht 9.8.1919.
m

‘ M a a s t r i c h t 29.10.1866.
Maastricht 23.8. 1887.

Jhr. Mr. Johannes Theodorus Maria Smits van Oyen, Burgemeester van Nuenen, Gerwen en
toegelaten tot de Ridderschap van Noordbrabanr 4 Oct. 1921.
m
*Eindhoven 28.6.1888.
t

Nederwette”,

t

Medegedeeld
door M. G. W.

<

Kwartieren van Jhr. Mr. Theodorus Gijsbertus Marie Smits.
Johannes Theo- Veronica Cornelis Janssens,
dorus Smits,
pres. schepen
v r o u w e van
te Eindhoven,
Eckart.
l i d van h e t depart. bestuur.
*Dommelen
“Eindhoven
X7.6.1754.
10.11.1754
t Eindhoven
t Zevenbergen
21.6.1827.
21.7.1832.
m E i n d h o v e n 3o.I.I78o.

Dr. Pieter
Bruyne”.

Maria

Stam.

* Asten
t

62.1764 *Purmerend
0.12.1768.
Amsterdam
t Zaandam
12.g.1833.
6.4.1806.
m P u r m e r e n d 29.6.x794.

Gijsbcrtus
Heere

Petronella
OtJens

Johannes
Z$mans.

*Raamsdonk
13.X.1757.
tRaamsdonk

‘Raamsdonk
20.9.1770.
t Raamsdonk

* Raamsdonk
22 9.1770.
t Raemsdonk

II.I.I~~~.

m

I
Josephus Smits, heer van Aldcsondus Marearetha
- Br~yne”.~
Oyen. W e t h o u d e r t e
E i n d h o v e n , l i d pro”.
S t a t e n v a n Noordbrxb a n t . f a b r i k a n t , r;dder
Ned. Leeuw.
‘Eindhoven, lg.3 1786. “ Z a a n d a m Ij.II.I7gj.
+Eindhoven za.2.ta65.
t h. Soetcrbeek3.7.r845.
cc

I

J o h a n n e s Thedoruar S m i t s , h e e r v a n Oyen.
burgemeester van Eindhoven. lid Isre Kamer
S. G. ridder Nederl. Leeuw.
*Eindhoven 6.1.1823. tEindhoven ao.g.Iag8.

*Raamsdonk
5.5.1772.
tRaamsdonk
15.3.1809.
x9.8.1834.
m R a a m s d o n k I.II.1795.

14.1.1a4a.

R a a m s d o n k 7.x.x789.
I

I

T h e o d o r u s Heere Gzn.,
burgemeester
van
Raamsdonk.

Johanna
Vissers

I

I
Thcnsia Johanna
Zijlmans.

* R a a m s d o n k 4.8.ISoo. * R a a m s d o n k 9.1.1807.
tRaamsdo”k
4.Ia.I86g. tRaamsdonkIg.Io.IasI.
Co

I

I

Johanna Hendrika de Heerc.

*Raamsdonk zI.5.‘834.
t 2a.rI.Igr4.
m R a a m s d o n k Ia.$‘857.
Jhr. Mr. Theodorus Gijsbertus Marie Smits, heer van Oyen en Eckart, lid Gedep. Staten van Noordbrabant,
verheven 1” den Nederlandsehen Adel I6.w.Igog, toegelaten tot de ridderschap van Noordbrabant z.Io.IgIo.
t Utrecht 9.8 IgIg.
*Eindhoven 3.2.I86o.
m &lnasrrichr z3.8.&37 J o s e p h i n e Wilhelmine Theresia H u b e r t i a a R e g o u t , g e b . a l d a a r lg.xo.1866, d r . v a n
Hubert Gerard Louis en Theresin Hubcrtina Berger.

Medegedeeld door M. G. W.

GESLAi:HT- EN WAPENKUNDE
(Nav. LXXVII, 184).

VAN NOORT, met de ringen.
IB.
De inleiding van het eerste stuk deed vragen naar de oorzaak,
dat zoovele familiën onder dezen naam zijn bekend geworden.
Een precies antwoord zal o.i. niet zijn te geven, althans niet aleer
van het meerendeel de naamsoorsprong is bekend geworden.
Maar de vrager voorzag zichzelf van antwoord in algemeenen
zin, door de opmerking te maken, dat het woord oudtijds in
veelvuldig gebruik kon zijn, door de algemeene beteekenis van
zijn klank, die - schoon voor drieërlei begrip: voor hemelstreek,
voor muntsoort en voor uiterste of laatste hoek dienende, door
het verwaarloozen der onderscheiden spelling - zoo vaak in dit ééne
woord werd gelegd. Dit kon het dan ook als familienaam doen
deelen in het lot van veelvuldig gebruik van dergelijke, algemeene
begrippen dragende familienamen, zooals Einde : van den Ende = IJnde
= de Fine; Hof: van den Hove = Verhoeven = de Curtis, enz.
Bovendien konden tot het gebruiken van den naam Noort o f
Oort als familienaam aanleiding geven, de onderscheidene plaatsen
of landen *) die dezen naam droegen (of nòg dragen), want menig
geslacht is genoemd naar de plek waar het in vele stamreeksen
heeft gewoond.
Hierbij dient echter wel onderscheiden te worden; want het is
niet enkel het geval, dat de naam eener omgeving door eene
familie werd aangenomen, doch ook het omgekeerde vond plaats,
te weten, dat haar naam daaraan. werd gegeven. Het kan ook
e e n e o p e n v r a a g blijpen, of dit nimmer het geval is geweest bij
den familienaam, hier besproken wordende.
1) D e n N o o r d = Oort, cene s t r e e k gronds o n d e r W i j k b i j D u u r s t e d e ; o o k o n d e r Windesheim, waaraan eene familie van den Oort haar naam ontleende (Nar. 1927 blz. 196);
ook een deel van de oostzijde vin Ameland. de duinen aan den oostelijksten hoek heetcn
Oerdeduinen (van der Aa); ook een voormalig klooster of geestelijk gesticht in Overijssel,
l a t e r d e V e t t e Noort. D a t alinge g o e t d a t d i e O i r t g e h e i t e n i s , i n Ilolten ( U i t h e e m s c h
Leengoed van Gelderland). Een gehucht in de baronie vanBreda; ook in Kennemerland,
waarvan misschien de familie Witsen den naam van de Noord droeg (van Hoogstraten Gr.
Wdbk. laatste dl. blz. 158). De Olden-Oort een burg voorheen in Hunsingo (van der Aa).
F e l l e n - O e r d i n D r u n e n g a f d e naam a a n e e n g e s l a c h t v a n Oerde. N o g b e s t a a n o f b e stonden: de Groote- en de Kleine Oord (Arnhem). De Oude en de Nijen Oord (Utrecht).
De I-looge- e n d e Lage O o r d ( S c h a g e n ) ; e n z . Mr. van Schilfgaarde : Reg. Leenen huis
Bergh: pag. 20 en 57 Oirde af Orde onder Didam.
1939
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Ten noordoosten van Wijk bij Duurstede ligt de Oerder- o f
Roerder- thans Noorderwaard r), waarvan een gedeelte reeds oudtijds
werd geheeten R@ac, thans
(niet door van der Aa. Geograph.
LIJdbk. genoemd). Ten zuidwesten van Wijk bij Duurstede ligt
eene uitgestrektheid genaamd De Noord, welke naam het alsnog
draagt.
Zoowel in die uitgestrektheid DLV Noord2) geheeten, als in dien
Noorderweerd, ter plaatse Rijnae, hebben eertijds personen onder
den naam v a n Noort of van Oort land in huur of bezit gehad,
waarover in het voorgaande stuk van dit opstel werd medegedeeld,
d a t d e v a d e r v a n Aelbert v a n iVoordt ransz. aldaar (reeds vóór
15 17) grond in huur had gehad.
Daarvan staat in het Register van landen, goeden (etc.) des Capittels
(St. Jan Baptist) van Wijck 15 17-47 (Rijksarch. Utrecht) folio I :
J a n van N o i r d) óruuct dat goet up R+nae mit X1 mergen lants
Zeggende over die lantsche$d&ge ena’e horen mede tot Rzjilae weseude
samen . . . mergen lants . . . . Dit lant h e f t J a n v a n N o i r d gehnert van deken ende CapitteC t o t Wijck tzen jaìy Zanck d u i r e n d e
voir hem ende s+t kzj?zder ende anders tzyemaut ten waìr bg’consent
van de heren, siaers voir X Vi oudc sc$den rz gouden Post. CYV. gZ . . . .
Dazr den ìersten p a c h t a f verschinen sal Ma&% in d e n w&nter
Anno XVC ende XVII ende peter ad ca (the) dram XVIIL
Anno X VCXX VI upfen XXlX ten dach in Yanuarìo heft A 1 b e r t
v a II N o i r d van deken ende gemeenr heren des Capittels
ansz
J
van W@ck weder íngehuevt tien ja& Canck duerende alle dit voirsz.
Z a n d t ba den hope Sander mate sjaers om drie ende tw+t&hste
haZve mud we$ts goet coopmans roet naeden gewass van den iare
den heren thuus te leveren ende noch voir sestien gouden Vranck@cse schylden sjaers anderhalven gouden COYVOYS overlantsche Y@Sgulden van goeden gewichte . . . duirden iersten pacht af versch+en
sal &iartiui i n d e n wijnter Amzo X V C s e v e n ende tw@tich d i e
ee,z helft ende die anderhelft sinte Petrus dach a d catedram a*.
X V C a c h t ende tw&ttich.
1) Rij deze benaming: Noordcrwerrd
behoeft niet noodwendig uitsluitend gedacht aan
d e he,nelstrerk, tct tegenstelling van e e n Zuiderweerd, maar kan ook de drfeekenis vnn
&~d, laatste of uiterste hoek, b.v. van een grooteren weerd, in aanmerking komen; zelfs
de *aam wz,‘ Oerd, als van een geslacht, dat daar in ouden tijd het bezit heeft gehad.
~,~mers,
a:s boven staat vermeld, wat aldaar reeds ia 1304 een CWlcm
VOS deen Orde,
land bezitter.
2) Ongeveer het jaar 1515 fol. XVI in gemeld register: Alit vnn Noird druuct (heeft
in huur) de ~i/n ofte mitd wei/l<rn# cn huluwt. Hier is sprake van eene dochter van Gerrit
van ivoeri.
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Hoe lang te voren genoemden yan va?t Noord d a t goet alp
mit X1 mergen Wants, in 15 16 r e e d s i n h u u r h a d g e h a d ,
kan door het ontbreken van oudere Registers niet worden nagegaan, doch er valt te vermoeden, dat hij de Jan van Oird i s ,
die op St. Pontz’anusavond martrlnPr 1497 met anderen het onderhoud van den dijk aldaar op zich nam, (tweede voorlaatste blad
van het Reg. van landen etc. van het Kapittel St. Jan Baptist te
Wijck 1 5 1 7 - 4 7 . Wellicht stierf hij voor of in Januari 1526,
want toen werd zijn zoon hnurder.
Reeds werd gevraagd, i s h i e r s p r a k e v a n J a n A l b e r t s n a e
g e b i j n a e m t v a n Noor t? en daaraan vallen de vragen toe te
voegen, is dit een zoon van een Albert van Noor& of ontving hij
het eerst dien naam? en had hij dezen naam door de familie
van Noort gekregen? Dit land behoorde aan het Kapittel van
St. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede.
Toen Gijsbrecht van Abcoude en Duerstede dit Kapittel in 1366
stichtte, begiftigde deze milddadige edelman zijne Stichting met
vele eigendommen, vermeld in den Stichtingsbrief (Fragment,
Rijksarch. Utrecht). Daarbij staan ook de begrenzingen van die
geschonken landen genoemd, . o.a. een stuk land in den Eynghe,
Noerderweertin
het Kerspel Wijk waarboven naast gelegen is,(derhalve
in den Noerderweert): land van Willem van den Oerde - reeds in
een Charter van 2 2 Februari 1304 (Arch. Domkapittel Rijksarch.
Utrecht) is sprake van land aldaar van Willam van den Orde;
een stuk land in Voeghclpoel, boven is gelegen land van Jokan
van den Oerde; een stuk land tot Dwersdzjck, boven is naast gelegen land van Jokan van deu Oerde; eene hofstede te Wijk waarboven land ligt van Elyaes van den Oerde. Tien lood zilver die
Wz’llam van d e n Oevde verschuldigd is. uit vijf morgen land in
Wijckerbroeck, begrensd beneden door Willams eigen land. Dit
alles was dus reeds bekend in 1366.
Bedenkende dat reeds in de X111 en XIV eeuw van den 0eYa”s
hier landbezitters waren, kan ook verondersteld worden, dat deze
naam begeven is geworden aan land, dat hen sinds vele tijden
had toebehoord of door hen gebruikt was. Was dit het geval
met de a Noerderweerda ?
Ten aanzien van het ontstaan eener familie met dezen naam,
mag nog eene andere aanleiding niet over het hoofd worden gezien. Het nasporen van den oorsprong eener familie van Oort
R@ae
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of van Noort leidde menigmaal terug naar eene stammoeder wier
familienaam van Oort of UUH Noort was, en blijkbaar van haar
was overgebracht op de kinderen. Aldus was soms eene familie
vnn Oort of van Noort ontstaan uit een stam of levensstroom,
die tevoren niet bekend was geweest door een familienaam.
Hierbij dient niet steeds uitsluitend verondersteld, dat de persoon
zelf voor zich dien naam had verkozen, het ging soms uit van een
derde, die eene nadere aanduiding van dien persoon behoevende,
daartoe den’ naam van de moeder (of stiefmoeder) of van de huisvrouw, had te baat genomen; hetgeen, indien het b.v. voor posten
in rente- of cijns- of leenregisters moest dienst doen, somwijlen
reeds een tijdlang kon zijn toegepast, aleer, zelfs wel zonder, dat
de persoon zelf van dien naam gebruikt maakte. Daaraan dienen
wellicht toegeschreven de gevallen, waarin na eenigen tijd de naam
weder werd verlaten. - Doch ook door personen reeds een familienaam bezittende, heeft adoptie van dien naam plaats gehad.
Bevoegde beoordeelaars zooals Mr. van Buchell en de beide
heeren Booth (allen in‘ dit opstel reeds genoemd) bezagen dit
laatste geval als eene ijdelheidsuiting. Een fìjngevoelende natuur
als Dr. C. Booth, gaf in zijne D~duciie (uit 1646) van die van Van
0 o r t, zijne meening daarover als volgt t.e kennen (na in kernachtigen bewoordingen te hebben betuigd, hoezeer de zorgvuidige opbouw
der familie-reputatie door de voorouders, schier geheel door een
nazaat was afgebroken, wegens zijn >mishuwelijke) : niettemin is dese
geslachtsnaam bij haer sulx in achting gebleven, dat oock sommige
wt deses dochters gesjroten haer moederZj’che naem aengenomen en
ailenl&h haer vaders w a p e n behouden hebben, evenals in ouden
@den doen de familìe van Oort in volle jeur was.

Het in die gevallen gehandhaafde familiewapen bleef dus terugwijzen naar den voorvaderlijken naam. A l v o r e n s t h a n s t e verbolgen met meerdere berichten o& yan
Tonisz. van Noovt, behoort de voorafgegane veronderstelling t.a.pl.
blz. 143 gedaan, dat Joffr. Alidt Willemsdochter van Blochoven,
de vrouw kon wezen van /lelbert van Noerde vermeld in het Manuaal van het Morgen geld in het (Stichtsch) Overkwartier over
1470,
en wiens vrouw blijkbaar heette Marie Hugen Dirc Willemsdr. herzien te worden.
De gemelde genealogen herinneren nl. aan eene oorkonde welker
inhoud aanwijst, dat Joffr. Alidt reeds in 1444 dood was. Mr. Arent van

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

149

Buchell gaf met confirmatie van den officiael van ITtrecht, v a n
dat charter de navolgende copie (in Register Coll. Booth B 14
folio 34 Rijksarch. Utrecht): Uts.
etc. doe ic vrrstacn Roelof
v&t Wijkersloot ahe hof, ezde rechter tot Cvthcn vanwqcn h. G+b.
broeder tot Brederode, Domnpv. t. Iltr. ende proost tot Oudemunster
d a t voor FTZY cnde bueren gecomen is J a n A l b r e c h t s s o o n v a n
N o i r d e ende heeft in tegenwoordicheit h. Vranc Vtevdufel cureit
t o t Cothetz, Gijsb. v a n Starckerzborch
Alart va7z Burez I(napen ende
Rutger Peters2 burger t. Uir: gk*geven DanieC v a n iVqewaeI J> alle
sulcke regt etude toeseggens a l s hq ìrz der Kercke valz C o t e n h e e f t
van steden, van graven, van oflerept, van der pase ende van andere
allen dat daertoe dienen ende behoren maeh, ezde den vòorn. J7an
van rvoirde van z$+zre moeder Al&! Wìllems dochter ven Bdockhoven
daer Godt de ziele af hebben moet ende van anders sine voorauderen
geevvet heeft etc. Gegeven op den h. Sacraments dach A o . 1444.
Onderhazden 4 g r o e n e zegedkene i n dubbeler sterten waevvan
de
schilden als hier ten naesten vuytgemaect.
Daaronder schetste Mr.

van Buchell vier wapenschildjes naast elkander voorstellende (van
links naar rechts): z. drie zuilen 2-1. 2. een schildhoofd beladen
met drie kalkschelpen naast elkander. -3. golvend doorsneden in acht
stukken. 4. een gekanteelde en tegengekanteelde fasce, in den
linker bovenhoek een onbestemd figuurtje gelijkende op een lelie
zonder voet.
Men is hierbij geneigd te denken aan Aelbert vatz de Oerde
knape en mede borg voor heer Willem van Abcoude, genoemd
in de oorkonde van dijnsdaechs naer nieuwenjairsdach 1388 medegedeeld op blz. 176 van De Navorscher jg. rgzz; of aan AeLbvecht
v a n d e n Oerde, die in 1392 land bezat gelegen in Lopik, blijkens
een charter van Woensdag na onzer Vrouwendag Concept. 1392.
Wellicht is hier sprake van denzelfden persoon, die in het leenregister van Gaesbeeck (Rijksarch. (Jtrecht) begonnen in 1408,
genoemd wordt fo. 10 verso en fol. I I 7;. Aelberen v?zn den Noerde
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ransssoene van Voenz’e. Hij ontving door doode zijns v a d e r s J a n

van Voerde Gijsbert Loefsz. (die misschien een Aelberen van den
Noerde tot schoonvader had), twee leengoederen elk van vier
morgen gelegen in de veertighoeven in Nederlangbroek, het eene
is vermoedelijk reeds kort na 1408 door hem ontvangen, en was gelegen tusschen land van Lambert van Zulen en land van den heer
v a n A b c o u d e , d a t AeZbrvm van hem ten rechten leen hield; met
het andere, gelegen tusschen Jan van Voerde Dircksz. en het H.
Sacrament werd hij donredags na Sunte Mertinedag in den winter
1413 beleend. 1) Het eerste droeg hij s woensdachs na Sunte Thomaes
dach 1416 over aan Jan van Bemmel Jans Stevenssoen soen (vgl.
Dr. Booth (Probationesfol. 76), het andere droeg hij omtrent Sinte
Lucasdach 1418 weder op aan den leenheer. Hoewel hier sprake
-is van twee leengoederen in Neerlangbroek, alwaar 1380-88
schout of richter van den Domproost was Aelbererz van den Oerde,
toch schijnt deze een ander persoon te zijn, gelet op zijn zegel,
alsnog uithangende aan meerdere charters in het Rijksarchief te
IJtrecht, waarop het wapenschild vertoont drie schaaktorens 2-1 en
in het hartschild een veelstralig sterretje. Hij kan identiek worden
geacht met een der door Dr. C. I3ooth broeders genoemden:
ELyas van Oevde knapr: A o . 1 3 6 3 . P r o b a t * e n Albrecht v a n
Oevde, die nog Ao. 1388 in leven was en aan wie hij tot wapen
geeft drie schaaktorens 2-1. Hij noemt hen zonen van Joffr.
Henvica d o c h t e r v a n ran v a n cderz Ocrde 1325 R e g . 111 e n J a n
v a n d e n Zij11 knape.
De genealogie van Zij11 medegedeeld in De Nederlandsche Heraut
1891 deel VIII, geeft echter aan Jan van Zij11 en Henrica Yamdoektey
van Oorde geen zonen Elyas en Albrecht, doch drie zonen
Willem, Gijsbert en Gerrit van Zijll, die allen geestelijke waren.
Twee hunner noemt Dr. 1300th onder de domheeren. (Coll. Grothe
No. 30 Rijksarch. IJtrecht).
Dr. Booth yhrijvende
over bovengezegde familie van Blochoven,
teekent daarbij aan, dat Joffr. Alidt huisvrouw van Albert vau
lboo~t, eene dochter is van Willem Florenssoon van Jutfaes en
Joffr. Lisbett van Blochoven, wier tweede man was Jan van Lent. De tweede vraag is: werd ran A0ert.s bijgenaamd van N o o r d
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naar aanleiding van het land zoolang door hem (en zijn nageslacht) bezeten ?
Deze vraag wordt, als reeds is gezegd, door Dr. C. Booth ontkennend beantwoord, door zijne mededeeling, - wellicht overgenomen uit I’+. ,4. van Buchell’s genealogie val Noort, waarin
deze reeds had geschreven:
vare Noort tr. Yan Aelbertsen
(nae geb+zaemnt van Noort) en aan welk echtpaar deze beide genealogen slechts één zoon toekennen, met name Afbert van Noovt.
Maar hierbij doet de vraag zich op, indien 3nn AZbertsen
door
het aannemen van den familienaam van Noor t, het ringenwapen aan den familienaam van Noort heeft gehecht, dient dan
niet verwacht te worden, dat alle dragers van dit wapenfiguur
onder den naam van Noort, afstammelingen van zijn zoon Albert
van Noort zijn ?
En straks zal toch blijken, dat dit niet het geval is. Hoe dient
dit dan verklaard?
Dat Dr. Booth zich met deze conclusie niet kon vereenigen, blijkt
toen hij schreef: Wt V~Y. desen laetsten Augusti 1646: Ick vinde wel
dat de itabeschreven pevsone~z geweest sen sonez v a n A e 1 b e r t
van Noor t in Langbroeck ende ~LJ WzJck (en daarbij voegt hij
onder de in dit opstel reeds genoemden) noch Peter A,@ertss
van
Noort die Af, 1548 t’ Utrecht boQ-ugworden was, waarop hij dan laat
volgen : doclz of dese alle vaM een ende denseluen Arlbert hercomm
en wete ick met, hebben nochtans alle gevoert de ri~~~~en,
d’ een anders als d’ ander gecoloreert.

hoewel

Hij aanvaardt alzoo de mogelijkheid, dat er ringen voerende
van Noovt’s hebben bestaan, die niet afstamden van Ynn Aelbertsez
nae gebinaemt van Noovt, die den Noerderweet bebouwde en het

ringenwapen hield,
B l i j k t d a n .ten slotte, die bovenbedoelde verwachting niet op
t e g a a n , d a n v a l t o p d e t o e v o e g i n g Bgebzjiaetit v a n Noortc: e e n
ander licht, en - indien daarbij mag voorop gesteld, dat hier
van geene merkwaardige samenloop sprake is, dan dient gevraagd,
vanwaar had yan ALberts het ringen wapen?
Niet van zijne vrouw Geevtruyd van /Voort, de dochter van Otto van
IVoort ELiaszn. Deze komt voor als schepen te Wijck 1458/S3, rentmeester in 1463, gasthuismeester in 1468 ook in 1475. Dr. C. Booth
teekende aan uit een schepenbrief in het gasthuis te Wijck dd.
ZQ December 1462 : Otten huysi?zge v a n deti Noerde in d e Mabrr-
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tot Wyck; en geeft hem in zijn register A varior.geneaZogicov. als wapen 3 rozen 2 - 1 met een schildhoofd beladen met
3 ontkrooste meerlen. Dit laatste komt niet overeen met ‘s mans
eigen zegel, nog aanwezig aan een charter 6 Juni 1462 (Bisschoppelijk
arch. n o . 3959 Rijksarch. Utrecht) vertoonende een wapenschild
( v a s t g e h o u d e n d o o r e e n d a a r a c h t e r staand geestelijk persoon)
bevattende 3 mispelbloemen met een ledig schildhoofd; randschrift S. Ot vä - dë - noord. Eenzelfde zegel hangt ook aan
een charter 16 October 1483 waarin Ott van Noeyd burger te
Wijk in pacht neemt van het Kapittel van St. Marie te Utrecht,
drie morgen en vier hont land buiten Wijk voor den tijd van
twintig jaren, (Archief van St. Marie, Rijksarch. Utrecht).
Uit den langen duur van dit pachtcontract behoeft niet te
worden afgeleid, d a t Ott ua)z Noerd in 1483 nog geen oud man
was, want reeds in 1442 was hij kooper geweest van een huis in
de Peperstraat te Wijck (Charter no. 3205 dd. 12 September 1442
Bisschoppel. Arch. Rijksarch. Utrecht); hij sluit als Ott van Noerde
Eliaess o p 1 7 S e p t e m b e r 1442 ( S t . L a m b e r t s d a c h ) m e t F i j e
weduwe Gerijt Wisschaert een contract over het optrekken van
een muur tusschen hunne hofsteden in de Peperstraat te Wijck
(charter no. 3206 Bissch. Arch. Rijksarch. Utrecht) en verkoopt
10 October (St. Victoersdach) 1442 aan genoemde Fije weduwe
Wijsschaert het huis in de Peperstraat te Wyck door hem op
12 September te voren gekocht (Charter no. 3210 Bissch. Arch.
Rijksarch. Utrecht). In het Register no. 4 van Bisschop David
van Bourgondië (Rijksarch. Utrecht) werd fol. 203 eene aanteekening gesteld bij de post van 15 October 1483, alwaar de
Bisschop erkende aan zijnen dienaar Johan van Auxi 45 Rijnsche
guldens schuldig te zijn: dat ook eene schuldbekentenis wegens
90 gulden was afgegeven (de Bisschop hield toen verblijf te Wijk)
a a n Otte van Oerde. Op St. Jacobsavondapostel 1495 was hij
niet meer in leven. Zijn leengoed, een hofstede van vijf en een
half hont land, buiten Wijck (Leenreg. der Proostdij van Oudmunster fol. 121 ; Rijksarch. Utrecht), was reeds toen door zijn
zoon &Yias (Eelgis) vaTz Oeut overgedragen aan Dirck d e W i t t .
Zijne dochter, gemelde GceYtYzdyd van Noovt kan derhalve in
1495 evenzeer reeds een hoog aantal jaren geteld hebben ; en hoewel
boven verondersteld is, dat -YaJz ACberts dezelfde is als Yan van
Oird in 1479 genoemd, toch schijnen de jaren waarin zij zouden
kunnen geleefd hebben, eenigszins uiteen te liggen.
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Evenwel, indien gemelde genealogen, aan ~LZTZ ACbeuts tot’huisvrouw gevende Getrhuyd van Noorl bovengenoemd, hierin niet
dwalen, dan had dat ringen-wapen van 3072 Alberts een andere
herkomst, en kan de vraag ontstaan: droeg 3r(En Albrrtss d o o r
eigen afstamming den naam van Noort?
Welke Aelberts van Noort
bestonden aldaar in dien tijd?
Zooals boven is gerelateerd, k e n d e D r . C . Rooth o o k e e n
AeL&-t v a n
in Lang&occR, hij zegt elders, dat deze aldaar
in I 5 3 I kerkmeester was. Het volgende charter, berustende in het
Archief van het Kapittel van Oudmunster (Rijksarchief Utrecht)
leert het bestaan van dien persoon nader kennen.
Allen denghenen die desen brief zullen sien of horve?z Zesen, d o e

ick verstaeti A e l b e r t v a n N o e r d t D y r i c k s . dat icR t o t ene72
ewegen e r f p a c h t , ongescheiden aen enrn evfgenaem t e bZiven, ontfangen /rebbe v a n der, eet.baere?z hetren d e k e n ende capittel d e r
Kerck v a n Oudemunster t’ Utrecht ses mengen Zants, gelegen int
kerspel v a n Nederlancbroeck i n d e zGertz’ch hovelz, streckende t e n
Rynwert u u y t i n d e Broekevweteringe ende i?z d e Hoeftweteringe,
ende daev J a n Jacobss. twe mevgen h e f t m e d e ipzliggende,
mit
gemeender voeren, daer die heeyen v a n d e n Uom t’ Utrecht boven
naestgelafzt
s+z e?zde d ì e kerck v a n NederZanlzcbuoeck
beneden, d i e
heeren VWZ Oudemunster e?zde hoeren goetshuse, erzde sonderZg>zge
d e n altaer v a n Sente Laureys elzde Sente A~ztho~z~~s,
o m e n e seker
jaerlìxe pensìe aZs omme derdenhalverz ozzdelz
gozzde~z Vralzckvìxen
schilt o# ander goet paymeut, als die gemeen ecclesie vd~d Utrcclzt
daervoer ontfangen se6, in elcker t+t der beta&gen comrnevZoes
ende
zw&’ te betalen t’ Utrecht iu hoere Kerckeen hem of detz prìester des
voevs. altaevs, o p mijlteiz tost anct ende a e r b e ì t , sonde7 enzkerande
afcortittge of verm++nge koers pachts voers., oick v a n w a t sakcn
dattet toe komen mocchte, het waer open oerloge roefbra?zt, watervleet ofi enzierande ander sakerr, die efze helft vati den VOCYS. gelde
t o t Seate Mert$Gzmisse
in den w&ter naestcomende ende die ander
heZft t o t Sente Peters misse ad Cathedram daernaestvoZgende, oj
bynnen eenne maent nae elcken tevm$n VOCYS. orzbegrepcn,
e?zde s o e
voert jaerlìx e r flyck ende eweZijck, mit dusdanigefz vocrwerde,z a l s
ick AeZbert voers. aflivich werde of des VOCYS. gocts zvec~~Zoes
worde,
soe sel &z&z naste erfgeuacm 08 ?zacomeZi,lg
d a t SL’CVL* g o r t va?z den
voeys. heeren bijnnen jaers versoeken, n&we brieve gevtin ende nemeu
o p sijrterz tost, itzhoudende
als dese doeR.
14jzde waert s a k e d a t

.
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AeZbert voergc?zoemt
m+z erfgenaem 08 nacomeZ+zg d e n voers.
p a c h t jaerZix ?ziet el6 betaeZde, ofl Ttiet ei2 versochtnt a l s voeys. i s ,
so vielen w+ van aZ&z rechts dat wZj aetz desru voers. Zande hadden,
ende d a t Zu& quaem dan vrQ ende Zedich w e d e r aen d e n heeren
VOCYS. hoeren v+e~~ wìZZe dacrmede the doene, aLroe UCYY~ (.$ sy dat
wedt7 aenneme92
woridetz code anders n i e t , behoudtw
hem ìlochtans
alle hoere~i versçhrnrn rechts, die hem onbetarlt
zwaererz.
In oerconde
der euaerhrit hel> ik AcZdert voergeizoemtgebedefz ende bìdde Alzthorrys
de Man desen bvief ovey nrq te besegelen, wu& ìck selvev teser tQ’t
geens segeZ en ger>ruyck,
ende ìck Anthonius voergenoemt ter beden
Aelberts VOCYS. he6 mqu SegeZ OWY hem hierarrt
gehangen. Gegeven
ì?l ‘t J’aer ons Heeven vyftìenhondert ende tien op sente Peters avant
ad Cathedram ,

l

Door den inhoud van dit charter (Februari I 5 10) blijkt, dat er in
den aanvang der XVI eeuw niet enkel te Wijk bij Duurstede, maar zooals Dr. C. Booth reeds had geconstateerd, ook in Nederlangbroek
een Albert van Noovt heeft bestaan, en dat die Albert te Neerlangbroek een zoon is van Dirk van IVoovt, terwijl de Albert te Wijk tot
vader heeft een Jate v a n Noovt.
De vermelding dat afstammelingen van beide Alberts het ringen wapen hadden, doet neigen
tot de veronderstelling, dat tusschen deze beide AZ6trt.r bloedsbetrekking kan bestaan.
De nakomelingen van AZbcvt Dirksz. varz Noort zullen worden
bezien, nadat het verhaal van de afstammelingen van AZbert Jaasz.
van Noort zal zijn becindigd.
Vooraf dient gewezen te worden op de onjuiste punctuatie in
den laatsten regel van blz. 182, alwaar bedoeld wordt te zeggen.
van Jan Aelberts geb@zaamd van Noovt, dat hij dan in 15 17 nog
minderjarige kinderen kon hebben; - en dat het verlof op 27
November I 554 gegeven door het kapittel van St. Jan Baptist te Wijk
bij Duurstede, om Ark WeduTve van 3nîz van Noort, gestorven te
Wijk, te mogen begraven te Cothen. (Arch. van dit kapittel-Rijksarch. Utrecht) aantoont, dat destijds aldaar of te Cothen nog een
anderen yan van Noort had geleefd.
Hierna kan de aandacht teruggeleid naar Elisabeth Aerndtsdr.
van der Eem, de huisvrouw van AeZbert v a n N o o r d Jawsefz, die
deze vrouw vermoedelijk reeds vóór I 2 November 1549 bad verloren ; om daarbij de vraag te stellen, wie was hare moeder? De
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Kronijk van het Historisch Genootschap van Utrecht in 1851 uitgegeven (jaarg. VII) noemt op blz. 80 een kwijtbrief van Antonis
v a n IJsenderen en zijne vrouw, ten behoeve van Arend van der
E e m g e g e v e n i n 1539. De vraag kan hierbij opkomen, is hier
sprake van den vader van genoemde Elisabeth van der Kern, en
van denzelfden Arend van der Kern, aan wien een erfpacht van
dertig morgen land in het gerecht van Sterkenburg wordt gegeven, waarvan de oorkonde op I I October 1550 verstrekt en genoemd in de Kronijk van het Historisch Genootschap van Utrecht
uitgegeven in 1852 (jaarg. VIII) blz. 288, mededeelt, dat zijne
vrouw was Maria d o c h t e r v a n Dirk Aalbertss. v a n Noovtr’
Dit kan den lezer neigen tot het betrekken van laatstgenoemde
p e r s o n e n Dirk v a n Noort e n Aalbert v a n Noort bij de hier besproken familie, waarin de voornaam Aalbert evenzeer thuis behoort;
en in de veronderstelling brengen, dat Aelbert van Nood Yanssoen
eene nicht tot huisvrouw heeft gehad; hetgeen ook de mogelijkheid van den gegeven opzet kon doen betwijfelen, stonden - in
betrekkelijken zin genomen, de gegeven aanwijzingen niet zoo
onomstootelijk vast. - M e n z o u d e n e e r s t e n Yan Alberts d a n
althans twee generatiën -hooger plaats toedenken. Het relaas van
de afkomelingen van Aalbert Dirksz. van Noovt, zal daarover meer
licht kunnen ontsteken.
Thans de aandacht wederom vestigende op Yan Tonisz. van
Nuort, die blijkens de mededeelingen op blz. 184 onderscheidene
landen in het Overkwartier en ook in het gericht van Wijck onroerende goederen zou bezeten hebben, zij bij hem nog het volgende
aangehaald.
Het Groote
Register van het Culenborgsche Leenhof (Kijksarch.
Arnhem) deelt aangaande zijne leengoederen mede : folio 258 verso :
Henvick v a n A6coude v a n Meerthen heer v a n Essestain en Maerssennbroeck
draegt op aen Jan Thueniss van Oort het leen van
den Adviaensacker in het gerìcht vau WQ&, groot twee CPZ een kdve

moye?t; g Februarij I 577.
O p 6 A p r i l 1599 h e e f t J a n T u e n i s v a n O o r t

dit Iecfz m e t
h a n d versocht en de72 nuwen eedt geaken.
Folio 259: vermits overZ+en van J a n T o e n i s s e n wordt beleed Cor n el i a van 0 o r t mei den Aa’riaensackcv, twee en een
halven morgen groot te Wijc.&.
Otto van Leeuwen haar maz, doet
den eedt 27 . . . 1613.

m e t led&-er
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daaronder: Vermits overleden van C 0 r n e 1 i a

beZcent Co~nrlis v a n ZQZ haren neve, met den
groot twee eti een halve morgen te Wijck; 28 Fe-

bruari 1629.
Hier valt te zien, dat dezelfde personen, die in de Stichtsche
Leenregisters voorkomen onder den naam van n?oort, in de Culenborgsche Leenregisters den naam vaz Oovt d r a g e n .
Het vorig stuk eindigde met de mededeeling, dat de moeder
van CoyneZz’a vau Noovt eene dochter was van Jan Henricsz. NPUteman.
Ook deze familienaam verandert in de Culenborgsche
Leenregisters.
De oorspronkelijke acten in hetzelfde Groote Regz’ster luiden :
Folio 274 : SchaZckw+k.
Marijcken Jan Hefzrìcxz. dochter duer wiZZ&e opdracht van Henriek Wilkjmss IVeytman
ontfangen die hofstadt vayz Blockhoeveu mìt
vier mergen Zaan& daer d’ eyndeu geZqgen mit. allen hueren toebehoereu, gelegen in den KersjeZ van ScaZckw@k streckende aen die Tzilr e w e t e r i n g bovei2 naestgelaut dìe Heerrit v a n d e n D o m t’ Utrecht
ende beneden Mr. rafz valt Lendt mit Zande dat men te Zeen houdt
van den bisschop van U t r e c h t 08 w i e fizit recht daer roytsom
naestgeZandt
macht +z, te holden tot eenetl rechten ouversterfelicken
erfficn, te verhergczc/ndcn alst mit recht vevsch&dt mit drie ponde?z
goetz gelts.
Ende va?z wegen Mar~keu voivu. heeft Hexyìck WìZZemss
huey olde vader aen hartden v a n d e n stadthozder
Mekhior van Culenboych Hubertsx. delz behorrZickcu
e e d t v a n t r o u w e n gedaeu, behbtelìck den Heere ende eeTzei yedeveu zij,zs rechten etude die maecke
erzde Zqftochte
van ‘t selve Zce1zgoct den XX/IIJ e?z Mag Ao. acht
ende v@tich gepasseert i7t hueren weerden te blgven.
A c t u m ì?z pvese&ie v a n mannen v a n Z e e n Cornelìs ranss. ende
Geert ranss. den XXZ en -%&j Ao. XVC acht eade vbytich.
Opten Xfen Aprilis A o . X V C ende ‘t s e v e n t ì c h h e e f t Henrick
Willems Neytman van wegen ende t o t behoef va?t Mav@ken
Yau
Henricxz.
dochter aZs noch onmundich z&de t’ Airnhem den eedt
z)an trouzoeu ter cause v a n ‘ t bo,ven aescmven Zecugoet veynijuwt in
persentien vau Aeyt Bovrckens ende Dirck Buckefoovt, Zeenmanm71.

Op Donnerdach den XIIIIen dach Februarij Ao. XVCLXXVII
heeft Henrick Willemss van wegen ende in den naem van Marijken Jan Henricxz. dochter ‘t bovengescreven . . . . leediger handt
versocht ende heeft daarvan den Welgeboren Heeren Heeren . , . .
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van Culenborch aen handen van zijnen gen. Stadthalder van de
leenen Joncker Henrick (van Abcoude) van Meerthen, Heere van
Essestain ende Marssbroeck den behoerlicken eedt . . . . van wegen
der voirn. Maryken gedaen present Willem Henricxz. van Roijen
ende (Joest) van Culenborch Gerritss. leenmannen (geteekend :)
Hin. Wickraedt sst.
Onmiddellijk daaronder volgt de inschrijving der acte van beleening van Neeltgen van Oort: . . . overmits overlijden van Marijken Willem Gerijtsz. de Bijsers dochter verlijdt ende beleendt
hebben, verlijen ende beleenen mits dezen Nee I tg e n J a n Th on i ss dochterken die hij bij der voirn. Marijken i n e c h t e n s t a e t
geprocreert heeft mit die hoffstadt van Blockhoeven ende vier
morgen lantz daeraen gelegen in den gerichte van Schalckwijck
. . . enz. . . . ende van wegen der voorn. Nee1 t ge n overmidts
haere onmundicheit heeft ons aen onses voirn. stadtholdershanden
J a n T o e n i s z . v o i r n . huer vader den behoirlicken eedt van
trouwen gedaen mit conditiën, dat die voirn. Neeltgen nu tot
hueren mundigen dagen gecoemen zijnde, schuldich ende geholden
sal sijn selffs den eedt van trouwen hiervan te coemen doen enz.
2 3 M e i 1580. W e l l i c h t w a s d e m o e d e r v a n Cornelia v a n Oort
kort na de bevalling gestorven; op 14 Februari 1577 was zij, naar
het schijnt nog ongehuwd en drie jaren daarna reeds overleden,
deze dochter nalatende.
Dat zij telkens hier Mavgken Jan Heudrix d o c h t e r e n d a n t e n
slotte Mnrycken Willem Gerijts de Bijsers dochter wordt genoemd,
dient als volgt te worden begrepen :
Folio 274 verso: Jan A n t o n i s s als vader, voort Elisabeth
WzZem Gerìtss. Bgsers dochter weduwe ,uan Jan Hendricxz. als
bestemoeder va.n Nee1 t g e n J a n T o e n isz. dochter, die hzj b#’
MarijRPn d e s voìrn. Jan Henricxz. dochter in echten staedt gejrocveert ende vercregen h e e f t , geassìteert m ì t Gerzj’t Jansz. o p
Redìnchem ende J a n Willemss. Bgsers, a l s oemm ende naeste
bioets voechden, sec vaiz ‘s vaders als ‘s moeders zzjCJrn van Neeltgen
d e s voi’n. J a n Antoniss ende Maryken Jazz H e n r i c x z onmundìch
dochterken, ende hebben gesamenderhant vnyt cracht van zeekere
verdraege ende overcompst begrepen in die hg&xe vovwaerde tusschen
den voirs. Jan Anton i s s, ende Mar+‘ken Jan Henricxz., dochter
* . . . 4 Februarg ~578 opgericht, opentlickt bekendt . . . . dat die
hoeflstadt van Biockhoeven . . . . met nog 4 mergen Zantz . . . .

:
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gd&kel&k halx ende half gebruqckt oft t o t gemeeuen prou&t
vuytgea’ucn
ende verhuyvdt, . . . . tusschen dey voìnt. N e e 1 t ge n
ende Willemkeen.

Zij verzoeken en verkrijgen hierop approbatie en confirmatie
van den leenheer, waarna die voirrz. ELisabeth Willem BzjSers
j

^. ‘,

i.

d o c h t e r moedw ende respective b e s t e moedcv v a n WiZZemken cmIe
Neeltgen boven benoempt.. . . renuncieerde en verteeg van haar

lijftocht aan de rechte helft van het voorn. leengoed verkregen
bij brieven van 24 Mei 1558, waartegen haar door hare dochter
d e voirn. Willemken wordt kwijtgescholden alsulcke 400 Phì&s
gulden als haer b$+ Henrick Wìllemss, hueren voìrn. beste vader
mit consent van den leenheer vu;ii der voors. hofstad ende
Zeengoet gemaeckt en de gevesticht .z& geweest bij brieven van

24 Mei I 558. Dit wordt eveneens geapprobeerd en geconfirmeerd
24 Mei ~580.
Folio 275 : Willemke Jan Henricxz. dochter vrouw van, Alaert
Lamberts, krank zijnde, maakt testament: hare helft’in de hofstad
l3okhoven en in de vier morgen land vermaakt zij aan haar
oudsten zoon 30 Augustus 1598. Daarop volgt :
Op ten sesten Aprìlis X VC negen ende tnegentich heeft Jan
T o e n i s z . van wegen zzj;, dochter Nee 1 tien ‘t leen, in desen
ende mgnen g e n . Heeven
begrepen, mitter l e d i g e r h a n t vevsocht,
grave van Cdenborch huid ende eedt va?t trouwen aen handen van
z@en g e n , StadthoZder
iMy Henvick Wickaert gedaen, p r e s e n t
Adyiaen yoosten ena’e Ghgsbert v a n M a r e n , l e e n m a n n e n . Me
present (geteekend :) C. Antoenisz, 1599,

Hierop volgt op 19 November 1628, overmits overlijden van
van Noort, gewesene huysvrouw van Otto van Leeuwen
mits gaders Willemken Janssen van Blockhoven als die in haren
leven gerechticht geweest tot te helfte van ‘t naerbenoemde
leengoed: de beleening van Johan Alartsen van Blockhoven als
successeur feudael van zijne voors. nichte Covnelia v a n Noorts
‘s moeder. . . . ende mede als. . , . met de geheele hofstad en de
vier morgen land, herhaaldelijk voornoemd.
CorneEn ‘s vader ytin A n t h o n i s z . v a n Nood was ook blijkens
het Register no. II van de leenkamer van Vianen folio 87 verso
(Algemeen Rijksarchìef) beleend, duet up dracht van Henrick ran
Mathq.rz. met Zezre?z hondt lants aan den Dwarsdijck ende Jacob
N a n n e n s z t e h o u d e n plach Leeneed gedaan Prtibus Aa’riaen AeG
CorneZia
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bertsz v a n Noorl ende Henrick Corn>lisz. ‘t Utrecht 17 Jan. 1573.
Register no. 13 folio 240 vermeldt de beleening op 2 Mei 1613
van Cornelia z’an Noort met dit leen. Het Repertorium no. 39:
Utrecht en ‘t Sticht folio 42 : 7 hont lands I pont goet gelts. z Mei 1613
beleent Cornelia van Noordt door dode van yan Anthonis van Noort
haer vader. 12 Feb. 1629 beleent Cornelis van Zij11 door dode
en test. dispositie van Cornelia van Oort vide fo. 57~0.
Aldaar staat: 4 Jan 1634 beleent Cornelis van Zijll. 23 Juni
1715 beleent Willemina Hendrica van Grootvelt door dode van
Cornelis van Zij1 haar oom maternel. 1 0 Juli 1752 verlijd Jor.
Jan Paulus van den Bergh van Lunenburgh door dode van
Willemina Hendrica van Grootveldt sijn moeder.
Het Transportregister van schepenen van Wijk bij Duurstede
1604-10 (Rijksarch. Utrecht) bevat Fol, 73 de registratie eener
acte van verkoop en koop, waarin meer gemelde Cornelia genoemd
is, aanvangende : Wg etec. dat etc. Jan D Witt Biesers voor hem
selven ende hem sterckmakende voor Aert van Bae2jen als man
ende voocht van Merrichgen Hendrick Willemsdr, z+ huysfrou
Otto van Leeuwen als man ende voocht van NeeZte;en Jan Teunisz
van Noorts dz. z& huysfrou Elysabet Ggsóerts met handen van
Jan de Wit Biesers voorsz. haren gecozen vooch in dese mitsgaders
AZert Lamóerts a l s m a n cnde v o o c h t v a n Wtllemjtgen J a n s d r .
synder h?lysfr. daarbg hebbende bl&kende geboorten al te samen erfgen. van za: Henrick WiZZemss Neytman ende Geertrzjt Biesers
z& huys fr.
Deze Comparanten cedeeren en transporteeren aan Dierick
claess van Bemmel een huis en hof in de Vorderstraet te Wijk
bij Duurstede. Actum den lesten Decemb. ~606.:
2.
Adriaen Aelbertsz,
v a n Noort stierf, volgens ‘Dr. Booth
Sander kinderenj waarmede deze schrijver misschien zal bedoeld
h e b b e n t e z e g g e n , d a t geene kinderen hem overleefden; want
hij had in 1571 ten minste twee dochters.
In De Navorscher jg. rg28 werd blz. 181 reeds mede gedeeld,
dat hij op IZ November I 549 onder verplichting tot het doen van
zekere uitkeering, was beleend geworden met die nederste heZfte
der 13 morgen van een leengoed van 26 morgen met eene
hofstede Bhet goed Ter Culec in het gerecht van Wijck (Stichtsch
L e e n r e g . 1529-53 R e c h t . Arch. no 1 8 6 6 f o l . 1 2 5 , R i j k s a r c h .
Utrecht); en dat ook hij op 10 Januari 1554 had voldaan aan de
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op zich genomen verplichting tot eene uitkeering aan hunne drie
zusters (Stichtsch leenreg. I 544-7 I fol, 6500.
Rijksarch. Utrecht):
Op dien 12 November 1549, dat hij met dit leengoed was
b e l e e n d ( S t i c h t s c h l e e n r e g . E f o l . C X X V ) : Terselvevtzj’d
ende
in biwesert der Leenmannen VOCYSZ. k.eejt Ad r i a e n A e 1 b e r t s z.
Ae 1 b er t v a n N o o d t (sic) z&zen vader ende LZjsbet z+z moeder
ge&#tocht i n d i e heljte v a n d i e deithìen mergen iants voersz. T e
hebben eet ut supya. Hieruit valt af te leiden, dat hij toen nog
ongehuwd was, maar ook blijkt eruit, dat zijne moeder niet,
zooals in het vorige stuk t.a.pl.blz. 181 werd vermoed, reeds
gestorven zou zijn, doch dat zij nog in leven was.
Het Stichtsch. leenreg. F I 554- 157 I bevat fol. 1X de lijftocht
door zijn broeder Thonis op diens vrouw IJsentruijt Dierikxdr.
o p 1 4 December I 5 54 ; daaronder volgt : lenselven dage heeft
A d r i a e n A e l b e r t v a n N o o r d t naerdien A e l b e r t z@vadere
d e &ftochte d i e h+ hadde aen de nederste helft vatt de derthien
mergen VOOOYSZ. qu$gesckoZdeit
hadde, in de minder kel’ft van dien
ge&jtocht Claes Herberen Hubertssz. d o c h t e r z@t hu$rfrouw ende
VOOY kaer dede den eedt haeren vooug(enoemden) man. Presentz’bus
sui supra. Het doet denken, dat zijne moeder Lijsbet dan niet
meer in leven is.
Fol. CCXIII van het zelfde heenreg. geeft te lezen: Adviaen
Aelbertssz van Noovf heeft Ma r i c k e n zijn outste Dochter ghemaeckt die rechte naehant aen die nederste helfte van derthien
mergen l a n t s o n d e r d e e l t m e t T h o n i s A e l b e r t s z v a n N o o r t
zijn broder, die dander helft daer off heeft, ende voirt onderdeelt
dese derthien mergen lants met LMr. Jacob van Broeckhoven . . . ,
in den gherechte van Wijck ghehieten dat goet ter Cuijlen . . . .
met condïtiën ende voirwaerden dat die voirsz. Ma rij c k en naer
doode haers vaders voirsz. (indien haer moeder alsdan noch‘in
levende live es) Lij s k e n Ad r i aen s dochter haer suster vuytreycken ende opleggen sal’die somme van twee hondert carolus
gulden . . , ende indien haer voirsz. moeder doot es, zal Ma r i c k e n
voirn. Lij sken haer suster in dien ghevalle tsamen moeten opb r e n g e n ende betaelen vier hondert gulden welverstaende dat
1) J a n Willemss Bijsers w o r d t , o f s c h o o n o u d o o m , h i e r oonr v a n Nrcllgrn ( v a n Oort)
genoemd, dit was van hare moeders zijde; zijnde, hij een broeder van hare grootmoeder.
Als oom en naaste bloedvoogd van haar vaders zij de staat hier genoemd tierrit Iaoss op
Redinchem, die dus of de man van eene zuster van haar vader, of een oud oom, broeder
vanhaar vaders moeder of man van haar grootvaders of grootmoeders zuster kan zijn geweest.
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Marijcken voirsz. die leste tweehondert gulden Lijsken haer
suster n y e t e e r g h e h o u d e n ende zal wesen o p t e brengllen d a n
naer doode haers moeders voirsz. Pntibus Jochim van Bu)-ten ende
Henrick Cornelissz. Actum t Utrecht den IIen Junij anno XVC
e e n ende tseventich. Vermoedelijk zijn vader, moeder en beide
kinderen vijf jaren later niet meer in leven; want op deze beleening volgt op fol. 7 van het volgende Leenregister: Liber A A
over 5 Januari 1571 t o t 29 September 1606: Beleendt Adriaen
Henricksz van Maseijck, a l s m a n ende voocht v a n G e e r t g h e n
van Noorth zijn huysfr.naerdodevan Adriaen Aelbertssz.
van N oor t haeren broeder dije nederste helft van X111 morgen
lants op Luetervelt waervan die bovenste helft toecompt Jan
T h u e n i s s z . v a n N o o r t . Te houde etc. ende de voornompde
Adriaen Henricxsz. heeft den behoorlicke e e d t d a e r t o e s t a e n d e ,
gedaen presentibus Geraerdt van Scholten ende Jan van Elderen,
Actum Tutr. den XXlIe Septemb. 1576. - Na vijftig jaren te
zijn beleend geweest aan deze familie van Noort ging het leengoed
over aan anderen: Fol. g verso: Beleendt Joncker Henrick van
Apcoude ende van Meerten duer opdrachte van J a n Th u en i s s z.
v a n N o o r t dije bovenste helft van X111 mergen Lants onderdeijlt
(enzoovoort) mit Adriaen Aelbertsz. van Noort dije dander helft
daeraff heeft. . . . .
VAN

OOKDT .

De Predikanten der Gereformeerden 7 later Nederduitsch Hervormde - Gemeente te Waarderen
en de Mutaties aldaar in hunne gezinnen
DOOR

M . C. SIGAL J R .
Hieronder volgt een chronologische naamlijst der predikanten,
die gestaan hebben bij de Gereformeerde (Nederduitsch Hervormde) Gemeente te Vlaardingen met de mutaties, die in hunne
gezinnen plaats hadden gedurende de jaren, die zij te dier stede
doorbrachten.
Hierbij zij opgemerkt, dat de Doopboeken beginnen met 1641,
de Huwelijks-proclamaties met 1600, de Trouwboeken met 17 I I
en de Rekeningboeken van Kerkmeesteren (Begraven) met 1661.
11
1930
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De gegevens na 181 I zijn ontleend aan de Registers van den
Burgerlijken Stand, terwijl tevens de Notariëele archieven geraadpleegd werden, waaruit hierbij uittreksels gegeven worden.
Door (‘) achter de namen is aangegeven, dat in de HistorischTopographische Bibliotheek over Vlaardingen preeken van of geschriften over de predikanten aanwezig zijn, terwijl door ( *) is
aangegeven, dat in de Historisch Topographische Atlas een afbeelding of portret gevonden wordt.
1. Abram Janszoon, vertrokken naar Oudewater 1583.
2.
Arend IIermanszoon, beroepen van. . . . . . . 1583,
vertrokken naar . . , . . . . 1603.
3. Izaak Neranus Servaaszoon, beroepen van Ridderkerk 1603, Synodaal afgezet wegens zijne Remonstrantsche
g e v o e l e n s 1619.
4. Ambrosius Janszoon, beroepen 1620, overleden 1641.
5. J o h a n n e s H e y n s i u s , beroepen van Delft 1641, vertrokken naar Gouda 1647.
6. Hermanus Schulius, beroepen van Den Brie1 1648,
overleden te Vlaardingen 1659.
N.B. Uit zijn testament, gepasseerd 30 Oct. 1659 voor Notaris Hendrick de Man te Vlaardingen, blijkt, dat hij
nsieckelyk van lighaem isc. en gehuwd was met Anna
Leymers. In dlt testament heeft hij *gewilt ende begeert
dat de voorn. syne huysvrou sal behoude de contrefeytels ofte schilderijen van hem ende deselve ‘syne huysvrou lest van Palamedes 1) geschildert, nog heeft den
compt. begeert dat W y n a n d u s S c h u 1 i u s , bedienaar
des Goddelyken woords, syn outsten soon sal hebben
ende behouden .de conterfeytels ofte schilderyen van des
compts. vader, moeder, vadersvader en moeder ende van
hem compt. selfs tgene eerst geschildert is van den voorn.
Palamedes alsmede de schildery van des compts. eerst
overleden huysvrou< 2). Ook blijkt, dat hij reeds eerder
testeerde en wel 12 November 1654 voor Notaris Johan
Schoormans te Dordrecht.
7 . Wynand S c h u l i u s , beroepen 165 5, overleden 1670.
N.B. Hij werd als weduwnaar van Maria Sette 22 Juli 1662
1) Anthonie Palameles (Ftevaerts), portret
en binnenhuisschilder, geboren te Delft
of 1601,
overl. te Amsterdam 27 November 1673.
2) Inventaris
Notarieele Archieven van Vlaardingen, nr. rg.
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te Vlaardingen in‘ ondertrouw opgenomen met Aarlandt
Soet, j.d. van Delft, wonende alhier.
8 . N i c o l a a s O u w e n s , beroepen van Nieuwland bij Gorinchem 1660, vertrokken naar Maassluis 1664.
N.B. Bij acte van 18 Juli 1662, gepasseerd voor Notaris
Hendrick de Man te Vlaardingen, kocht hij een huis
staande en gelegen aan de westzijde van de Hooftcade,
tegenwoordig Westhavenkade 1).
g, Willem van Ha t t u m, beroepen van Oude Watering
1664, vertrokken naar Haarlem 167 I.
10.
La u r e n s d e W o 1 f, beroepen van Grave 167 I, vertrokken
naar Schiedam 1678.
N.B. Uit zijn huwelijk met Maria Vermeer werden te Vlaardingen geboren :
I . Maria, gedoopt te Vlaardingen 18 Januari 1672, getuigen Frans ‘en Maria Vermeer.
2. Johanna, gedoopt te Vlaardingen 8 Aug. 1674, getuigen
Femmetje de Wolf en Wester van Hattum.
3. Catharina Adriana, gedoopt te Vlaardingen 5 Mei 1677,
getuigen Catharina Ruytens en Adriana van Driel.
II. C a r e l B o e k e l m a n s , b e r o e p e n v a n Zuidland 1 6 7 8 , o v e r leden 1709.
12. Wijlem d’orville (‘) (“), b e r o e p e n a l s p r o p o n e n t v a n
Amsterdam 1678, vertrokken naar Haarlem 1700.
N.B. Uit zijn huwelijk met Anna Corcellis werden te Vlaardingen geboren :
I . Samuel, gedoopt te Vlaardingen Ig Nov. 1679, getuigen Pieter d’orville v a n Franckfort e n A n n a Liebaer,
huisvrouw van Seger Corcellis.’
Begraven : een zoontje van Ds. d’ Orville Januari 1684.
Mijnheer d’orville
A u g . x693.
Juffrouw d’orville
Febr. 1700.
13. W e m m e r LI s Te m m i n c k , beroepen van Bergschenhoek
1700, emeritus 1727.
N.B. Uit zijn huwelijk met Cornelia Heynsius, begraven te
Vlaardingen in Dec. 1727. werd te Vlaardingen geboren:
I . Jan, gedoopt te Vlaardingen 17 Juli 1701, getuigen
1) Inventaris Notarieele Archieven van Vlaardingen, nr. 15.
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Jan van Ruyt(enburg) en Catharina van der Nisse (de
Ambachtsheer en de Ambachtsvrouwe).
Begraven : een zoontje van DomeneTemminck
Juli 1701.
Dos. Wemmerus Temminck Juni 1727.
Bij acte van 28 Febr. 1727, gepasseerd voor Notaris
Michiel de Vooght te Vlaardingen, machtigde hij Leonard
Donker te Rotterdam, door hem aangesteld als medevoogd over de minderjarigen van wijlen Josias Heynsius
en Jacomina van der Wis, tot het ontvangen, enz. van
g e l d e n e n g o e d e r e n u i t h a n d e n v a n d e executeuren-testementair van Elisabeth van der Wis r).
Den g Februari 1728 werd door Notaris Michiel de
Vooght te Vlaardingen opgemaakt de *Inventaris van
den gerepudieerden boedel en goederen metter d o o d
ontruymt ende nagelaten bij Cornelia Heynsius, in haar
leven Weduwe van Wijle Domus Wemmerus Temmink,
overleden binnen deser stede 2).
Leen de rt Bl om, beroepen van Giessen Nieuwkerk 1710,
vertrokken naar Groningen 17 16.
N.B. Hij werd 2 8 Juni 171 I te Vlaardingen in ondertrouw
opgenomen met Sara van Baxcamp, j.d. wonende te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
I . Coenraad, gedoopt te Vlaardingen
1 2 Juni ~712, g e tuigen Mr. Coenraad en Anna Cornelia Rlom, vrouw
van Ds. Fredericus Montanus.
2.
Elisabeth Johanna, gedoopt te Vlaardingen rg S e p t .
1714, getuigen Johan van Baxcamp, Elisabeth Blom,
Adriana Cornelia van den Elaard.
Den 26 Januari 1712 t e s t e e r d e n >Leonardus Blom,
bedienaar des Goddelijcken woorts in de Gemeynte
J e s u Christi binnen desen steede en Sara Baxcamp,
geëgte Luydenc. voor Notaris Jacobus Braet te Vlaardingen, uit welk testament blijkt, dat zij 24 Juni 171 I
voor Notaris Philippus des Marolles te Amsterdam
huwelijksche voorwaarden maakten s).

Inventaris Notarieele
Id.
Id.
id.
id.

Archieven van Vlaardingen, nr. ~6.
Id.
n r . 27.
Id,
id.
id.
nr. 26.
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van Hattem 17 18, vertrokken
naar Breda 1720.
N.B. Uit zijn huwelijk met Cornelia van Wolverswinkel werden
te Vlaardingen geboren ;
I. Andries, gedoopt te Vlaardingen 7 Aug. 17 18, getuigen
Andries en Elisabeth Patyn.
2. Martina, gedoopt te Vlaardingen 25 Febr. 1720, getuigen Gijsbertus en Maria Wolfswinkel.
16. G e r r i t S c h o r e n b e r g , b e r o e p e n v a n * Oostzaan 1720,
vertrokken naar Rotterdam 1723.
17. P e t r u s L a a n , beroepen van Pijnakker 1723, vertrokken
naar Groningen 1725.
N.B. Hij werd 7 Januari 1725 in ondertrouw opgenomen
met Christina Clara Bonnebagt, j d. te ‘s Gravenhage.
Begraven : Nicolaas Laan, broer van Dus.. Petrus Laan,
Maart 1725.
18. Bernardus ten Dam, beroepen van Oostzaan 1726, vertrokken naar Rotterdam 1734.
N.B. Hij werd 25 Maart 1718 te Vlaardingen (hij was toen
predikant in De Kethel) in ondertrouw opgenomen met
Anna van Assendelft. j.d. won. alhier; het huwelijk werd
voltrokken te Vlaardingen IO April 1718. Bij acte van
5 Aug. 1720, gepasseerd voor Notaris J. Braet te Vlaardingen, geeft hij volmacht aan zijn zwager, Dirk van
Assendelft, speciaal om te compareeren voor Heeren Gecommitteerden tot de Directie van de Caemer van Assurantie binnen de stad Schiedam. 1).
Den I November 1726 kwam hij, bij acte gepasseerd
voor Notaris M. de Vooght te Vlaardingen, overeen met
Catharina Goudappel, weduwe van Gijsbregt van der Kemp,
dat deze het slop tusschen hunne huizen zou mogen
. la& b e m e t s e l e n e n m e t e e n looden o f h o u t e n g o o t
bedekken, onder voorwaarde, dat zij of hare erven de
goot steeds zullen moeten onderhouden s).
Den 15 Nov. 1730 machtigde hij voor Notaris Michiel
de Vooght te Vlaardingen, Jacob Maartens Backer, koop1)
‘1

Inventaris Notarieele Archieven van Vlaardingen, nr. 11, acte nr. 660.
id.
id.
id.
id.
< nr. 25, id. nr. 69.
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man te Oostzaan, om het restant van een vordering wegens
geleend geld te innen van de erfgenamen van Barent
Gerritse, linnenwever te Oostzaan 1).
Den 19 Maart 1740 wordt voor denzelfden notaris een
acte verleden waaruit blijkt, dat Ds. B. ten Dam voor
1/39 participeert in het Buisschip SDe Stad Vlaardingh# 2).
Den 6 Febr. 1745 machtigt hij voor zijn r/33 a a n d e e l
met de andere deelhebbers in genoemd buisschip Willem
Tompson, koopman te Rotterdam, om namens hen van
het College ter Admiraliteit op de Maasc p a s porte v a n
gem. schip omme ten opsigte van de scheepe van Algiers
vrij en ongemolesteert te moogen vanren< s).
19. S i m o n M o l e n a a r (*), b e r o e p e n v a n L a n d s m e e r 1727,
begraven te Vlaardingen 4 October 1738.
N.B. Uit zijn huwelijk met Margarita van Suylen, begraven
te Vlaardingen 25 Sept. 1 7 3 8 , werden geboren:
I . Margarita, gedoopt te Vlaardingen I I Juni 1727, getuige Aleyda Cambier.
2. Johanna Maria, gedoopt te Vlaardingen I A u g . 1728,
getuige Aleyda Cambier..
3. Mattheus, gedoopt te Vlaardingen 2 1 Sept. 1729, g e tuige Aleyda Cambier.
4. Mattheus, gedoopt te Vlaardingen, IO Juni 1731, getuige Aleyda Cambier.
5. Ariaentje, gedoopt te Vlaardingen, 2 Nov. 1732, g e tuige Hieronymeus van Suylen en Aleyda Molenaar.
6 . M a t t h e u s , g e d o o p t t e Vla.ardingen 2 Mei 1 7 3 4 , getuige
Aleyda Molenaar.
7. Susanna Margreta, gedoopt te Vlaardingen 5 Aug. 1736,
getuigen Susanna en Margarita Cambier en Alida Molenaar.
Begraven : Dom. Simon Molenaar “) Dec. 1729.
Een kind van Symon Molenaar 27 Augustus 1731.
id.
2 8 Januari 1733.
id.
id. id.
id.
id.
2 1 Januari 1 7 3 4 .
id.
id. id.
id.
1) I n v e n t a r i s Notarieele A r c h i e v e n vno Vlmrdingen, n r . 29, i d . n r . yr17.
id.
id.
id.
id.
* n r . 35~ i d . n r . 754.
‘1
id.
id.
id.
id.
, n r . 3 7 , i d . n r . 976.
31
4) Daar hij eerst in 1738 stierf ml deze annteekening betrekking hebben op den aankoop
van een graf.
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Bij acte van 16 Sept. 1738, verleden voor Notaris Michiel
de Vooght te Vlaardingen benoemde hij tot voogden
over zijne na te laten minderjarige kinderen: Jeronimo van Zuyle, Willem Woutman en Christiaan
Heggers, alle wonende te Amsterdam 1).
z o . J o h a n n e s W i l h e l m u s R u y s c h , b e r o e p e n vanNaarden
1734, overleden te Vlaardingen 1738.
Hij werd 16 April 1735 te Vlaardingen in ondertrouw op.
genomen met Johanna Maria Muntendam, j.d. wonende
te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
I . Abraham, gedoopt te Vlaardingen 4 Maart 1736, getuige Maria Vogel.
2 . Cecilia Maria, gedoopt te Vlaardingen 24 Maart 1737,
getuige Cecilia Hillegonda, Wilhelmus en Maria Vogels.
3. Johanna Willemina, gedoopt te.Vlaardingen
I 2 October
1738, getuige Juffr. Muntendam.
Begraven: Dom. Johannes Wilhelmius Ruysch, 2 2
Mei 1738.
Een kind van de Wed. van Dom. J. W. Ruysch,
25 April 1741.
Cecilia Maria Ruysch, gevoerd van Leyden, Mei 1757.
Den 4 Juli 1738 maakte Maria Vogels, weduwe van
Abraham Muntendam, voor Notaris Michiel de Vooght
te Vlaardingen haar iestament, waarin zij tot universeele erfgenaam benoemde haar dochter Johanna Maria
Muntendam, weduwe van Ds. J. W. Ruysch en bij haar
voor-overlijden hare kinderen, met benoeming van
Leendert Duyn en Lourens Polderman, kooplieden te
Vlaandingen tot voogden 2). Bij acte van 18 Maart 1739,
voor denzelfden notaris verleden, werd de aanstelling
tot voogden gewijzigd en benoemd Jan Polderman en
Leendert Duyn. 3,
21.
J a c o b u s R o e r i n g , beroepen van Woerden 1738, emeritus 1780.
N.B. Uit zijn huwelijk met Johanna Heeneman, begraven
te Vlaardingen 19 Januari 1758:
‘1 I n v e n t a r i s Notarieele A r c h i e v e n van Vlaardiogen.
id.
id.
id.
id.
7
id.
id.
id.
id.
31

n r . 34, a c t e n r . 681.
n r . 34, mie nr. 6 7 7 .
nr. 35, acte nr. 708.
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Jacomina Maria, gedoopt te Vlaardingen 26 Juni 1740
(getuigen : Bernardus Roering, predikant te Groede en
Maria Wolfswinkel), begraven te Vlaardingen in Dec.
1788, werd lg April 1770 in ondertrouw opgenomen
en huwde aldaar 6 Mei 1770 met Hendrik van den
Heuvell. geboren te Schiedam 3 I Aug., gedoopt aldaar
doet den burgereed te Vlaardingen 4
2 S e p t . 1729,
Nov. 1758, reeder en koopman 1756-1787, Raad in
de Vroedschap 1767-1787, Burgemeester 1772, ‘73,
‘79, ‘80, ‘83, ‘84, Schepen 1767, ‘69, ‘74, ‘75, ‘77, ‘78,
‘81, ‘82. Thesaurier ‘70, Schepen-Commissaris ‘69,
Regent van het Weeshuis I764-‘72,Broodweger 1786,
overleden te Vlaardingen I I Nov. 1787, weduwnaar
van Alida van der Linden.
2. Gijsbertus Martinus, gedoopt te Vlaardingen 27 Maart
1743, getuigen: Gijsbertus en Martina Heeneman,
begraven aldaar 10 Dec. 1806. Hij werd 8 Sept. 1769
in ondertrouw opgenomen met’ Wilhelmina Mickenschrijver, j.d. wonende te Rotterdam.
3. Anna Catharina, gedoopt te Vlaardingen 2 0 O c t o b e r
1745, getuigen: Samuel
de Waal, em. predikant en
Anna Catharina Roering.
Begraven: Een kind van Ds. Roering 2g Sept. 1739.
id.
id.
12 Maart 1742.
id.
id.
M e i 1747.
id.
id.
id.
id.
Febr. 1754.
id.
Dominé Jacobus Roering (uit ‘s Hage hier begraven
Nov. 1791.
Anthony Roering Dec. 1796.
Zijn grafzerk ligt in het koor der Groote Kerk te Vlaardingen en is vermeld onder nr. 43 in *Genealogische en
Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Groote Kerk
t e V l a a r d i n g e n c d o o r bewerker dezes.
Uit de acte van g Dec. 1746 gepasseerd voor Notaris
Michiel de Vooght te Vlaardingen, blijkt, dat Ds. J. Roering voor SI8 ,oarticipeert in het hoekerschip *De A n n e
Alidac 1).
Bij acte van 14 Maart 1758 gedasseerd voor Notaris Pieter
de Vooght te Vlaardingen, benoemde hij tot voogden over
!)

Inventaris Notarieele

Archieven van Vlaardingen, no. 38, acte nr. 1086.
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zijne na te laten minderjarige kinderen : Mr. Gijsbertus Heneman, Solliciteur militair en Mr. Jan Patijn, Ontvanger
van het verhoogde Last en Veilgeld en Schepen, beide te
‘s Gravenhage en Mr. Arnoldus Fredericus Hogerwaard,
Heer van Waverveen, Raad te Schiedam 1)
Bij acte, ‘verleden 26 Mei 1779 voor Notaris Philippus
de Heer te Vlaardingen, geeft hij volmacht aan Mr. Van
Wartum, advocaat-fiscaal van het klein Oldambt te Termunterzijl inzake de nalatenschap van Ds. Gerlacus Ubben,
predikant te Bellingeweer en Ranum 3).
22. Johannes Wencelaus Otting, beroepen van Werkendam 1738, vertrokken naar Breda 1755,
N.B. Hij was gehuwd met Sophia Hoeuft, uit welk huwelijk :
I . Sophia Maria, gedoopt te Vlaardingen 20 Sept. 1741,
getuigen Johannes Stulen, pred. te Hoornaar en Maria
van Rijk.
Den 18 Mei 1742 geven hij en zijn vrouw, bij acte
gepasseerd voor Notaris Michiel de Vooght te Vlaardingen, machtiging aan Jonkhr. Pieter Hoeuft, hun
zwager en broer, wegens verkoop van landerijen onder
Kieldrecht 3).
Bij testament, verleden 12 Nov. 1750, voor Notaris
Michiel de Vooght te Vlaardingen legateerde Ds. E.
J. Dop een bedrag van IOO gld. aan Sophia Otting,
d o c h t e r v a n D s . J o h a n n e s QQencelaus
Otting 4), welk
legaat veranderd werd in 50 gld. bij testament, verleden 4 Februari 1757 voor Notaris Pieter de Vooght r).
23. L a m b e r t u s d e B e v e r e n Esveld b e r o e p e n v a n A l blasserdam 1755, begraven te Vlaardingen 9 Juni 1806.
N.B. Hij was gehuwd met Geertruida Jacoba van Beek, uit
welk huwelijk :
I . Clasina Aletta, gedoopt te Vlaardingen 6 M a a r t 1757.
2. Catharina, gedoopt te Vlaardingen 17 Febr. 1760, werd
g Mei 1728 te Vlaardingen in ondertrouw opgenomen
en huwde 27 Mei d.a.v. met Helmoet van Dam te Utrecht.
3. Aletta Josina, gedoopt te Vlaardingen 16 Dec. 1764,
‘I laventaris
id.
9
id.
9
íd.
‘1
6)
id.

Notarieele
id.
id.
id.
id.

Archieven van Vlamderen,
id.
id.
id.
id.
i d .
id.
id,
id.

nr. 5% acte nr. 277.
IJ‘. 56, acte nr. 84.
nr. 36. acte nr. 8.47.
nr. 4’, acte nr. 1278.
nr, 5x, acte nr. 213.
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werd g Mei 1782 in ondertrouw opgenomen en huwde
27 Mei d.a.v. met Willem Post te Utrecht.
Begraven : Een kind van Ds. Esvelt, Juli 1758.
Een kind van Lambertus de Beveren Esvelt
Oct. 1762.
24. Hendrik Husly Viervant (‘) ( ), beroepen van Haastrecht
1780, vertrokken naar Haarlem 1783.
N.B. Hij (geboren te Arnhem) werd 1 4 Juli 1782 in ondertrouw opgenomen met Diederica L!-dia Sappius, j.d. geb.
te Oud Beyerland, wonende te Rotterdam.
Begraven: Een kind van Doms. Viervant, Nov. 1783.
2 5 . A b r a h a m .van K o r t e n h o e f , b e r o e p e n v a n A a l s m e e r
1783, overleden 1783.
N.B. Begraven: Doms. Leendert van Kortenhoeff (gevoert
na Utregt) Nov. 1783.
2 6 . J o h a n n e s S t e e n m e y e r , b e r o e p e n vanVollenhoven 1 7 8 4 ,
overleden te Vlaardingen 2 I en aldaar begraven 26 Oct. 1802.
N.B. Hij was gehuwd met Johanna Otter, begraven te Vlaardingen in Juli 1795.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, gedoopt te Vlaardingen 9 A u g u s t u s 1789, g e tuigen Pieter Otter en Alida Schot.
2. Joannes, gedoopt te Vlaardingen 8 Mei 1791.
3. Samuel, geboren te Vlaardingen II Januari, gedoopt
23 Februari 1794.
Begraven: Een kind van J: Steenmeyer, Decr. 1793.
Uit de inventaris van zijn nalatenschap waarvan de
acte verleden werd voor notaris Pieter Verkade t e
Vlaardingen, 3 1 December 1802, blijkt, dat Ds. Steenmeyer, buiten de te Vlaardingen geboren kinderen
nog naliet Dieuwertie, Jacob en Teunis en dat hij in
zijn in genoemde inventaris aangehaald testament,
verleden 24 Juli 1794 voor Notaris Dominicus van
Vianen te Amsterdam, ten opzichte van het laatstgenoemde kind zich Bverpligt reeken vermits sijn somtijds
ziekelijke senuwen of stuyptrekkende toestand bijsonder
te moeten zorgenc. Verder blijkt, dat mde directie van
het huyshoudena was opgedragen aan Juffrouw Antoinette
Broedelet 1).
l)

l) Inventaris Notarieele Archieven van Vlaardingen, nr. 74,

acte nr. 93.
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27.

17r\

Abraham ten Bosch, beroepen van Baambrugge 1803,
emeritus 1843.
N.B. Hij overleed te Vlaardingen 17 Juli 1854.
Zijne echtgenoote Margaretha Elisabeth Fabius overleed te
Vlaardingen I I Februari 1823 (dochter van Nicolaas
Jacobus Fabius en Cornelia van Royen).
Hij hertrouwde te Vlaardingen 6 April I 83 I met Elizabeth
Voorbach, geboren te Schiedam 15 Decr. 177 1, overleden
t e V l a a r d i n g e n 15 Octr. 1831 (dochter van Johannes
Voorbach en Cornelia de Gruiter), weduwe van Adriaan
Doorn.
Uit het eerste huwelijk:
I. Christina Deliana, geboren te Vlaardingen 3 0 S e p t .
gedoopt 28 October 1804; huwde te Vaardingen 2g‘Juli
1824 Ds. Gerhard van Warmelo, geboren te Wijhe
20
April en g e d o o p t 13 M e i 1798, P r e d i k a n t d e r
Nederduitsch Hervormde Gemeente, (zoon van Ds.
Willem Lambertus van Warmelo en Anna Koombergh).
2 . A b r a h a m , g e b o r e n t e V l a a r d i n g e n 1 3 M a a r t 1809,
gedoopt aldaar 16’ April d.a.v.
3. Cornelia, geboren te Vlaardingen I 5 Juni 1812.
2 8 . J a c o b u s P e t r u s Sprenger v a n E y k , (“) b e r o e p e n
van Kethel 1805, vertrokken naar Rotterdam 1809.
N.B. Uit zijn huwelijk met Helena Cornelia Groeneveld:
I . Helena Cornelia, geboren te Vlaardingen
16, g e d o o p t
29 S e p t r . 1805.
2. Gerrit Cornelis, geboren te Vlaardigen 28 Septr., gedoopt
14 Octr. 1807.
29. D i r k v a n d e r L e e u w , b e r o e p e n v a n W a g e n i n g e n 1809,
overleden 1825.
N.B. Hij overleed te Vlaardingen 31 Maart 1825, ongehuwd,
oud 47 jaar, geboren te Maassluis, zoon van Jan van der
Leeew en Kornelia Broekhuizen.
Den 5 November 1824 maakte hij zijn oleagraphisch
testament, waarbij hij zijn broeder, Johannes Adriaan van
der Leeuw, mr. verver en glazenmaker te Maassluis, tot
eenigen universeel erfgenaam benoemd ; deze deponeerde
d i t t e s t a m e n t 5 M e i 1 8 2 5 t e r G r i f f i e v a n d e Arrond.
Rechtbank te Rotterdam 1).
‘) Inventaris Notarieele Archieven van Vlaardingen, nr. 125, acte nr. 69.
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Adrianus Leonardus van der Boon Mensch, beroepen van Heino 1822, vertrokken naar Leeuwarden 1825.
31. Fra.nk D i r k A d r i a a n d e W i l l i g e n , b e r o e p e n v a n
Oudshoorn 1825, vertrokken naar ‘s Gravenhage 1829.
N.B.
Hij
was geboren t e V l a a r d i n g e n 1 8 , g e d o o p t
25 November 1798.
32. J o h a n n e s H e r m a n u s G u n n i n g (“), b e r o e p e n v a n
Olst 1826, vertrokken naar Hoorn 1832.
N.B. Uit zijn huwelijk met Elizabeth van Campen:
I . Margaretha, geboren te Vlaardingen 24 April 1826,
overleden aldaar g Juni 1826.
2. Jan Willem, geboren te Vlaardingen 22 September 1827.
3. Johannes Hermanus, geboren te Vlaardingen 20 Mei 1829.
4. Françoise Caroline, geb. te Vlaardingen I g December I 830.
33. A r e n d H a z e u (‘) (*‘) b e r o e p e n v a n D e l f s h a v e n 1829,
overleden I 842.
N.B. Zijn overlijden had noch te Vlaardingen, noch te
Vlaardinger Ambacht plaats; het bleek overigens niet
waar zijn overlijden plaats had.
3 4 . B e r n a r d t e r ‘ H a a r (“), b e r o e p e n v a n E e m n e s - B i n n e n
1833, vertrokken naar Arnhem 1835.
N.B. Uit zijn huwelijk met Johanna Maria van Woudenberg:
I. Hubertus, geboren te Vlaardingen 2g Juni 1833.
2 . Johanna Judith, geboren te Vlaardingen I Maart 1835.
3 5 . J a n Reinier W e r n i n k (‘1 (“), b e r o e p e n vanLeksmond
1835, overleden 1871.
N.B. Hij overleed te Vlaardingen 14 October 1871, oud
64 jaar, als te Zwolle geboren zoon van Anthonie Samuël
Wernink, koopman, en Anna Elisabeth van der Vegt.
Hij was gehuwd met Maria Sondorp.
Den 28 November 1838 maakte hij zijn oleographisch
testament, waarbij hij zijne moeder Anna Elisabet van
der Vegt, weduwe van Antonie Samuel Wernink, bij hem
inwonende, tot eenig erfgenaam maakte. In geval van
haar vóór-overlijden vermaakte hij legaten aan verschillende
met name genoemde familieleden enz. Hij deponeerde
dit testament 30 November 1838 ten kantore van Notaris
Mr. J, H. Knottenbelt te Vlaardingen. 1)
30.

‘) Inventaris Notarieele

Archieven van Vlaardingen, nr. 16.5, acte nr. 67.
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3 6 . A n t o n i u s M a u r i t s Berkhout (‘), b e r o e p e n v a n Heineoord 1842, overleden te Vlaardingen 1845.
N.B. Uit zijn huwelijk met Arnolda Louize Steenlack:
I . Maria Antonia, geboren te Vlaardingen* 10 November
1843.
Ds. Berkhout overleed te Vlaardingen 6 Januari 1845,
o u d 11 jaar en 7 maanden als te Velzen geboren zoon
van Nanning Berkhout, predikant, en Maria Antonia
Hubrecht.
37, Hendricus Arnoldus Gerardus Rrumond, beroepen
van Nieuwendam 1843, vertrokken naar Amsterdam 1848.
38. Adolph Fredericus van, der Scheer, beroepen van
Giessen Nieuwkerk 1845, overleden 1867.
N.B. Hij huwde te Vlaardingen 13 Juni 1846 met Antoinette
Petronelle Verkade, geboren te Vlaardingen 2 October
18 16 (dochter van Pieter Verkade, stads-secretaris en
notaris, en Petronella Leonarda de Lang.)
Uit dit huwelijk:
I. Adolf Frederik, geboren te Vlaardingen 17 Mei 1847.
h
10
Oct.
1849.
2. Pieter Jacobus,
id.
7 Jan. 1851.
3. Willem Anthonie,
id.
8 Sept. 1852.
4, Petronella Leonarda,
id.
id.
5. Hendrik Jan,
3 Juli 1854.
6. Herman Godefriedes,
id.
2g Maart 1856.
id.
I M a a r t 1858.
7. Anthoinette Adolphine,
Ds. A. F. van der Scheer overleed te Vlaardingen
11 December 1867, oud 51 jaren, als te Hillegersberg
geboren zoon van Adolph Frederik van der Scheer, predikant te Dordrecht en Trijntje Elisabeth Rijnders.
39. H e r m a n u s H e n r i c u s S l u i t e r , b e r o e p e n v a n T e r w o l d e
1848, vertrokken naar Amsterdam 185 I,
40, Wilhelm Ludwich R i e h m (‘) (“), beroepenvanHeineoord 185 1, overleden 1890.
N.B. Uit zijn huwelijk met Catharina ‘Maria Adriana van
der Leeuw:
I. Maria Adriana, geboren te Vlaardingen g Augustus
1852, overleden aldaar rg Augustus d.a.v.
Zijne echtgenoote Catharina Maria Adriana van der Leeuw
overleed te Vlaardingen 13 Januari 1890, oud 67 jaren,
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als te Alblasserdam geboren dochter van Willem van der
Leeuw en Maria Adriana Schorteldoek.
Ds. W. L. Rieken overleed te Vlaardingen 2 0 Januari
ISgo, oud 65 jaren, als te Deil geboren zoon van Johan
Carl Riehen en Johanna Louisa Koch.
4 1 . D r . E v e r a r d u s H e n d r i k u s v a n L e e u w e n (*) (“),
beroepen van Vlissingen 1869, vertrokken naar Zutphen
1874.

N.B. Uit zijn huwelijk met Adriana Maria Theodora Repelius:
I . Johannes Adrianus Kornelis,
geboren te Vlaardingen
g Febr. 1 8 7 0 ;
2. Franciscus Hermanus, geboren te Vlaardingen 26 Augs.
1871.
42. J a n u s C h r i s t i a a n K a r e l N o n h e b e l

(‘*), b e r o e p e n v a n
Elburg 1 8 7 4 , vertrekken naar Woudrichem 1883.
N.B. Uit zijn huwelijk met Henriëtte Alexandrine Gerardine
Hooft Graafland :
I. Janus Christiaan Karel, geboren te Vlaardingen 27 November 1874, overleden te Vlaardingen 28 October 1875.
4 3 . H i l l e g o n d u s W i l l e m A d r i a a n V e r h o e f f (“), b e roepen van Charlois 1876, overleden 1880.
N.B. Hij hertrouwde als weduwnaar van Agatha Anna van
Assendelft de Coningh met Catharina Keller, die te Vlaardingen overleed 22 Januari 1879, oud 48 jaar, dochter van
Johannes Hendrik Keller, koopman, en Antje Schravezande.
Ds. Verhoeff overleed te IJtrecht 25 Januari 1880, doch
werd te Vlaardingen ter aarde besteld.
4 4 . J o h a n n e s W i l h e l m u s K n o t t e n b e l t (**), b e r o e p e n
van Oost en West-Souburg 1882, emeritus 1884.
N.B.’ Klit zijn huwdlijk met Alida Middelbeek:
I . Jacoba, geboren te Vlaardingen II November 1882.
45, L e o n a r d J o h a n n e s v a n R h i j n , b e r o e p e n v a n Gendring e n 1885, vertrokken naar Muiderburg 1887.
N.B. Uit zijn huwelijk met Clara Rebecca van Oordt:
I. Leonard Johannes, geboren te Vlaardingen I April 1886.
Overleden te Vlaardingen 8 Mei 1885 Adriana Johanna
van Rhijn, geboren te Gendringen, oud I 3 maanden, dochter
van Leonard Johannes van Rhijn en Clara Rebecca van
Oordt.
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4 6 . L o u i s S i m o n d e B r u i j n (“), b e r o e p e n v a n M o n n i k e n dam 1885, vertrokken naar Nederl. Oost Indië 1887.
N.B. Uit zijn huwelijk met Jacoba de Groot:
I. Jacoba, geboren te Vlaardingen 7 Juli 1886.
4 7 , H e n d r i k u s H e r m a n u s B a r g e r (‘) (**), b e r o e p e n v a n
Leusden 1887, vertrokken naar Bloemendaal 1893.
N.B. Uit zijn huwelijk met Reiniera Aleida Maria de Veer:
I. Reiniera Aleida Maria, geboren tevlaardingen I 3 Oct. J887.
2. Maria Wilhelmina, geboren te Vlaardingen 30 Nov. 1887.
3. Gerrit Aart, geboren te Vlaardingen 12 Nov. 1891.
4 8 . J a c o b v a n ‘ t H o o f t (*) (“), beroepen,van K o u d e k e r k
(Zl.) 1888, e m e r i t u s IgIo.
49. H e n r i J a c q u e s J a m e s (**), b e r o e p e n v a n W a r n s v e l d
1891, emeritus 1908.
N.B. Gehuwd te Vlaardingen g September x897:
I . Louis Gabriël James, geboren Broek op Langedijk, oud
2g jaar (zoon van Henri Jacques James, predikant, en
Jonkvrouwe Cornelia Adriana Johanna van Hogendorp),
cand. notaris, en Elsje Ysebrant, geboren te Amsterdam,
o u d 28 jaar, (dochter van Hendrik Gerhard Ysebrant
en Margaretha Johanna de Vries).
2. Gehuwd te Vlaardingen 24 Maart 1898;
Catharina Barbara James, geboren te Heerde, oud 26
jaar, (dochter van Henri Jacques James, predikant, en
Jonkvrouwe Cornelia Adriana Johanna van Hogendorp)
en Albert Rooseboom, geboren te Helsen (Duitschland)
oud 45 jaar, koopman (zoon van Hermanus Rooseboom
en Wilhelmina van der Velde).
3, Gehuwd te Vlaardingen 4 Mei 1899:
Henriëtte Jacqueline James, geboren te Heerde, o u d
24 jaar, (dochter van Henri Jacques James, predikant,
en Jonkvrouwe Cornelia Adriana Johanna van Hogendorp
en Willem Corstiaan van Dusseldorp (wien bij Kon.
Besluit van 12 Mei rgr I vergund werd den geslachtsnaam
Drossaart voor de zijne te plaatsen en zich en zijne
wettige nakomelingen te noemen Drossaart van Dusseldorp), geboren te Vlaardingen, oud 26 jaar, fabrikant
(zoon van Johannes van Dusseldorp en Katharina Drossaart).
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4. Gehuwd te Vlaardingen 31 Augustus 1899:
Cornelia Adriana Johanna James, geboren te Heerde,
oud 26 jaar (dochter van Henri Jacques James, predikant,
en Jonkvrouwe Cornelia Adriana Johanna Hogendorp)
en Harman Johannes der Weduwen, geboren te Dreischor,
oud 30 jaar, arts, (zoon van Johannes der Weduwen en
Adriana Lemsom).
5. Gehuwd te Vlaardingen 28 November rgo7 :
Anna James, geboren te Enschede, oud 25 jaar (dochter
van Henri Jacques James, predikant, en Jonkvrouwe
Cornelia Adriana Johanna van Hogendorp) en Dr. Hendrik
Schokking, geboren te Amsterdam, oud 33 jaar, predikant
te Vlaardingen, (zoon van Jan Jurriaan Schokking en
Neelte Roos).
50. Dirk Albertus van Haselen (‘), beroepen van Alkmaar
1894, vertrokken naar Valburg xgo2.
N.B. Uit zijn huwelijk met Hendrika Maria Sillevis:
I. Bertha Carolina Antoinette, geboren te Vlaardingen
20 M e i 1894.
2. Carolina Petronella, geboren te Vlaardingen 21 Januari
1897, overleden aldaar 4 Maart x898.
3. Willem, geboren te Vlaardingen 30 April 1901.
4. Jacoba Adriana, geboren te Vlaardingen 20 April 1902.
5 1 . D r . H e n d r i k S c h o k k i n g (‘) (“), b e r o e p e n v a n W e z e p
rgo3, vertrokken naar ‘s Gravenhage rgo8.
N . B . H i j h u w d e t c V l a a r d i n g e n 2 8 N o v e m b e r rgo7 m e t
Anna James, geboren te Enschede, oud 25 jaar, (dochter
van Henri Jacques James, predikant te Vlaardingen, en
Jonkvrouwe Cornelia Adriana Johanna van Hogendorp). .
5 2 . J a n v a n D u y v e n b o o d e n (*), b e r o e p e n v a n H e u k e l o m
1908, vertrokken naar Rotterdam 1914.
5 3 . J a n Doekes d e S t o p p e l a a r (“), b e r o e p e n vanKoudum
1909.
N.B. Uit zijn huwelijk met Johanna Wilhelmina Oorthuys:
I. Hendrika Cecilia, geboren te Vlaardingen 23 1Mei IgI I.
2. Casparus Bernardus,
id.
29 Sept. 1912.
3. J a n Doekes,
id.
Ig Juli 1914.
4. Gerardus,
id.
25 April rgI6.
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5. Dorothea Catharina Helena Christina, geboren te Vlaardingen 27 October 1917.
6. Maria Andriëtta, geboren te Vlaardingen 27 Oct. rgr7.
7. Adriaan,
id.
2 Maart 1920.
8. Augusta Lamberta,
id.
3 Dec. 1921.
9. Alexander Johannes,
id.
27 Sept. 1923.
10. Aleida Joanna,
id.
16 Maart 1925.
Gehuwd te Vlaardingen 5 Januari 1928:
Clara Christina Margaretha de Stoppelaar, geboren te
Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, oud 2 I jaar (dochter
v a n J a n Doekes de Stoppelaar, predikant, en Johanna
Wilhelmina Oorthuys) en Adriaan Burger, geboren te
Dreischor, oud 28 jaar, ingenieur Rijks Waterstaat, (zoon
van Adriaan Burger, predikant- en Hendrika
Oorthuys).
Nicolaas van der Sn eek, beroepen van Ooster-Nijkerk
1911, vertrokken naar Ameiden en Tienhoven 1915.
Lourens van Mastrigt, beroepen van Barneveld 1915,
vertrokken naar Harderwijk 1919.
H e n d r i k A n t o o n H e i j e r , b e r o e p e n v a n R e n k u m ~916.
N.B. Zijne echtgenoote Jacoba Gerrardina Batelaan overleed
te Vlaardingen 2 Maart rgr8, oud 35 jaar, geboren te
Bodegraven (dochter van Gerrit Batelaan en Aafje Cornelia
Lammers).
Jan Kat, beroepen van Baambrugge 1920, vertrokken naar
H o o g e v e e n 1924.
N.B. Uit zijn huwelijk met Maria Henriëtte Honig:
I. Fredrik Wilhelm Adolf, geboren te Vlaardingen 28 M e i
1922.

58. Adriaan Luteyn, beroepen van Muiden 1927.
59. G e e r t G r o o t j a n s T h z n . , b e r o e p e n v a n R e n k u m 1929.

1930
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Uit de geschiedenis van Twello.
Opgemaakt door Mr. H. H. EVERTS naar bepaalde
bronnen, persoonlijke herinneringen en
gehoorde

overleveringen.

Najaar 1928.

612 d o t va~z Nav. LXX 17lZ1,
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Thans zou de verleiding groot zijn om onze aanteekeningen
voort te zetten met een beschrijving van de prachtige buitenplaatsen, tegenover elkaar aan denzelfden grintweg gelegen nl. de
Groot& en de Kleine ïVoord@k
van resp. nxjufuyoldze, E. de Friderici,
en hare zuster mevrouw zL:ett. r. G. Bcsie~, geb. & Fridebci, en
dan vervolgens naar den Latjlmer, helaas in 1926 vrijwel gesloopt
en verbrokkeld, ja zelfs naar de eerwaardige huizinge de Poll van
de familie .Schimme&emzirtck
vafz d e r Oyr, of naar Bussloo v a n d e
freule van Wjnbe~gen, om dan, van daar terugkeerende over den
bandijk van Wilp naar Deventer, ook het zeer mooie buiten
het Se/toZ van mejufvr. R. H. van Marle aan te doen, en om zoo
weer in Twello terug te keeren, en dan huize Dykhof t e g a a n
beschrijven ; maar het zou ons veel te ver voeren, en wij zouden
buiten ons bestek gaan, daar deze groote, vrijwel intact gebleven
goederen onder Wilp en Voorst liggen.
Bovendien willen wij nu liever terugkeeren naar huize de Parkeler om nu oostwaarts onzen tocht te vervolgen langs den grintweg, die hetzij noordwaarts naar den bandijk bij het buiten Meermuiden voert, hetzij zuidwaarts langs den OyKkof uitkomt op den
Rijksstraatweg, eértijds den grooten heirweg op Apeldoorn, vóórdat
zooals wij zagen, Napoleon den grooten straatweg van Deventer
naar Amsterdam en verder stichtte.
A a n .dien grintweg noordelijk van het dorp ligt tusschen Parkeler en Hunderen
het Buiten

Kruisvoorde

of zooals het vroeger scheen te heeten PKyuisvooyf~,
nog vroeger
Cruisefort, zie de bekende kaart bij het werk van Tirion, dus
reeds midden 18e eeuw voorkomende, maar toch ook niet zooveel
vroeger, want overigens behalve dan ook nog in van der Aa’s
Biogr. Woordenboek wordt het weinig vermeld. Wij zagen reeds,
hoe het van ongeveer 1775 af tot zijn dood in 1793 eigendom was
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van den Scholtis
Evrrfs,
en daarna ging het respectievelijk over in handen van B a r o n v a n Reede v a n d e n Parkeler,
den heer Damman, Baron Vosch van Avesaet, d e n heer Slateru,
Baron van Lavnsweerde, den heer Schutstal van Woudezbevg, yankheeren van Citters, vader en zoon en Baron Ya9l Arend Goa’ert van
litersurn, geb. op huize Welgelegen, onder ambt Hardenberg 22
Juli 1843, overleden te Ede in Igoo, eerst 21 Mei 1869 gehuwd
met A n n a 3okaznetta Bückner, geb. 13 Sept. 1847 te Kampen,
overleden op Kruisvoorde 25 Nov. 1869 en 2”. 6 Mei 187 I te Tuil
met zijne nicht Geertvz& Agrzes Baronesse van Ittersum. In 1878
heeft deze eigenaar het buiten verkocht aan den heer Willem
Daziel Crnnzer van Amsterdam, en na zijn dood kwam het in
handen van zijn eenigen zoon Dr. WillPm Daniet Cramer, die er
eerst nog eenige jaren gewoond heeft met zijne moeder racoba
Adriana Crooskewit, daarna sinds 22 Maart 1904 met zijne ecktgenoote
Marie ~okanna v a n Gennep, maar in 1923 naar Doorn vertrok,
na het huis van een toren voorzien en dit verder eenigszins verfraaid te hebben, door het aanbrengen van een hooger en leien
dak met kleinen zandsteenen gevel. Ook de van .dit mooie buiten
gehouden openbare veiling had het gewone treurige verloop.
Het huis met koetshuis en tuin, groot ongeveer 31/s H.A. is
thans eigendom van een heer cl’z’sboom uit Arnhem.
Bij het buiten heeft ook, als grootendeels door den heer Dr.
W. D. Cramer bijgekocht, behoord het oude buiten
120

d e

Basseld.

Het werd in 1710 gebouwd door den heer v a n Haastenburg
zeker van dezelfde familie als de ScAolt& ComeZis v a n Haastenburgk, voorganger van Scholtis Everts. Een grafsteen van deze
familie, met wapen en inschrift, bevindt zich nog in de Hervormde
Kerk. Het was van ouds een vrij groot landgoed, dat zich tusschen
den grintweg langs Hunderen en tot den Rijksstraatweg uitstrekte,
alwaar het een vrij groot bosch moet gevormd hebben, maar er
zijn later stukken aan den voorkant langs den straatweg afzonderlijk verkocht, alwaar in de jongste tijden een nieuwe villa door
Nota& iLlv. G. A. Crol, een paar kleinere villa’s en eenige burgerhuizen zijn gebouwd, de eerste op het toenmalige bouwland
de Hoekskamp.
Achtereenvolgens kwam de Basseld in handen van de familie
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Veeren, laatst den heer Jan Rabo, en de boerderij de Oude
Basseld aan eene dochter uit dat geslacht gehuwd met den heer
v a n W&lteym, w a a r n a het gesplitst bleef, en het Westelijk
deel gekocht werd door Afztoinetta Wouteera SPJZB van Basel,
later voor het grootste gedeelte door den heer Dv. Cramcr voornoemd, en het Oostelijke gedeelte in handen van de Erven van
I$‘~~~/~yrn
bleef, maar alles tezamen daarna, behalve het niet door
den heer Cramer gekochte, waar arbeiderswoningen gebouwd zijn,
i n h a n d e n k w a m v a n d e Nnnmd. Vc~~~t. >nauoa van de familie
&+nie. Onder den heer Cramer is het huis perceel, hetwelk uitwendig totaal verknoeid was door bepleistering en aanbouwtjes,
maar inwendig nog altijd eenigen voornamen indruk maakte, nog
eenigen tijd verhuurd geworden, maar toen door hem geheel
afgebroken, de omgeving tot bouwland gemaakt, en met het
naast het heerenhnis staande boerenhuis als boerderij ingericht
en verhuurd.
Oostelijk van deze twee boerderijen van de Basseld, ook aan
genoemden grintweg gelegen vindt men de borrdcrij de .%Men/?of,
t o e b e h o o r e n d e a a n d e Heuvoy?na’e
Diaconie zIan TzvrL’lo. Dit zal
hetzelfde zijn als h e t P.Sckelen&ijS< waarvan het Register der
Leenacten boeken, in de werken van Gelre IV, bl. 381 spreekt,
en waarvan wij nog iets willen overnemen, daar het vermeldt
het instituut der 2 u i t g a n g e n a, e n m e n e r m i s s c h i e n u i t m a g
afleiden, dat ook de goederen van dit leen vroeger bij den
Basseld behoorden, en dat de grintweg waaraan al deze buitens
lagen, oudtijds de Toege-Straete werd genoemd, wat ook onze
meening bevestigt, dat hierlangs ongeveeer de groote heirweg
naar Apeldoorn heeft geloopen, omdat die grintweg, gelijk wij
zagen, bij het Wezeveld op d e n Rijksstraatweg u i t k o m t , d i e
voert langs de buurtschap Teuge naar Apeldoorn. Het leen
dan » d e h e l f t e v a n e e n e r v e ende g o e t , g e n a a m d BSchelen,huijs o n d e r d e n ampte van Voorst, kerspel Twelle gelegen,
anlet allen synen toebehooren, recht ende gerechticheyt, beswaert
»in ‘t geheel met 28 st. tins aen den heer van ‘t lant, met
,een mudde ,Keurhaver a a n d e n D y c k g r a e f f , ende m e t e e n
»mudde goede koorn aan de Pastorye van Twelle, halff rogge
aende halff garste, ten deele thientbaer. ten deele thientvrij [met
»gronden onder Wiep die met het laatste gedeelte van dit leen,
Bgelijk dat hierna volgt, bij resolutie van den Hove van Gelderland
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avan 3’ April 1671 van de leenpligt gevrydt zijn, ende t o t alloBdiael goedt gemaeckt zyn, tegen teleenmaeckinghe van het gehele
Berve ende goedt genaamt Schelenhuys] en eyndelyck de helfte
xvan 5 l a n g e ende 4 corte a c k e r e n , m i t g a d e r s v a n 5 mergen
>lege l a n d s , soo voor dezen onder het erve Veldwyck [dit erve
bestaat daar in de buurt nog] gehoort hebben, ende daeruyt verBkocht s y n , d a e r v a n 2 lange en 2 corte ackeren thientvrij ende
pde resteerende 5 ackeren, mitsgaeders de 5 mergen lege lants
arnet den groeven tient beswaert syn, soo ende als deselve ackeren
Ugelegen
syn op den Besselschen Enck, Oostwaerts Borgemeester.
2Willem Valck ende B e r e n t v a n O e r s c h a e t e , suidtwaerts die
BToege Straete, westwaerts die Pastor)-e toe Twelle ende transBportant selfs mitsgaeders Evert Gerrits ende noortwaerts aan de
rvlierte, enz. - alles met de voorsegde parceelen raet ende onraet,
Bdycken, d a m m e n ende w e t e r i n g e n , a l s d a e r t o e v a n o u t s i s
ggehoorende.
2 A e n d e Staeten van Gelderlant opgedraegen ende weder tot
aeen leen ten Zutphensche rechten, met een pont goet gelts te
averheergewaden, o n t f a n g e n b y Dirck Willems, die daarmede bealeend is 24 Augs. 1661.~
Na de vrijmaking van .vorenstaande gronden tegen beleening
v o o r h e t g e h e e l v a n S c h e l e n h u y s , is hiermede beleend 3 April
1671 Gysbert Schimmelpenninck van der Oye tot Hunderen,
gehuwd met Helena van Heerde t o t Hunderen en bij resolutie
des Hoves van 7 April 1671 is dit leen van de leenpligt gevrydt
8 April 1671. Zoodoende is dit goed toen in één hand gekomen
met de eigenaren van Hunderen.
I

3”. Huize de Dykhof.

Hieromtrent wordt uit het verleden niets vermeld, maar het is
juist een buiten, dat aanvankelijk zoowel wat huis, als wat plaats
betreft, betrekkelijk klein en eenvoudig was ingericht, maar door
de laatste bewoners, de /zeeren vaz der FeZtz, v a d e r e n z o o n ,
steeds vergroot en verfraaid is.
Voorzoover ons bekend is, was de eerste bewoner Roelof
Hen&& Gcdach Rnron vaz Issrlnzud~~z,
geb. te Zwollingercamp
o n d e r W a n n e p e r v e e n 3 0 April 1799, gestorven te Twello 13 Dec.
1841, die eerst te Tiel in I 823 huwde met Hermiua v a n Kriekejz,
geb. aldaar ia 1798, maar die reeds 2 1 Jan. 1832 op den Dykhof

182

STEDEGESCHIEDENIS.

te Twello overleed, nalatende eene dochter, en 20 te Twello
2 April 1834 met yoha~na Coyn&a V~TL Ewyck, geb. te Rotterdam
i n 1 8 0 8 e n o p d e n Dijkhof 15 M e i 1 8 4 3 g e s t o r v e n . U i t d i t
tweede huwelijk werden 3 zoons en 3 dochters geboren, maar
geen van allen wonen meer te Twello.
Na deze familie moet WWVY. wed. Putmnn Crnntcr er gewoond
hebben, en daarna mejufvrouw va?z den S&&II, z o n d e r d a t o n s
van deze eigenaren meer bijzonderheden bekend zijn. Na den
dood der laatste werd het publiek verkocht, kwam toen in handen
van een combinatie, die het echter het volgende jaar reeds in
1873 overdeed aan den toen juist benoemden Burgemeester L~Y.
Yacobus B a r o n vaz deu Fel&, destijds rechter te Assen, g-ehuwd
met -Yonkvvouwe Adbertins Comtaantia van Swiuderctz, (resp. ZOO?Z van
Gustaaf Willem en Throdora Elisabeth Mossel, geb. te Epe I 5 Nov.
1825 en gest. te Twello 21 Nov. 1904, eerst weduwnaar van Jkvr.
Anna Christina Molleus; dochter van J7hr. MY. Gerlacius van Swinderen
en Baronesse van Lyndcn, geb. huize Rys in Friesland 16 Juli I 835 en
gestmven te Twello 5 October rgr4) welke laatste, als zijn weduwe
het buiten toen nog meerdere jaren bewoonde. Inmiddels was
hun zoou na het aftreden van Mr. H. CromneIin als Burgemeester
van Voorst, als zoodanig benoemd, en woonde hij, MY. AIckrtus
Constant Baron vau der Fel&, geb. te A s s e n 2 Oct. 187 I, t o e n
in een zoogenaamd Noorsch huis, op de plaats opgericht, maar
betrok hij het buiten, toen hij er na zijn moeders dood eigenaar
van geworden was, terwijl het nu nog bewoond wordt door hmt
e n z i j n e echtgenoote J7kvu Adavit, Frbdéyigue ZsabeUe dc MiUy v a n
Heiden Reizestein, g e b . te Zuidlaren 3 I Januari 1880, gehuwd
aldaar II November Igor, en hunne vijf kinderen. De heer Mr.
A. C. Baron v. d. Feltz is ook Dikgraaf van het polderdistrict
Veluwe,
Gelijk wij al zagen, ligt achter den Dijkhof het buiten
140.

Meermuide?z

hetwelk een ouderwetsch buitenhuis was, met op
eene boerderij, het eerste als zomerverblijf dienende,
renbosch
aan den overkant van den weg, hetwelk
Dijkhof is gekomen en aan de dames Gussr~~znKrr
daarna aan den heer Barend Barlagen Bussemakev,
haar broeder, toebehoorde en vervolgens aan diens

korten afstand
met het Stcrlater bij den
te Deventer,
ook van daar,
zoon ~51~. Yart
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Bussemaker, Raadsheer in het Hooggerechtshof van
Nederlandsch Indië met verlof, die het huis vergrootte en verfraaide, en ook den geheelen aanleg verbeterde. Hij had het plan
om hiermede nog voort te gaan, als hij na bij het verstrijken van
zijn. verlof nog een enkel jaar in Indië gediend te hebben, met
pensioen zou zijn terug gekomen, maar dat heeft niet mogen gebeuren, want in den oorlogstijd is hij in Indië vastgehouden geworden, en toen daar al spoedig gestorven. Daar hij ongehuwd
was, vermaakte hij het buiten aan een naamgenoot, zijn neef12
Bussemaker,
met genot yan vvucktgebruik ten behoeve van zijn
zwager en zuster Mr. Steven vaiz Defden Pzn , oud griffier van
het kantongerecht te Deventer en Vrouwe Anna Bussemaker,
die er derhalve beiden nog van genieten.
Op den weg naar Deventer onder den dijk vindt men nog het
oude buiten de Ziele, hetwelk ook reeds in oude tijden bekend
was als Ao. 1469 als het erve ten Zijle, Ao. 1572 e n 1609 als
then Zyele, Ao. 1637 als ter Ziele en Ao. 1734 ten Ziele (zie
nomina Geographica t.a.p.) in de 2~ helft der vorige eeuw in
eigendom behoorende aan een famdie Ba~ssemaker
van Deventer,
daarna aan den heer 7oAannes Vermeer G.q bankier te Deventer,
die het door aankoop van steeds meer landerijen, tot een groot
bezit maak te. Na zijn dood werd het eigendom van zijn eenigen
zoon Mr. Chdiaan
Vwmcev, ook bankier te Deventer. Deze
hechtte er echter niet zooveel aan, weshalve hij het geheele complex liet veilen. Na eenige lotgevallen werd het huisperceel met
eenigen grond aangekocht door de heeren Costev e n Renssen, die
er een groote kweekerij van maakten, gelijk het als zoodanig nu
nog, maar als naamlooze vennootschap wordt geëxploiteerd.
Uit den ouden tijd stamt nog een boerderij sde Gaatec geheeten
aan den Rijksstraatweg en den dijk tegenover den Dijkhof, e n
bekend Ao. 1554 als erve ter Gaete, Ao. r 596 erve ter Gate,
Ao. 1734, 1765 en 1761 de Gate en Ao. 1599 de Gathe, terwijl
er zeker uit voortgekomen zijn de geslachten Ao. 1335 van der
Gaeten, & 1400 van der Gaete, Ao. 1492 ter Gaten, Ao. 1565
ther Gathen en Ao. 1606 ter Gaet. Mogelijk is het beter te
zeggen, dat de plaats haar naam naar de geslachten kreeg, De
boerderij behoort thans aan de stalhouderij van de firma Sonnenberg, die haar als zoodanig verhuurd heeft.
Daarnaast. volgt dan het oorspronkelijk dubbele buiten de Drvu-
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kovst, ook al als landgoed Ao. 1636 bekend, maar toen aangeduid onder den naam Doerenweertshorst. In de besproken plaats
der Leenactenboeken, zie Gelre IV : 269 wordt uit het jaar 1424
gesproken over een beleening van twee »mergen lants ofte daerBomtrent gelegen in den Kerspel van Twell in Veltwijker marckec,
waarbij te pas komt Aelbert ter Derenhorst (ter ook als ther geschreven.) Vermoedelijk staat een en ander wel met elkaar in
verband.
Het westelijk gedeelte is vrij lang eigendom geweest van de
heeren Bernara’z~s Gerhara’us e n Grvvit ALbuts, v a d e r e n z o o n ,
beiden afkomstig van Deventer, maar door den laatsten verkocht,
waarbij het ook nog al versnipperd is, en het heerenhuis in handen
kwam van een heer Roos uit Rijswijk, die het eerst zelf bewoonde,
maar daarna verhuurde.
Het oostelijk gedeelte onderging meer lotgevallen, en kwam in
verschillende
handen. Een tijd lang is het eigendom geweest
v a n d e n h e e r P. A. Wernink uit Deventer, daarna van den Heer
v a n Lennep uit Indië en vervolgens is het bekend geweest als
hotel-pension en café alzet Paviljoenu. Als zoodanig kwam er een
kleine beschrijving van voor in de Aarde en hare volken, jaargang
rgoz Bijblad no. 30, waarbij de loftrompet wel wat heel veel werd
gestoken, en der natuur wel wat veel geweld werd aangedaan,
want van heuvelhellingen, forsche dennen, edele berken en eindelooze heiden is in dat gedeelte al heel weinig sprake. Integendeel
heeft schrijver dezer wel hooren vertellen, dat het daar vroeger
alles akkermaalsbosch was, en dat zal beter uitkomen. Tegenwoordig is het eenmaal aardige plaatsje geheel versnipperd, en
zijn vele perceelen met burgerwoonhuizen bebouwd.
Aan de overzijde geeft het buiten de KoZ.&/zof een aangenamen
vriendelijken
indruk, Het is thans eigendom van den heer Isaac
Bussemaker, van Deventer afkomstig.
Iets verder op volgt het buiten BeekzuoUe, vroeger genaamd
Beekzz’ckt, in den tijd dat het, eigendom zijnde van DY. Yan yacob
F’enwink, in huur was bij den heer Baron Sloet van Zwanenburg,
Rijksontvanger, en nadat het toenmalige huis vervangen was door
een groote nieuwerwetsche villa met open toren door den nieuwen
eigenaar den heer Willem Octavius Kevkhove?z, Bankier te Amsterdam, v e r d o o p t t o t Em?ka. Het is na dezen eigendom gew o r d e n v a n Mr. W’, J. va?z Weldererz l?a~on Reqers u i t Leeu-
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warden, die het als kostschool verhuurd had, toen van MY. ~ena?zZ
C~ovzmeZin,
den Burgemeester, den heer ten HOVP, den heer AZbert
Ankersmit, beiden van Deventer, en thans is de heer Mr. Pieter
Uirnie uit Ned. Indië er eigenaar van.
Aan weerskanten van den weg krijgt men dan nog verschillende
buitentjes F,?ierkamp, Nieuw Ewzsterwate, Voorburg, Schoonoord,
Kleitze e n gyoote B y v a n k , Neirdu e n Mnuicnhof - v a n w e l k e
nog vermeld moet worden, dat ook in de nomina geographica
wordt gesproken van een watertje tusschen Twello en Wilp en
den Fliertenkamp te Twello, de Vliert Ao. 1502, dc V l i e r d t
A o . I 5 5 4 , d e Flyrte A o . 1595, d e V l y e r t e A o . 1612, Vlierte
Ao. 1653, h e t e r v e F l y e r t e k a m p A o . 1 6 0 2 , de V l i e r c a m p
Ao. 1612, dat »den Byvank landgoed te Twelloc reeds Ao. 1365
voorkomt als den Byvangh, Ao. 1405 den Byvanck of Bywanck
en Ao. 1746 Byvang, terwijl in December 1495 een zekere Alphaert
Sturman het erve den Byvank in de buurschap Hunderen Kerspel
Twello koopt (Nav. XXXII : 590.) Er wordt ook gesproken over
de geslachten Bivange Ao. 1320, ton Byvanghe Ao. 1337, Byvang
Ao. 1348, Byvinck Ao. 1573.
Ongeveer de geheele rge eeuw was het eigendom van Dv. 3an
yacob Pemirzk bovengenoemd, een in zijn tijd bekend geneesheer,
en zijne echtgenoote Vrouwe Nicoliza Catharir~a
WiZhehirta i’<Zy~zpe?zniTq, die aldaar lang na haar echtgenoot op ro3-jarigen leeftijd overleed. En ook toen bleef het in de familie, n.1. v a n h u n
zoon Mr. Felix Robert Pennink, advocaat-procureur te Zutphen,
wiens echtgenoote Vrouwe So@ìa Catharina Galdenberg, als weduwe
het bleef bewonen, maar na wier dood in October 1914, het in
het voorjaar van 1915 geveild werd, en helaas al weer met het bekende treurige gevolg.
Het genoemde buitentje Marienhof werd door den zelfden Dr.
Pennink in & 1840 gebouwd voor zijne dochter Marie Phzlippe
3os~pIze bij haar huwelijk met DY., yoost Arnold vare fllunzel, geneesheer en later opvolger van zijn schoonvader. Ook na den dood
van hen beiden bleef het in handen van een hunner zoons den
oud assistent resident Sjoerd van H~nzrZ, maar toch niet zoo lang
meer, want al spoedig kwam het daarna (begin Igoo) in handen van
Jkvv.

b%sabeth

Geertmida

Edzardina

yaco6a

Rutgcrina

Baronesse

van der Frltz, die het liet verbouwen en het als nog bewoont.
Na dit buitentje volgen nog eenige villa’s, dan volgt > H7ekza6:
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eigendom van de weduwe van arts yo&n Die&+,& de Roock, voor
dien van den gep. generaal Mossel, de familie Quryse~z en mevr.
d e Donatrière y/+. Mollerus gr6. Baronesse v a n Inzhof. V o o r
deze werd het gebouwd door den heer H. C. Roeters van Lennep,
bij den Parkeler waartoe de grond oorspronkelijk behoorde, genoemd.
Enkele van bovengenoemde villa’s zijn gebouwd op grond die
voorheen bekend stond onder den naam van bosclz en KoeleZ van
Bvaconnier, hetwelk schrijver dezes zich nog uit zijn kindschheid
herinnert, als een heel schilderachtige plek sparrebosch met loofhout en te midden daarvan een typisch ouderwetschen koepel. De
heer de Braconnier was er eigenaar van, deze werd genoemd naar
aanleiding van de geschenken nachtmaals zilver en stond in verband met het Holthuis, van welks bewoners van Boecop of van
Reede hij een bloedverwant was. Ook vond ik hem genoemd
in verband met de familie Putman e n Putman Cramer.
M i d d e n i n h e t d o r p s t a a t n o g h e t h u i s >Hof t e n DaZec, in
1661 gesticht, o.a. bewoond door .WzoZtis Wynen, s i n d s + 18 IO
e i g e n d o m v a n Mr. p/zz’Zz) Pelgrim J?VCY~S, s i n d s 1844 v& Mr.
Yacob Nikolaas Ikv,yts, die het voorhuis vernieuwde, sinds 1888
v a n MY. Hermannus Henviczu Everts, die den tuin belangrijk
vergrootte. Tengevolge van zijn vertrek uit de gemeente in 1926
werd het geveild, en ging het in zijn geheel over aan den heer
Hendrikus Hevnzams vax Aanhout, tot dien tijd huurder van het
aan de overzijde liggende welbekende Zogefltelzt van Enter, hetwelk
hij den ouden naam van aa’e .%ten/Ioeds: teruggaf. Dezen naam
droeg hij daarna op Hof ten Dale over, dat hij geheel als /zatel,
beantwoordende aan alle eischen des tijds, verbouwde en gedeeltelijk
nieuw bijbouwde, en daarmede is nu de oude naam voor de verdere
geschiedenis verdwenen !
Tegenover het station ligt nog Villa Nova eigendom geweest,
resp. van de heeren Schutstal van Woudenberg, Kunst, Engelenburg,
Barlagen Bussemaker, Beerman, Ras en laatst van de dames Jacot.
L’it den ouden tijd wordt nog gesproken van het erve Badgk,
een nog bestaande boerderij nabij het dorp, eigendom van het
Groote e n Voorstergasthuis t e D e v e n t e r , e n s i n d s A o . 1336 a l
voorkomende als Bedinc, en later onder verschillende andere,
maar alle overeenstemmende namen, en in verband daarmede van
de geslachten Badink Ao. 1612 en later van Baedinck.
En ook van de buurtschap Tezq-e, tusschen Twello en Apeldoorn
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gelegen gelijk wij reeds zagen. Tevens worden dan eenige aldaar
n o g b e s t a a n d e boera’evijerz
genoemd, als de Haverkamp, zie de
Leenactenboeken in >Gelrea 1V : 272 : gden Grooten en den Cleynen
BHaverkamp (Wilpsch leen) met hunner beijder toebehooren gerlegen in .den Toege in den Kerspel van Twelle, in den ampte
rvan Voorst, en tot den hupse van Wilp gehorende, tot Zutphenschen
rregte getransporteert bij Brant van Delen ende Daem synen soon
Men ziet hieruit, dat ook
»op Arnt te Roecop 9 Februari 15 16.t
h e t g e s l a c h t v a n lioecop van zeer vroege tijden af in Twello
voorkomt, maar schrijver dezes heeft daarvan toch geen meerdere
sporen aangetroffen. Dit goed komt ook voor als Overcamp
Ao. 1579 met de geslachten Auercamp Ao. 1352, de Overcamp
Ao. 1356, Overcamp Ao. 1356, de Ouercamp Ao. 1357 vlg. en
O v e r c a m p An. 1397, het Avevepzk, o o k g e n o e m d H a e f e n k
te Twello in 1583 en 1594, in welken tijd het werd geërfd door
juffer Johanna Stuermans vrouw van Evert van Tungeren (Navorscher XXXII : 590) en voorkomende als Averenck Ao. 1457
en vlg., Avereng Ao. 1465, 1481, te Auering Ao. 1497 A u e r e n c k
Ao. I 547, Averengh Ao. 1636,Hauerenck Ao. I 594,Haefenck Ao. I 594,
Haeffenck 16 I I, met de geslachten Tot Avering Ao. 1397, van Averenck Ao. 1451, te Overengh Ao. 1457 en van Overheng Ao. 1466.
En het Hoenscltoten
of Horzdsckaten, ook Hoenscoten Ao. 1387,
H o e n s c a t e n Ao. 1457 - alles één met ade Groote Hondschatenc
erf te Twello.
De ptegenwoordige Staat enz.u vermeldt nog 1347 dat bij Twello
stonden drie heerenhuizen Vryenberg, Duistrrzroovde en
maar hij weet van het eerste niets en zegt van het 2e dat het
oud, en van het 3’ dat het vervallen is. [Wij echter hebben van
h e t 2e het noodige kunnen vermelden, maar hebben het le e n
h e t 3” zelfs nooit hooren noemen.]
Zoo zijn wij dan aan het einde onzer aanteekeningen gekomen,
en hebben wij de lotgevallen van dit toch wel deftige en aanzienlijke dorp door de eeuwen heen in zijn lief en leed kunnen
v o l g e n t o t o p h e d e n . Wat nu verder de toekomst brengen zal,
is niet te zeggen, en moeten wij afwachten - maar ékn ding
hoop’ ik, dat $n overheid èn burgerij nooit zullen vergeten, dat
het een geschiedenis heeft, en dat het ook verder zich deze eer
waardig moet maken !
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Het Landsarchief te Batavia
DOOR

Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS.
Voortzetting van Nav. LXXVI/I,
Brieven may

r32.

Hoorn.

I745-‘54.

Brieven van Leiden.

1716-24,

1747-49,

1758-93.

Brieven naar Leidez.

1738 - 44.
Brieven

van

1739-88,

Middelburg.

1742-56,

Brieven

naar

1751-75,

1759-64.

Middelburg.

1738-50.
Brzeven van Rotterdam.
1741-56, 1760-66, 1782-87.
Brieven naar Rotterdam.

1744-50.
Brieve~z

vare Utrecht.

1719-55,

1740-60,

1760-62,

1 7 7 1 - 7 8 , 1775-84,

179+---3, 17w-1805.
Brieven uaar Utreckt.

1738-44,

Brieven

1744-50.

van

Veere.

1783-92.
Brieven van Vlzssingen.
1720, 1743-6.
Brieven naar Vhssinge~z.

174518.
Brieven van Zutphen.
1751-2.

V. Weeskam’er te Benkoelen.
a. Administratieve stukken
6. Grootboek 1829-40.

c. Kasmemoriaal I 829-40.
d. Extracten id. 1829-46.

1825-7.

1782-9,
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VL W e e s k a m e r t e C h e r i b o n .
a. Grootboeken 1756-59, 1760-92, 1798-9, 1803-5, 1806-8.
b. J o u r n a l e n 1 7 5 6 - 6 2 , 1 7 6 3 - 8 5 , 1785-1803, 1804-8.
c. Brieven van Cheribon 1762-84.
d. Brieven naar Cheribon 1739-52.
P. Uitstaande schulden 1800.
VII.

Weeskamer

te

Cochin.

a. J o u r n a l e n 1724-29, 1749-52, 1753-4, 1755-7, 1 7 5 8 - 9 ,
1760-1,
1762-4, 1766-7, 1769-75, 1776-81, 1782-5,
1 7 8 6 - 7 , 1788-94.
b. Grootboeken 1750-62, 1763-83, 1786-7, 1788-9, r7go--3.
c. Brieven naar Batavia 1718-81.
d. Brieven naar Tutucorijn 1739.
P. Brieven van Batavia 1738-42.
VLII. W e e s k a m e r t e C o l o m b o .
a. Vergaderingen I 726.
b. B r i e v e n n a a r B a t a v i a 1697, 1725-30, 1727-49, 1738-44,
1742-51, 1748-58, 1759-69, 1 7 7 2 - 8 1 , 1783-92.
c. Brieven naar Colombo, 1732--44.
d. J o u r n a l e n 1745-52, 1 7 5 4 , 1756-59, 1760-1780. ’
e. Grootboeken 1745-6, 1747-8, 1749-53, 1755 -6, 1757-60,
1761-80.
f, G r o o t b o e k e n e n J o u r n a l e n 1 ‘ 7 8 0 - 8 5 , 1787-90.
1X. W e e s k a m e r t e Galle.
a. J o u r n a l e n 1 7 2 7 - 8 , 1729-32, 1 7 3 3 - 4 , 1 7 3 6 - 4 6 , 1747-9,
1750-8, 1759-61, 1762-65, 1766-9, 1 7 7 0 - 1 , 1772--85.
6. Grootboeken 1726-29, 1730-34, 1737-40, 1745-6, I74g54, 1759-61, 1763-5, 1767-71, 1772-85.
X. Weeskamer te Hougly.
n. G r o o t b o e k e n 1772-5, 1779-87, 1789-91, x792-94.
6. J o u r n a l e n 1772-3, 1 7 7 4 - 5 , 1779-83, 1 7 8 4 - 5 , 1 7 8 6 - 7 ,
c. Brieven naar Batavia 1739-46, 1768-78, 1779-87,
X1. W e e s k a m e r t e J a f f a n a p a t n a m .
n. Journalen en Grootboeken 1745-5c~ 1752-3,

1755, 1757-8,
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762-70,

177

1-2,

1773-6,

1777-80,

1783-6,

17871

17%7--go.

6. Brieven

1738-1752.

X11. W e e s k a m e r

>Kaap d e G o e d e Hoopt.

te

n. Brieven van de Kaap, 17 r7-46, 1742---60,
70,

I75g---80, 1763--

178.5-87.

b. R e k e n i n g e n r7g4---1813,

1814-26.

X111. W e e s k a m e r t e M a k a s s e r .
a. Grootboeken 1703-5, 1727-28, 1730-31,
4, 1745-7, 1751-57, 1759-60, 1761-70,
1809, 1810-13,

b. Journalen

1737-41,

1743-

1771-80,

1781--

r815-rg, 1 8 2 3 - 2 7 .

1696-7,
1724-5,

1727-8,
1730-31,

1738-41,
1743-47, 1752-57,
1759~60, 1761-68,
1809, 1810-4,
1815-19,
1821, 1823-7.
c. Bijlagen Boeken 1825.
d. Aankomende Brieven 1749-58
en 1778.
P. Kasrekening 1826.

1735-6,
x770-

f. Balancen 1806 en 1827.
X I V . W e e s k a m e r t e Malakka.
n. J o u r n a l e n 1 7 2 7 - 8 , 1 7 3 6 - 8 , 1742, 1744---g, 1750, 1572,
1754, 1756-67, 1769, 1770-79, 1780-1, 1784-9, 1790-4.
b. Grootboeken 1724,
1726,
1736,
1732,
1739-40,1743, 1745-49, 1750-58,
1761-51 1767-9,
1770-6,
1778,
1780-5,
1786-9,
1790-2,
1793-94.
XV. Weeskamer te Negapatnam.
&. Journalen en Grootboeken 1715-6, 1720-4,1726-32, 173443, 1744-5, 1746-69, 1770-1, 1773-8, 1780-2, 1784-5.
6. B r i e v e n n a a r W e e s k a m e r Batavia 1 7 3 2 - 5 8 , 173538,

1758-1782.

c. Origineele Resoluties

je halfjaar 1781.

X V I . W e e s k a m e r t e I’adang.
n.
b.
c.
d.

Brieven naar Batavia 1731-47, 1759-68,
Brieven naar Yadang 1739-43, 1744-52.
Resolutiën 1768-91, 177 1-75.
Memoriaal en Grootboek 1826-8 en 183 1.

J770-95.
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e. Journalen en Grootboeken 1774-1786.
f. J o u r n a l e n 1765-74, 1786-96.
g. Grootboeken 1765-74, 1786-1798, 1828-1831.
XVII.

Weeskamer

te

Palembang.

n. Brieven van Palembang 1691-1708,
6. Brieven naar Palembang 175 3.

1764, 1771-4.

XVIII. W e e s k a m e r t e ,Paliacatta.
a.
b.
c.
d.
e.

Brieven naar Batavia 1787-94, 1787-96.
Rekeningen en Fragmenten daarvan 1722, 1726, 1780-89.
Diaconie 1794-95.
Grootboek en Journaal 1786-7, 1788, 1796-7.
Staat rekening der Weeskamer 1800-1 e n 1805-6.
X1X. W e e s k a m e r i n P e r z i .
Brieven naar Batavia I7 18- 175 2.
XX. W e e s k a m e r t e S e m a r a n g .
n. Grootboeken 1776-7, 1779 -80, 1781-4, 1785-94,1795-7,
1798~-9 en 1801-2, 1807, 1815-7, 1818, 1821-27.
b. Kassaboeken 1768-72, 1773-7, 1;81-7, 1788-90, 1791-3,
1794-7.

e. Kassorekeningen 1778-9 (fragmenten), 1800-4,
d.
e.

1806-7,

1815-8, 1820--1, 1822, 1123, 1824, 1825-6.
K a p i t a l e n hpillen 1 7 7 0 - 5 , 1 7 7 8 - 8 7 , 1 7 9 0 - 1 , 1793-7,
1801-5,
1815-7, 1820-1, 1824, 1827.
Brieven van Semarang 1760-7, 1768-75, 1771-9, 1788-90,
179’ - 1 8 0 2 , 1803-8, 1820-6.
Journalen I 780- I, 1804, 1806, 1823, 1827.~ _
Rekeningen met Batavia 1780-1812.

f.
.g.
h. Notulen ~823.
i. Brieven van Semarang 1849-1857.
XXI. Weeskamer in Siam.

a. Brieven naar Batavia 1687=1710,
b. Brieven van Batavia 1746-53.
Xx11. W e e s k a m e r t e Soe,rabaja.
a. Rekening dier kamer 1822-54.
6. Kwitanties 1815-16.

1724-1758, 1761-64.
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c . Pupillenrekening 1817.
d. Kassaboeken 1817, 1821.
e. Brieven naar Soerabaja 1822-23.
& Brieven van Soerabaja I 849-57.
XXIII. W e e s k a m e r t e S o u r a t t e .
Brieven

van

Batavia.

1738-53.

XXIV. Weeskamer te Ternate.
a. G r o o t b o e k e n 1703-4, 1720-1 > 1732, 1738, 13 97-401
I74I- 2 , 1 7 4 3 - 6 1 , 1 7 6 2 - 8 4 , 1 7 8 5 - 6 , 1802-3.
6. Grootboeken en Journalen 1806-8, 1817-23, 1829-30.
c. J o u r n a l e n 1695-7, 1698-99, 1703-6, ;7o8-g, 1 7 1 5 - 6 ,
1718-20. 1721-23, 1724-35, 1736~50,1751-6r, 1762-3,
1 7 6 6 - 8 2 , 1 7 8 3 , 1 7 8 5 - 6 , 1802-3, 1 8 1 7 - 1 8 2 4 , 1826-30.
n. Brieven van Ternate naar Batavia 1738-50, 1747-52, 17608 5 , 1795.
e. Bijlagen tot de Boeken 1819-22,

1826-30.
(wordt

vouYtgt~z&t).

Rederijkerskamer.
Hoe was de
kamer, die tot
Een blazoen
van blazoenen,

naam van
zinspreuk
van deze
hangende

Vlaardingen.
Genealogische

en waar was gevestigd de rederijkershad: Uyt liefde verweet.
kamer bevindt zich in de verzameling
in het stadhuis te Vlaardingen.
M. C. SIGAL J R .

onderzoekingen

in

Zuid-Frankrijk.

Voor genealogische onderzoekingen in Zuid-Frankrijk wensch
ik de aandacht der lezers van dit blad te vestigen op het adres
van den Heer Henri Martin, ancien archiviste adjoint d u Département de la Haute Garonne, Villa Augustine, Croix Daurade,
To u 1 ous e (Hte Garonne), wiens naam ik voor dit doel gaarne
aanbeveel.
Sedert eenige jaren heeft hij met veel succes onderzoekingen in de Languedoc voor mij verricht.
M. C. SIGAL JR.
Vlaardingen.
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De polderregeering in de Wieringerwaard(1597-1795)
DOOK

M R . J. BELONJE.

Tot het bedijken van de Wieringerwaard of Nieuwe Zijpe werd
door. de Staten van Holland op 6 September I 597 octrooi verleend. 1) Sedert den aanvang van het werk werd de polder bestuui-d door een college van hoofdingelanden, waarvan het aantal
-variëerde tusschen vijf en acht leden. Hoofdingelanden werden
verkozen ad vitain door stemgerechtigde ingelanden. Naast het
evengenoemde college bestond dat van den dijkgraaf met zijn
De dijkgraaf heeft in den tijd van de
schepenen-heemraden.
republiek steeds de functie van baljuw bekleed. Er waren 5 schedie van tijd tot tijd aftraden: het eene jaar
penen-heemraden,
traden er tweé, het andere jaar drie af. Op voordracht van hoofdingelanden werden zij evenals de baljuw-dijkgraaf door de Rekenkamer (later de Staten) benoemd. Bij de uitoefening zijner taak
werd het bestuur bijgestaan door een secretaris en’ een penningmeester, welke beide ambten somtijds ook door één persoon zijn
waargenomen.
Tot deze laatste ambten en tot dat van baljuwdijkgraaf werd men voor het leven benoemd.
D i j k g r a v e n - B a l j u w e n . 2)
* Dominicus Boot, baljuw-dijkgraaf van de Zijpe en Hazepolder,
overl. 1618.
Eduard Jacot van Axele, Heer van Dussen, I6I g.
*Pieter Pauw. ben. 1620 - overl. 26 Nov. 1647.
’ Nanning van Veen, ben. 1648 - bedankt 1678.
‘Mr. Adriaan van Veen, ben. 1678 - overl. Nov. 1687.
‘Jhr. Cornelis van Egmond van de Nijenburg, heer van den
Engh, 1688 - overl. Nov. 1708.
‘Jhr. Joan Adriaan van Egmond van de Nijenburg, heer van
den Engh, Schoorl, Camp, Petten en Nolmerban, 171 I - overl.
5 April I728.
Mr. Daniel Baert, 1728. - overl. 2 5 Mei 1757.
‘Mr. Emanuel Ras, 1757 - overl. 16 Oct. 176r.
Mr. Jan Hendrik de Carpentier, burgemeester van Alkmaar,
1761 - k’erl. 1777.
.
Jhr. Mr. Dirk van Foreest, 1777 - over]. 27 Maart 1782.
‘Mr. Daniel Ras, 1782 - ove,rl. 22 Febr. 1785.
. 1930
x3
l

l

l
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Hendrik de Carpentier, 1785 - 1795 (bedankt). “>
Willem Jacobsz. van Twuijver, 1795, uit de Wieringerwaard.
Secretarissen.
Sijmon Jansz. Schoorll, reeds vóor 1613 - overl. Febr. 162 1.
Jan Baertsz. Steenhuisen, 1621 - bedankt 1635, burgemeester
van Alkmaar. i-)
’ Cornelis Jansz. Baert, 1635 - orerl. 13 Mei 1640.
Aris Cornelisz. Heemskerk, notaris te Alkmaar, 1640 - overl.
J u l i 1663.
Jacob Walichs Brederoe, notaris te Alkmaar, 1664 - overl.
Dec. 1684.
Johan Jacobsz. Brederoe, zoon van den vorige, 168 I -- overl. 17 I I,
Mr. Hendrik Daey, Burgemeester van Alkmaar, 17 I I - b e dankt 1734.
Mr. Hendrik Nanning Daey, zoon van den vorige, 1734 overl. 23 Juli 1772.
*Jhr. Hendrik van Vladeracken, 1772 - overl. II Mei 1783.
Jhr. mr. Cornelis van Foreest, 1783 - bedankt 1795.
Maarten Cornelisz. Vethman, 1795,
Penningmeesters.
Adriaen du Gardijn, reeds vóor 1613 - over]. Jan. 1616.
* Servaes Brasser Dirksz., r6rg - overl. IO Febr. 1656.
Cornelis van der Geest, Jacobsz., secretaris van Alkmaar en
notaris aldaar 1656 - overl. Mei 1670.
* Mr. Maerten Coetenburgh, advocaat, 1671 - overl. 4 Oct. 1682.
Jacob Walichsz. Brederoe, 1683 - overl.
*Mr. Romanus van Wezel, 1685 - overl. Juli 1699.
Johan Jacobsz. Brederoe, 1702 - overl. 171 I.
Mr. Daniel Baert, 1711 - bedankt 1728.
‘Mr. Johan Baert, broer v. d. vorige, 1728 - bedankt 1748.
Gerrit Martijn baron du Tour, 1748 - bedankt 1782.
Joan baron du Tour, 1782 - bedankt 1795, **>
Albert Kaan, 1795 - overl. g Jan. 1819.
l

l

Heemraden,
. Adriaen Maertsz. Coetenburgh, 1609. 4,
+) Zie C. W. Bruinvis: .Geslacht Steenhuizenq Geneal. en Herald. DInden 1907/‘08.
**) Zie.Geslacht du Tour en du Tour van Bellinchavem,
Jaarboek Ned. Adel, ‘s Hage. 1887.
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Jan Pietersz. Stoop, r6og-‘34.
Elias Capelman, 1609.
Willem van Hove, r6og--’ I 3.
Floris van Teylingen, 1609. “)
” Jorden Pietersz. Stoop, 1613-‘18.
*Jan Pietersz. Bijlvelt, 1613.
Jan van de Nijenburg, 1616-‘20.
* Claes Cornelisz. Rietvelt, 16 16-‘2
Eduard Jacot van Axele, r613-‘28.
Dominicus van Wesel, x613-‘45.
Aernoult de Vallee, x618-‘40. -f)
Servaas Brasser, 16
Mr. Jacob van Teylingen, 1622-‘30. ;)
Dirk Groen, 1635--‘37.
Dirk van Steenhuijsen, r635-‘39. j-)
‘Jacob Stoop, 1635-‘38.
*Maarten Jacot van Axele, 1638-61.
’ Dirk Groen, 1640--‘46.
Frans van Steenhuijsen, 1640. -J-)
Pieter Meynertsz. Bontekoe, kaaskooper te Alkmaar, 1642-‘60
(overl.).
Jan van Wesel, 1646-‘48.
Jan van de Nieuwburgh Gerritsz., 1646-‘56.
* Jhr. Nicolaas van Teylingen, 1647-‘54.
* Jorden Stoop, 1648-‘6.8.
Barthout van Steenhuijsen Fransz., 1648-‘79. f)
’ Pieter Groen, r64g--‘52.
* Jacob Brasser, I 64g-‘5 I.
Claes Bruijningh, 1657-‘80 (overl.).
Mr. Barthout van Steenhuijsen Boelisz., 166r-‘69. f
Jhr. Johan van Teylingen, 1662-‘77. “)
Johan van der Nijenburgh Jansz., r66g--‘84.
Mr. Marten Groen, 1670-‘80.
Johan Colterman de Oude, 1671-‘81.
Mr. Matthijs Schooff, raad en secretaris van Alkmaar, 167 I-‘83.
*Jhr. Feico van Aylva, 1672, ‘73.
’ Hendrik Brandt, r674-‘96.
Jacob van Steenhuijsen, 1680-‘8 5. f) Jacob Walichsz. Brederoe, 1681-‘83.
l

I

l
l

l

l

l
l

Ig-‘45.

.
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Mr. Nanning Geesteranus, schepen van Alkmaar, r682-‘94.
Lambertus Dominicus van Wezel, 1684, ‘85.
Jhr. Adam van der Moere, schepen en raad van Alkmaar,
r685--‘gr.
Jhr. Adriaan van Egmond van de Nijenburgh, 1685-‘87.
* Frederick Houtman, I686--‘92.
Frederik Brouwer, 1686-‘89.
Johan Roocker, I688-‘9 I,
Mr. Jacob Zeeman, advocaat te Alkmaar, I6go--‘96.
Leonard Ras, burgemeester van Alkmaar, 16gI--1710.
Jhr. Floris van Teylingen, 16gz--‘96. &)
T h e u n i s Jansz. Roocker, r6g2--‘98.
Cornelis Kessel, 1693, ‘94.
J o h a n v a n Keeren, 1693, ‘97.
* Nicolaas Clock, 1694-1704.
Antony van der Lijn, 1696, ‘97. fl)
* Dr. Gerrit Bijwaert, 1697--‘98.
*Mr. Philip Kien, 1698, ‘99.
Jhr. Johan van Egmond van de Nijenburgh, 1698.
Jhr. Adriaan van Egmond van de Nijenburgh, 16gg--1704.
A l b e r t u s v a n Campen, IBgg---1713.
Jan van Twuijver, 16gg--1701.
*Mr. Pieter Velthuijs, 1702-‘16.
Mr. Matthijs van Wijk, van Alkmaar, 1702-‘I I.
Mr. Pieter Groen, 1705--‘10.
+
Simon van Twuijver, 171 1-‘22.
Jhr. Johan van Egmond van de Nijenburgh, 1711-‘43.
Willem Baert, 17 I I.
Johan Rolwagen, 1712-‘13.
Nanning Kien, 1712-‘21.
Jacob Cornelisz. Schipper, 17 I 3-‘I 8.
‘Mr. Johan Baert, 1713-‘16.
Mr. Johan Kien, 1714-‘26.
Mr. Marten Daey, 17 I4--‘1 g.
Maerten Hartogh, 17 I 5-‘28.
Jan Jansz. Kint, 17 15, 16.
* Mr. Simon Schagen, 1716.
* Mr. Johan Baert Jr, -17 19, 1720.
*Johan de Roode, 1720, ‘21.
l

l

l

l

l

l
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Claes Swaen, 1720 (over].).
Jhr. Dirk van Egmond van de Nijenburg, :721--‘28.
Thamis Cornelisz. Veen, 1722-‘3 I .
1723--‘38 (over].).
Jacob Pietersz. KensL.,
Mr. Jacob van der Lijn, 1723-‘28, pres. schepen v. Alkmaar. “)
*Christoffel Six, heer van Oterleek, I724-‘42.
* Theodorus Heymenbergh, r72g-‘46.
*Mr. G e r a r d Eannius, 1730.
Adriaan Cornelisz. Queldam, uit de Wieringerwaard, 1730-‘60.
* Mr. Emanuel Ras, 173 r-‘57.
Mr. Adriaan Baert, heer van Cranebrouck, burgemeester van
Alkmaar, 1;33---‘70.
Mr. Willem van Tets, schepen van Alkmaar, 1734-‘35. 7)
Elbert Elias, Lt. Generaal in Staten dienst, 1737-‘54.
Jhr. Jan Antony van Vladeracken, 1740-‘41.
Mr. Jacob Baert, burgemeester van Alkmaar, heer van Cranenbrouck, r74o-‘89.
Mr. Hendrik Adriaan Daey, raad van Alkmaar, 1743--‘70.
Mr. Jan Hendrik de Carpentier, burgemeester van Alkmaar,
1745-‘61.
*Gerrit Martijn Baron du Tour, 1745-‘58.
* Mr. Gerardus Bernardus Heymenbergh, 1748---‘80.
Mr. Aris van der Mieden, burgemeester van Alkmaar, 1749. ‘50.
Cornelis Elias, burgemeester van Alkmaar, 175 I -‘60.
Jhr. Jan Lodewijk van Teylingen, 1751--‘58.
Mr. Arent Jan van den Steen, 1757 --‘74.
Adriaan Bijl], 17581’64.
* Mr. Daniel Ras, 1759 -‘8 1.
*Jhr. Mr. Dirk van Foreest, 1761--‘77.
Pieter Elias Cornelisz., raad van Alkmaar, x761--‘70.
Jacob Queldam, r762--‘go (over].).
Nanningh Daey, 1763-‘77.
Bernardus Gerard Cloeck, van Alkmaar, r767-‘90 (over].).
Joan Baron Du Tour, r771-‘94. *)
H e n d r i k Daey, 1778-‘85.
Hendrik de Carpentier, 177g-‘83, +
Jhr. Mr. Cornelis van Foreest 1782-‘83.
Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken, 1783-‘93, “)
Mr. Maarten Adriaan Daey, 1783---‘94.
l

l
l
l

l
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Jacob Nanning baron du Tour, 1784, 1785. **)
Willem Jacobsz. van Twuijver, I786-‘96.
Mr. François David Constantijn Druyvesteyn, 1787-‘1794.
Jhr. Jacob van Foreest, 1787-‘94.
Mr. Adriaan Baert, 1791, 1792.
Willem Adriaan Boon, schepen van Alkmaar, 1792, 1793.
Cornelis Jacobsz. Queldam, 1793, 1795.
Mr. Jan Hendrik de Carpentier, 1794.
Arien Dirksz. Heynstman, 1795.
Jacob Dirksz. Wayboer, 1795.
Dirk Hendriks. Bakker. 1795.
Hoofdingelanden.
Bartel Cromhout Adriaensz., voor 1613, overl. 2 Oct. 1624. g,
Adriaen Maertsz. Coetenburgh, voor 1613.
Jacob Schaep Pietersz., voor 1613, overl. Jan. 1627. I(j)
Jhr. Otto van Zevender, voor 1613- t 1640. II)
Adriaen du Gardijn, voor 1613 - overl. 1616.
Barthout Jansz. van Steenhuijsen, voor 1616- ? t)
Mr. Floris van Teylingen, burgemeester van Alkmaar voor
1622- ? “)
Reinier Coetenburgh Adriaansz., schepen van Alkmaar, voor
1620- ?
Dirk Groen 16. .-overl. 1647.
Joost Brasser, 1625- na 1633, koopman.
Frans van Steenhuijsen, voor 1628 - overl. 1741.
Sijvert Pietersz. Sem, koopman te Amsterdam, 16. . - overl.
I I Sept. 1632. 12)
Frederik Houtman, 16. .-1627 (over].)
Eduard Jacot van Axele, heer van Dussen, 1625.--overl. Nor.
1656.
Jacob van der Dussen, 16. .-1642 (overl.)
Jan Pietersz. Stoop, I625-overl. 1635.
Pieter Schaep, r62I-na 1633 (zn. v. Jacob. vd. ?)
Nicolaas Pauw, heer van Benningbroek, I628-overl. I April
1640. Is)
Dominicus Boot van Wesel, 1633-‘50 (bed.)
l

l

l

l

l

*“) Zie Geslacht du Tour en du Tour v. Bellinchavr. laarboek Ned. Adel, ‘s Hage, 1887.
t) Zie C. W. Bruinvis: *Geslacht Steenhuizen*, Geneal. en Herald. Bladen xgo7/‘o8.

MEMORANDA.

199

Reynier Reael; koopman te Amsterdam, x635-overl. 17 April
1648. r*)
* Servaas Brasser, I64o-overl. IO Feb. 1656.
Mr. Johan Doubleth, heer van St. Annaland, 1641-16..
Cornelis van Hoogeveen, ontvanger gemeenl. midd. te Dordrecht, 1642-16..
Jhr. Gerrit Pauw, heer van Rietwijk, 1645-overl. 20 Mei 1676. r6)
Cornelis de Graeff, heer van Zd. Polsbroek, róqd-over]. 4 Mei
1664. lB)
Mr. Jan van der Nieuwburg, 1648 - overl. 25 Juli 1661 (?)
Willem Schaep v a n Groesbeeck.
Johan van Wesel, 1650 - 16..
Mr. IJsbrant Olycan, schepen van Haarlem, 1656 - overl. 1660.
* Jorden Stoop, 1656 - overl. 13 April .1668.
Jan van der Nieuwburg Gerritsz., 1656-16. .
Joan Deutz, bankier en koopman te Amsterdam, 1656 - overl.
Juni 1673. ‘7)
Jhr. Maarten Jacot van Axele, heer van Dussen, 1657 - Aug.
1681 overl.
Mr. Cornelis van Loo, secretaris van Haarlem, 1661-16..
” Mr. Romanus van Wesel, advocaat te Alkmaar, 166r-‘gg,
Juli overl.
Mr. Henrick Duijst van Voorhout, 1661-16..
Philips Doubleth, heer van St. Annaland, 1671-. .
Henrick Willekes te Noordwijk, 1677- . .
Dirck Cromhout te Amsterdam, 1677-. .
Jhr. Johan van Egmond van de Nijenburgh, 1683-. .
Jan Roocker, H. Heemraad van de C’itw. Sluizen, 1683-1705.
Mr. Dirk Passer, r68g-- , .
Jhr. Gerard van Egmond van de Nijenburg, 1689-1713,
overl. . .
Julius van der Moere, heer van Harencarspel, 168g-‘92 overl.
Jhr. Johan Louis van Schuren, heer van Heynsdonk, 168g1727 overl. 19)
Jhr. Johan van Egmond van de Nijenburg, 1700-17..
Ewoud van der Wolff, burgemeester van (?), 1700 - overl. 17 I 8.
Jhr. Adriaan van Egmond van de Nijenburg, 1700-17..
Cornelis Zwanenburgh, voor 1703 - overl. 1716.
Boudewijn van Berchem, voor 1703 - overl. 1716.
l

l
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Mr. Diderik Dix, Baljuw van Kennemerland,
burgemeester van
Haarlem, 1705-‘19. Is)
*Mr. Johan Baert, 1709 - overl. 1722.
Jacob Pietersz. Rensz., 1713 - overl. 1739.
Cornelis Queldam Adriaansz.. 1716 - bed. 1750.
* Mr. Daniel Eaert, 1716 - overl. 1758.
.
Jacob van- Berchem, kolonel (?), 1718 - bed. 1730.
Jacob Cornelisz. Schipper, 1720 - overl. 1721.
Tamis Veen, 1721 - ’ overl. 1733.
‘.Jhr. Floris van Teylingen, heer van Harenkarspel, 1 7 2 2 overl. 1728. “)
‘Mr. Johan Baert, 1727 - overl. 1749.
* Christoffel Six, heer van Oterleek, 1728 - over]. 1743.
Adriaan Cornelisz. Queldam, 1730 - bed. 1749.
Mr. Maximiliaan van Berchem, 1730-1762, overl.. . . .
*Jhr. Cornelis van Teylingen, heer van Harenkarspel, 1733 OVd.

.

1738.

.“)

‘Theodorus Heymenbergh, 1738 - overl. 1749.
Mr. Cornelis Pieter van Brakel, p r e s . s c h e p e n e n r a a d v a n
Haarlem, hoogheemraad van Rijnland, 1739-1741, overl.. . . .
‘Mr. Emanuel Ras, 1741-1762.
*Mr. Gerardus Bernardus Heymenbergh, 1743 - overl. 1782.
Mr. Jacob Coren van der Mieden, héer van Callantsoog, schepen van Alkmaar en Baljuw van de Nieuwburg, 1749 - overl. 175 1.
Jacob Queldam, 1749 - bed. 1 7 April 1789 (weg. hoogen
leeftijd.).
Gerrit Martijn Naron du Tour, 1755 -. 1789 overl. “)
*Jhr. Jan Lodewijk van Teylingen, 1751 - overl. 1759.
Adriaan Bijll, 1758 - overl. 1765.
Mr. Paul le Leu van Welhem, heer van Drongelen, 1759 overl. 1782.
Mr. Dirk van Foreest, 1762 overl. 1782.
‘Mr. Daniel Ras, 1762 - overl. 22 Febr. 1785.
Mr. Hendrik Adriaan Daey, 1766 - overl. 1771.
Nanning Daey, 1771 - overl. 1780.
Joan Baron du Tour, 1778 - bed. 1795. *)
Mr. Cornelis van Foreest, 1780-1783, bedankt.
Hendrik de Carpentier, 1782-1795, b e d a n k t .
Iacob Jochumsz. Blaauwboer, 1782 - overl. 1785.
l

l

l
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Jhr. Gerard Cornelis van Vladeracken, 1782, bed. 1795.
Willem Jacobsz. van Twuijver, 1785 - bed. lg April 1795.
Mr. Jacob Raert, heer van Cranenbrouck, 1785 - bed. 1795.
Mr. Maarten Adriaan Daey, 1789 (?) - 1795 b e d .
Cornelis Queldam, 1789 - - bed. Ig April 1795.
Jhr. Jacob van Foreest, ben. 1789 - bed. 1795.

De Nederlandsche Hervormde Kerk te Oudshoorn.
De beschouwingen van J, A. Eekhof Jr. op blz. 81 vv. van den
loopenden jaargang van dit tijdschrift, waarin met terzijdelating
der architectuurhistorische gegevens op grond van eenige archivalia Daniel Stalpaert als de bouwmeester der Oudshoornsche kerk
wordt aangewezen, nopen mij tot een nadere uiteenzetting van
mijn standpunt in dezen.
De tusschen 1663 en 1665 gebouwde kerk te Oudshoorn vertoont in plattegrond en opbouw een geheel overeenkomstigen
aanleg als de Oosterkerk te Amsterdam uit de jaren 1669-167 I :
beide vormen in omtrek een vierkant, waarbinnen een Grieksch
kruis is beschreven, met dien verstande dat de in de hoeken
overbhjvende vierkante traveeën niet tot de volle hoogte der
‘) Groei P l a c c a a t h o e k 11, k o l . 1691.
Zie ook l
Tege~w. Staat* dl. XVIII bl. 415. 416.
4’7, cn m i j n b i j d r a g e *de Wieringerwaard c i n d e Hc!Jersche C o u r a n t d . d . 2 8 Mei e n 4
u n i 1927.
a, De met * geteekendcn v i n d t m e I i n M r s . Rloys vau TresIon: Prins rn l3elouje: G e nealogische en heraldische Gedenkwaardigheden
in en uit de kerken der provincie NoordHolland (Ulrecht rg28) dl. 1.
3, 2007 v a n 1Mr. Johan H e n d r i k v d., X Ki,abeth. d r . vxn M r . Adriun Ilaert, h e e r
van C r a n r h r o u c k .
9 G e h u w d m e t Y d t g e n Reinicrs Cron~hout, z i e E l i a s *de Vroedschap* 1 h l . 17.
$1 Z i e l V a n Teijlingenr d o o r Ds. Wüswalwff i n Geneal. e n Herald. Bladen rgr8.
“) Z i e Elias 1 1 b l . 905.
51 Z i e Geneal. e n Harald. G e d e n k w a a r d i g h e d e n N d . H o l l a n d 11, b l . 3 7 4 .
“) Z o o n v a n jhr. H e n d r i k vd.
“) Zie.l;lias 1, b l z . 2 6 8 .
“‘) Z i e E l i a s 1, b l . 6 6 .
“1 Zie l Navorschera rgq (76), bl. zq.
lg) Z i e E l i a s 1. b l . 4r3, 414.
‘3) Z i e Flias 1. b l . 193.
11) Z i e Elias 1, b l . 2 6 2 .
Is) Z i e E l i a s 1, b l . 194.
‘6) Zie Elias 1, bl. 422.
‘7) Z i e E l i a s 11, b l . 6 3 3 .
IR) Z i e E l i a s 11, b l . 852.
‘9) Z i e Navorscher
1930 (79) b l . g r .
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kruisbeuken, die op hun snijpunt een torentje dragen, zijn opgetrokken.
Het is daarom noodig eerst bij de bouwgeschiedenis
van laatstgenoemde kerk stil te staan.
Den 4’:” Juli 1669 besloten Hurgemeesteren en Thesaurieren
Bdat men aen de Vroetschap sal v e r t o n e n h e t c o n c e p t v a n e e n
kerck op Wittenburgh te maken, bij Daniel Stalpaert op papier
gebracht ende d a e r n e v e n s v o o r advis v a n d e Heeren Burgemeesteren inbrengen, dat men volgens tselve concept een kercke aldaer
behoort te doen bouwen deur den kerckmeesteren van deselve
kerk, dewelcke van tijt tot tijt de penningen daertoe vereijscht
telkens op ordine van de Heeren Burgemeesteren in der tijt sullen
n e g o t i e r e n t e g e n s 3 percento int jaer ende n a e t g e d a e n e werck
wederom aflossen, met penningen die met het vercopen v a n d e
graven sullen comen te procederen, soeverre die toestrecken
cunnenu.
Inderdaad besloot de Vroedschap den I ~dcn Juli 13urgemeesteren en Thesaurieren te machtigen >omtne in plaetse van
de Oosterse predickplaets op Wittenburgh door kerckmeesteren
een nieuwe kerk te doen b0uwen.u
Van Daniel Stalpaert en zijn
project wordt in deze overigens bijna gelijkluidende resolutie niet
gerept. Ook in het rekeningboek der Oosterkerk (kerkarchief
Nieuwezijdskapel) komt zijn naam niet voor. Daarentegen vindt
men, afgezien van vergoedingen aan de weduwe van den kistenmaker ‘Jan van Nieuwlant voor het vervaardigen van een model,
op den 6 ‘1 Juni 1672~ de volgende uitgaaf geboekt: x Adriaen
Dortsman op rek. darchitecture 500 g1.a
Op grond van dezen post en van een zekere weidschheid in
dezen aanleg, welke ook Dortsman’s gelijktijdig gebouwde Nieuwe
Luthersche kerk te Amsterdam vertoont is m.i. de Oosterkerk
als een werk van dien architect te beschouwen. Hoewel de eenvormigheid der bij gebouwen uit dezen tijd gebruikelijke klassicistische detailleering te scherpe conclusies uitsluit, vertoont bovendien de voorbouw der kerk aan de waterzijde een ingangspoort,
welke opmerkelijke gelijkenis toont met de ingangspoorten van
Dortsman’s Walen-weeshuis aan de Vijzelgracht en een bekronende
balustrade, welke wel in den geest is van de door Dortsman bij
woonhuizen toegepaste horizontale gevelafsluitingen; Stalpaert gebruikte, voor Leuver ik kan nagaan, bij voorkeur frontons (Prinsenhof en Admiraliteitszeemagazijn te Amsterdam). T e n slotte
is wellicht uit het feit, dat Dortsman 5 Oct. 1682 in deze kerk
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begraven werd, een aanwijzing voor mijn stelling te putten. Dan
zou zich dus de omstandigheid voordoen, dat bij een op last, en
zoo al niet voor rekening dan toch onder garantie der stad gesticht bouwwerk het ontwerp niet door den stadsbouwmeester,
doch door een particulier architect geleverd werd.
Adriaen Dortsman is in onze bouwkunst van de tweede helft
der zeventiende eeuw meer dan den bij de oudere richting van
Van Campen aansluitenden Stalpaert een voortrekker op nieuwe
wegen : zijnvlakke woonhuisgevels (voorm. blok Amstel-hoek Nieuwe
Heerengracht, Keizersgracht 672/4) bekleed met horizontaal gelaagde blokken natuursteen en bekroond door een attiek, wijzen
vooruit in de achttiende eeuw en zijn Nieuwe Luthersche kerk
beteekent een mijlpaal in de geschiedenis van den Protestantschen
kerkbouw.
Het komt mij daarom weinig aannemelijk voor, dat
hij zich bij de Oosterkerk zou bepaald hebben tot een reproductie
van een luttele jaren tevoren gebouwde kerk van een anderen
bouwmeester, i.c. die van Oudshoorn (op deze plaats kan ik niet
ingaan op de afstamming van dezen grondvorm via van Campen’s
Nieuwe Kerk te Haarlem uit Venetië enz.); al zie ik allerminst
over het hoofd, dat de detailleering van den voorbouw der Oudshoornsche kerk een treffende overeenkomst vertoont met dien
- der een vijftiental jaren tevoren waarschijnlijk door Stalpaert ontworpen kerk van ‘s-Gravenland, overigens een eenvoudig kruiskerkje zonder aanbouwen tusschen de armen. Ik b e n d a a r o m
geneigd aan te nemen, dat minstens de nieuwe gedachte, welke
a a n h e t O u d s h o o r n s c h e kerkplan ten grondslag ligt, van- Dortsman afkomstig is. De door Eekhof Jr. aangeduide, doch niet
nauwkeurig vermelde posten - die duidelijkshalve hierna volgen bewijzen m.i. weinig.
Bouwrekening der kerk, waarschijnlijk van de hand van
Corvelis de Vlamingh, fol. 2 rNoch ten huyse van Marten Roeters
verteert soo bij mij, J. Bredero, Stalpart en andere .noodsaeckeIijckheden tot opbouwingh van de kerk voorgevallen op den
2 Juli 1663 betaelt 89-12-0x.
Idem fol. I I (onder 1668, toen
dus de kerk reeds lang in gebruik) PReeckeninghe van Van der
Heijde waert op de Doelen over het wij met de Brederode ende
Stalpaert tot het opbouwen van de kerk verteert hebben compt.
4 3 .o-oa.
Onder de losse stukken vindt men voorts een rekening ad
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662-12 van het schilderwerk van het welfsel van de nieutie kerk
in Aug. en Sept. 1665 door Mattheus Pellekum, welke voor
gezien is getcekend door J, Urederae e n Daniel Stalpart.
De Amsterdamsche magistraat De Vlamingh profiteerde blijkbaar
bij den bouw zijner kerk in ruime mate van de technische stedelijke
ambtenaren, zooals den stadsmetselaai J. Brederode, die blijkens
een vergoeding voor het aanvoeren van heipalen en talrijke
betalingen aan de arbeiders min of meer de leiding had bij het
werk (tijdens den bouw van Dortsman’s Nieuwe Luthersche kerk
werd blijkens de kerkenotulen G Maart 1663 en 5 April 1669
het advies van dezen Bbaasu Jan Willemsz. Brederode ingewonnen
o.m. over de colommen b i n n e n , e n d e s t o e p v o o r d e n i n g a n g )
e n d e n s t a d s s m i d (1663, 23 Nov. acn de tresorieren der stadt
Amsterdam betaelt oovert vermaecken van de ankers bij haer
s m i t t o t d e k e r k IOO-19-0); een kwestie over de levering der
b a n k e n w o r d t 17 J a n . 16óS d o o r d e Vlaminghc i n h a n d e n
gesteld van eenige statsmeestcrs, te weten Mr. Stalpart; Brederode
e n H a n s v a n Peterson ( d i e t e v o r e n b i j d e n b o u w v a n k e r k ,
pastorie en school te Oudshoorn als timmerman was opgetreden).
Op deze wijze zal hij ook den stadsarchitect Stalpaert, b.v.
wegens een aanbesteding of inspectie naar Oudshoorn geroepen
hebben. Wellicht gaan onderdeelen op Stalpaert terug; een
Boverslags (= bestek) van de kap der ‘s-Gravenlandsche kerk, die
ik tusschen de stukken uit het heerlijksheidsarchief
in kwestie
aantrof, kan mede een aanwijzing in die richting zijn. Doch wat
bewijst, dat niet evenals bij de Oosterkerk het ontwerp van een
particulier architect afkrtmstig is? De medewerking of althans
het inwinnen van het advies van meerdere meesters bij de
totstandkoming van een bouwwerk was in dien tijd geenszins een
ongewoon verschijnsel, men denke slechts aan de bouwgeschiedenis
van het Gemeenlandshuis van Schieland te Rotterdam (museum
Boymans), van het stadhuis te ‘s- Hertogenbosch en der Nieuwe
Luthersche kerk te Amsterdam. Tot slot moge ik nog opmerken,
dat de vraag of Dortsman dan wel Stalpaert de Oudhoornsche
kerk bouwde mij van ondergeschikt belang lijkt: zij doet niets
af of toe aan de architectonische waarde van dit gebouw, noch
aan zijn plaats in den ontwikkelingsgang van den Protestantschen
kerkenbouw of ruimer genomen in onze architectuurgeschiedenis.
M. D. OZINGA.
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Jeudi, XVlle jour de Juing lan mil IIiIC LW Monsigneur
le conte de Charrolois tout le jour a la Haye en Hola
lande. Escu XX solz a la valeur de XL groz monnoie de
Flandre. 1)
Le Sire Dauxy XXXVI. solz.
Le Sire de Fresnelles XXXVl. s.
Messire Baulduin de
No)relle XXVll. s.
Messire Phelippe de
Crievecuer X.X1111. s.
Le Sire de Humbercourt
xX1111. s .
Le Sire de Sambres XXl111. s .
Le Sire de Morecourt XXllll. s.
Phelippe de Chassal XVlll. s.
Jehan Lachier XVlll. s.
Guillame de Villers XVlll. s.
Charles Darcy XVlll. s.
_Guyot Duyse XVlll, s.
Guillame le Citton XVlll. s.
Guillame de Monbleru XVlll. s.
Martin Fousse XVlll. s.
Humbert de Plaine XVlll s.
Maistre Jehan Cotereau
XVlll. s.
Mre Roland Pippe XVlll. s.
Mre Jehan Gros XVlll. s.
Mre Loys Mesdach XVlll. s.
Mre Josse XVlll. s.
Jehan Dubois XV. s.
Messire Hugue Michot X11. s.
Jaques Doursan X11. s.
Jehan le Tourneur X11. S.
Jehan de -Boscuisen X11. s.
Pierre Michiel X11 S .
Henry de Vers X11. S.

Andrien la Plume X11 s.
Jacotin Dauxy 1X. s.
Jehan Rodringhue 1X s.
Tassin de la Perriere 1X. s.
Jehan Canet 1X. s.
Michelet du Bos 1X. s.
Garnot Pourcelot 1X. s.
Harquin 1X. s.
Jehan Caron 1X. s.
Phelippe, basterd de la
Viefville X11.
Jacot de Bourgoingne 1X s.
Martin Haghet 1X. s,
Guerardin Haghet 1X. s.
Bertin le Mannier 1X s.
Guerrin le franc Mannier 1X
Jennin Berte 1X. s.
Jaque Daine 1X s.
Pierre Labinche 1X. s.
Pierrequin Parmentier 1X. s.
Hennequin Didier 1X. s.
Hacquinet Penis 1X. s.
Gillet Hanocque 1X. s.
Henri Hanocque 1X. s.
Casin Flandrin 1X s.
O’delet de Hees 1X. s.
Tassin de Licques 1X. s.
Le sire de Tornant Vl s.
Messire Phelippe Hincart Vl.
Messire Jehan Lamirant Vl.
Thiebault de Beux Vl. s.
Charles de Visen Vl. s.
Fastret Hollet Vl. s.

1) N o . 1 8 4 . Papiers d ’ Etrt e t d e 1’Audience; r e g i s t e r n . 7.

s.

s.

s.
s.
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Marquet Papegay Vl. s.
Regnier Bron Vl. s.
Robin Coronne Vl. s.
Woultre den Turnot Vl. s.
Jehan de la Dovere Vl. s.
Monjot Laleure, Vl s.
Simonet Langlais Vl. s.
Jehan de Viteaux Vl. s.
Dore Vl. s.
Rodrigue Vl. s.
Alain de Pontchastel Vl. s.
Thomassin le Fevre Vl. s.
Baudechon de Zoppere Vl. s.
Guiot Tappicier Vl. s.
Anthoine de Rosimbos BI. s.
Phelippe de Vauldrey IB. s.
Phelippe de Villers 111. s.
Anthoine de Servolle 111. s.
Guillame de Thienbronne 111. s.

Rossequin 111. s.
Charlot de Lotte III. s.
Jehan Vatranelle 111. s .
Jacotin Marchant 111. s.
Richart Juifs 111. s.
Guillemin Alaert 111 s .
Noel Roussel 111 s.
Pierre Lallemand 111. s .
Hocquin Estoquet 111. s.
Cornille Fimet 111. s.
Simonnet Fiet 111. s.
Mottin 111. s .
Daniel 111. s.
Jehan s o n a y d e 111. s .
Tassin Valaen 111. s.
Georges de la \‘oie 111. s .
Willequin Cotton 111. s .
Jehan de Buccourt 111. s.

Mardi, XXIXe et penultieme jour de juing lan mil llllc LVI.
Monseigneur le Conte de Charolois tout le jour a LA
HAYE en Hollande. Escu XX solo a la valeur de XL
gros monnaie de Flandre. 1)
Gaiges.
Phelippe de Chassal XVllI. s.
Le Sire Dauxy XXXVI. s.
Guillaume de Villers XVlll. s .
Le Sire de Tremelles XXXVl. s. Charles Darcy XVlll. s .
Messire Baulduin de Noyelle
Guyot Duyst XVlll. s.
XXVll. s. Guillaume de Citton XVlll. s .
Messire Phelippe de Crievecuer Guillaume de Monbleru XVlll. s.
Xx1111. s. Martin Fonsse XVIll. s .
Le Sire de Humbercou,rt Xx1111. s. Humbert de Plaine XVl11. s.
Le Sire de Sambres XXllll. s . Mre Johan Cotereau XVlll. s .
Le Sire de Morecourt Xx1111. s . Mr- Roland Pippe XVlll. s .
Le Sire de Dours XVlll. s .
Mre Johan Gros XVIll. s .
Phelippe Doingnies XVlll. s.
Mre Loys Mesdach XVlll. s.
1) Register n. 7 der Papias

d’ Etat et de 1’ Audience.
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Mre Josse XVlll. s.
Jehan Lachier XV111. s .
Jehan Dubois XV. s.
Messire Hugue Michot XII. s.
Jaques Doursan X11. s.
Jehan le Tourneur X11. s.
” Jehan de Boscuisen X11. s.
Pierre Michiel X11. s.
Henry de Vers X11. s.
Andrieu de la Plume X11. s.
Jacotin Dauxy 1X. s.
Jehan Rodrigue 1X. s .
Tassin de la Perriere 1X. s.
Jehan C a n e t 1X. s.
Michelet du Bos 1X. s.
Garnot Pourcelot 1X. s.
Harquin 1X. s .
Jehan Caron 1X. s .
Phelippe, bastard de la Viefville
x11. s.
Jacot de Bourgoingne 1X. s.
Martin Haghet 1X. s.
Guerardin Haghet 1X. s.
Bertin le Mannier 1X. s.
Guerre le franc. Mannier 1X. s.
]ennin Berta 1X. s.
Jaque Daine 1X. s.
Pierre la Bische 1X. s.
Pierrequin Parmentier 1 X. s.
Hennequin Dintier 1X. s.
Hacquinet Denis 1X. s.
Gillet Hanocquc 1X. s.
Henry Hanocque 1X. s.
Casin Flandrin 1X. s.
Obelet de Hees 1X. s.
Tassin de Licques 1X. s.
Le Sire de Ternant Vl. s.
Messire Johan Lamirant Vl. s.
Thiebault de Reux VI. s.
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Charles de Visen Vl. s .
Jaques de Vocht Vl. s.
Fastret Hollet Vl. s.
Marquet papeyay Vl. s.
Reynier Bron Vl. s.
Robin Coronne Vl, s.
Woultre de Turnot Vl. s.
Jehan de la Doyere Vl. s.
Monjot Lateurre Vl. s.
’
Simonnet Lenglais Vl. s.
Johan de Viteaux Vl. s.
Guyot de Pontaillier Vl. s.
Dore Vl. s.
Rodrighe Vl. s.
Alain de Pont Chastel Vl. s.
Thomassin le Fevre Vl. s.
Baudechon de Zoppre Vl. d.
Guyot Tapissier Vl. d.
Anthoine de Resimbos Vl. d.
Phelippe de Vauldrey 111. s.
Phelippe de Villers 111. s.
Anthoine de Servolle 111 s.
Guillaume de Thienbronne 111. s.
Rossequin 111 s.
Charlot de Lattre 111 s.
Jehan de Vatrenelle 111. s.
Jacotin Marchant 111. s.
Richart Juifs 111. s .
Guillemin Alart 111 s .
Noel Roussel 111 s.
Pierre Lallemant 111 s.
Hacquin Estocquet 111 s.
Cornilles Finet 111. s .
Simonner Fiet 111. s.
Daniel 111. s.
Jehan son ayde 111. s.
Tassin Valaen 111. s.
George de la Voie 111. s.
Willequin Cotton 111. s.
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Jehan de Buccourt 111. s.
J a q u e m i n Farel 111. s.
Jehan Amoris 111. s .
Jennin Cousin 111. s.
Jacot Lavendier 111. s .

Girarde Luzarde 111. s .
Jehan Gille 111 s .
Magie Anthoine Haneron XVlll. s.
Somme d e s d i t s g a i g e s (onleesbaar.

Dimence, vintsix?eme j o u r d e F e v r i e r lan mi1 q u a t r e
cens s o i x a n t e troisl), m o n s e i g n e u r le conte d e
Charrollois disner es beteaux sur In mer, souper et
g i s t e a R o t e r d a m . E s c u XX solz a l a v a l e u r d e
quarrant gros monnoie de Flandre. 2)
Gaìges.
Le Sire de Fromelles XXXVl. solz.
Le Sire de Contay XXVll. s .
Le Sire Desqueurdes XXllll. s.
Phelippe de Chassa XVlll. s.
Jacquet Dorsan XVlll. s.
Guillame Bournel XVIII. s .
Charles de Haplaincourt XVlll. s.
Humbert de Valetan XVlll. s.
Glaude du Bois XVlll. s.
Montbleru XV111. s.
Mrs Jehan Cottereau XVlll. s.
Mrs Johan Groo XVlll. s.
Mrs Innocent de Cressy X Vlll. s.
Charles de Visan X11. s .
Jehan Rodrigues X11. s.
Jehan de la Doyere X11. s .
Regnault Brou X11. s.
Pierre Michiel X11. s.
Jehan Salencye X11. s.
Tassin de la Porriere X11. t.
Henry de Vare X11. s.
Hutin Bournel X11. s.
Pierre Lalemant X11. s.
Messire Johan Lamirant 1X. s.

Watelet le Henry. 1X. s.
Reynault Pluvot. 1X. s.
Monjot Laleuvre 1X. s.
Phelippot le Tanneur 1X. s.
Woultre de Turnhout 1X. s.
Garnot Pourcelot 1X. s.
L e c l e r c d e l a C h a m b r e aux
deniers 1X. s.
Phelippe, bastard de la Viefville
XVill. s .
Martin Haquet 1X. s.
Guerardin Haquet 1X. s.
Rertin le Mannier 1X. s.
Gherre 1X. s.
La Bisse 1X. s.
Jaquedame 1X. s.
Hannequin Didier 1X. s.
Gillet Hannocque 1X. s.
Frere Johan Daule Vl. s.
Mre Johan Bruninck Vl. s.
Guillemin Allart Vl. s.
Johan de Vertain Vl. s.
Jacquet Lavandier et sa femme
Vl. s.
Jehan d u Wez. Vl. s.

1) Pascben viel op I April. (Nieuwe stijl).
3, Papiers d’ Etat et de 1’ Audience; register no. 7.
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Guyot de Pontaillier Vl. s.
Fribourg Vl. s.
Noel Vl. s.
Hacquin Estocquet Vl. s.
Cornille Finet Vl. s .
Eurequin Vl. s.
,
Jehan le Caron Vl. s.
Jehan Wouters Vl. s.
Machelin le Sueur Vl. s.
Langelot Vl. s.
Alain de Pontchastel Vl. s.
Loyset Dastinquet Vl.
Thomassin le Fevre Vl. s.
Bapasmes Vl. s.
Guillemet Ronde1 Vl. s.
Simonnet Langles V l . s .
Pierrëquin Lempereur 111. s.
Thieboult Tournelle 111. s.
Andrieu Mariote 111. s.
Silvestre Spot 111. s.
Phelippe de, Villers 111. s.
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Charlot de Lattre 111. s.
Jacquotin Marchant 111. s.
Le baron Drinckam 111. s.
Willemet Olivier 111. s.
Courtault 111. s .
Pieret Lenffant 111. s.
Tassin Valen 111. s.
Jehan Valen 111. s.
Michelet- 111. s.
Robinet Sane 111. s.
Christo.phle Guillaume 111. s.
Willequin Coton 111. s.
Godefrin 111. s.
Jehan Cousin 111. s
Jehan Gillet 111. s.
I <rf
Jehan de Brabant 111. s.
Jaquet de Docht X11. s.
11,”
Hellin Havet Vl. s.
Guillaume de Villers XVllI. s .
Jehan W y n h a u s e n X11. s .
Somme XXXVll livres XVI solz.

&chrijven van Alva aan Fr. de Courteville en Jan van der
Burch, over de confiscatie van de goederen dergenen,’
die aan de troebelen van 1566’ hebben deelgenomen. 1)
folio 272.
Don Fernando Alvarez de Toledo, dut Dajve etc., lieutenant
gouverneur et capitaine genera1 etc.
Tres chiers et bien amez. Nous vous envoyons cy joinct certain billet canienant
les rmwzs e t surnoms d e pluisieurs prisonaiers
e t executez les quelz ou aulcuns deulx pourroyent avoir et tenir
quelques biens au district de vostre charge point encoires annotez.
A ceste cause v o u s o r d o n n o n s q u e avez a vous informer si en
vostredict district sont gisans aulcuns biens de ceulx mentionnez
audict billet, et en ce cas les annotez, renseignez et delivrez au
receveur commis sur le faict des confiscations au quartier, et envoyerez a ceulx de nostre conseil les inventaires en dressez.
1)

Papiers

I930

d’ Etat et de 1’ a*ldience; reg. 499.
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Et comme il y a pluisieurs gentilzhommes fugitifz pour les
troubles passez desja b a n n i z et aulcuns aultres executez qui
tiennent jurisdiction et seigneuries avecq haulte, moyenne et basse
justice qui sont devolues au prouffict de Sa Majeste en vertu
des sentences de confkcation sur ce rendues, nous voullons qui
si avant que trouvez en vostredict district aulcunes telles terres
et seigneuries ayez a les saisir et en prendre la deue possession
pour et ou nom de sadicte Majeste avecq la solempnite requise Jfaisant absolutement administrer la justice au nom dicelle sa
Majeste, les noms daulcuns desquelz vous envoyerons par le
premier, et des aultre, vous vous informerez estans sur le lieu,
ferez aux inhabitans desdictes seigneuries renouveller le serment
de fidelite pour Sadicte Majeste et en apres renouvellerez la loy
illecq, rejectant ceulx que trouverez aulcunement suspectz ou mal
sentans de nostre saincte foy catholicque ou nestre affectionnez
au service de Sadicte Majeste commil convient. Le tout en conformite de ce que vous avous escript par noz lettres de XIe de
juing dernier sur le saisissement et prinse de possession des
biens, terres et seigneuries du prince Doranges feuz contes Degmont, Hornes et aultres y denommez. Et pour ce que en lan
1566 ou apres aulcuns des banniz et executez susdict pourroyent
avoir vendu, aliene ou transporte aulcunes de leurs terres et seigneuries que seroit vraysemblablement advenu pour directement
frauder le fisque, vous aurez nonobstant icelle vendition, alienation
ou transport a vous saisir de telles parties et prendre la reelle
possession comme des aultres, et en cas dopposition pourront
iceulx opposans intenter leur action et faire preuve de leur bon
dkoit pardevant le conseil provincia$ soulz lequel ilz sont resortissans selon quil est porte par le placcart sur ce depuis nagaires
dresse et publye. Daultre part, vous vous infornzerez de tous
ceulx pui se sont mis au service du prince Doranges e t l e coMe
LodewycR
solt fiere et daultres ayans tenu parti contre Sa Majeste
en ceste derniere rebellion et hostillite commise vers ses pays,
si comme en lassemblee prez de Daelhem et depuis a Groeninghen,
meismes de ceulx qui peuvent ausdicts rebelles avoir preste faveur
ou donne a alcune assistente de vivres ou aultrement, et telz
que trouverez en ce coulpables et absens les adjournerez pardevant
nous ou ceulx a ce commis et joinctement annoterez leurs
biens, le tout sur le pied et en conformite de vostre instruction
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premiere a u regard des aultres absens et fugitifz, et en ce ne
faictes faulte.
A tant, treschiers et bien amez, nostre seigneur vous a y t e n
sa saincte garde.
De Boisleduc le XIIW d a o u s t 1568.
Ii!a 01

e d e S o n Excellente,
(Se’ Mesdach,

Lager stond, met een andere hand geschreven:
Joos de Bie, te vraghen eenen haere
wonende in thuis van Eversbeke.

brueder genaempt Jan

I n dorso:
A noz tres chiers et bien amez Mes Francois de Courtewille et
Jehan van der Burch, conseillier du roy en son conseil en Flandres
et a chascun deulx.
Recepta XXV in ougst LXVIII.
J. K .
Schrijven van Karel den Stoute, aan het Kapittel van St.
Gudule te Brussel, om voor ’ eeh der twee ‘prebenden,
die door het Kapittel vergeyen worden, te.. benoemen
Karel’8 raadsman, Paul de Rotá. Gedateerd uit Den Haag,
signatuur.
22 Sept. 1469. Eigenhandige
Tres chiers et bien aimérs. Autresfois voüs avoir requis que
a nostre faveur voulsissiez avoir peur recommande nostre ame et
feal conseillier maistre Paule de Rota a lune ‘de deux prebendes
sacerdotales de vostre eglise, estans a v’ostre disposition, qui premiers escherroit vacant, et en ce le preferer avant’ t o u s autres.
Et pour ce que avons entendu que presenfement lune desdictes
prebendes sacerdotaIes est vacant nous escripvons de rechief devers
v o u s e t v o u s r e q u e r r o n s t r e s a certes o n e n s u i v a n t n o s t r e d i c t e
premiere r e q u e s t e q u e l a d i c t e p r e b e n d e s a c e r d o t a l e s e l l e e s t a
vostre collacion comme dit est, vous en ce cas la vueillez donner
e t conferer audict maistre Paule, duquel vous et vostre eglise
pourrez estre servy cy apres, et vous nous ferez plaisir tres agreable et dont aurons bien souvenance pour le recongnoistre quant
d a u c u n e chose vouldrez que puissons. Tres chiers et bien amez
le Saint Espriit soit garde de vous.
‘) Archives GBnéralen
No. 400, no. P.

du Royaume & Bruxelles. Fonds: Archives Bcc&iastiques Liasse.
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Escript en nostre hostel a Lahaye le XXII jour de Septembre
anno LXIX.
(Signé) Charles et N. Demolesmes.
Au dos:
A noz tres chiers et bien amez ceulx du Chapitre de leglise
Sainte Goule en nostre ville de Brouxelles.
J, K .
Nav. LXXVI, 269.

Laurens Bake.
Naar aanleiding van mijn vraag heeft Dr. P. Leendertz Jr. mij
medegedeeld, het waarschijnlijk, ja zeker, te achten, dat met Laurentius Bake de zoon van den dichter Mr. Laurens Bake bedoeld
is, Deze laatste is niet omstreeks 1650, zooals het Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek (11, 79) opgeeft, maar omstreeks
1630 geboren; hetgeen strookt met het feit dat hij in 1647 student was in Utrecht. (Dit feit wordt medegedeeld in het DBiographisch Woordenboek van Noord- en Zuidnederlandsche Letterkunde door J, G. Frederiks en F. Jas. van der Brandenc, 2’”
druk blz. 32. I n h e t A l b u m S t u d i o s o r u m Academiae RhenoTrajectinâe, 1636- 1686, vind ik zijn naam echter ‘niet). In 1659
was hij - dit blijkt uit een onuitgegeven brief van ‘Arnout Hellemans Hooft aan zijn vriend Van Sevenhuysen van 21 April 1659,
waarvan de minuut zich in de bibliotheek der Kon. Academie
van Wetenschappen te Amsterdam bevindt - in Zweden, waar
hij zich had laten naturaliseeren in verband met de ijzermijnen
zijner familie.
Vermoedelijk is zijn zoon daar geboren. In plaats van Anus
zal dan moeten gelezen worden Sz~ecus, wat geen bezwaar is,
daar in het Album Studiosorum veel dergelijke fouten zijn. Ook
zal 30 moeten wezen 20.
Mr. C. RAKE.
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Het Landsarchief

te Batavia

DOOR

Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS.
( Vonvtzetting c?d s l o t v a n Nav. LXXVZZI,

XXV. Weeskamer in Timor.
1761-71,
b. Brieven naar Timor 17.52.
a. Brieven naar Catavia 1747-57,

ryz.

1771-87.

Tot het Weeskamer archief behooren ook de Test am en tenregisters. Zijnde een lijst van de testamenten en Codicillen,
welke op de aangegeven plaatsen zijn opengevallen; de volgende
registers zijn aanwezig. van :
Ambozka

1694-1705,

1729-30,

1732, 1734-5,

1738-50,

r750-

5 3 ,

1 7 6 2 , 1777-8, 1786-9, 1790, 1799, 1803-1804, 1807-8.
Handa 1752-3, 1 7 5 5 - 6 , 1757 g, 1760--73, 1775-80, 1781-8,
I7W--go, 1792-4, 1796-7.
Ratavia I 644- I 8 5 o.
Benkoeien 1829.
cohm5o 1724-5, 1737-44, 1 7 4 6 , 1747 -8, ir752, ~756-57,
I
1759, 1763-6, 1776-88.
Hí.‘Z&y 1734-1773 (55 stuks).
&?akasSeY 1724, 1740-1, 1752-3, 1 7 6 3 ---8, 1770-79, 1782-3,
1788-go,
17gr-1800,
1801-3,
1804-5,
1806-7,
1785-6,
1808-12,
1814-5,
1817-8.
Malak+a 1 7 1 9 - 2 8 , 1737,1742--~5,1750-~2,I7~6-~g,
17626 4 , 1766-79, 1780-89, 1790, r7g.z -4.
&iang

Sewzauang
Temate

J

765-69,

1771-2.

1768,

I76g-1801,

1752,

1789-93,

1802-1806.

x796.

Van deze testamentenregisters zijn er verscheidene ageklaptu.
Voorts zijn in 1922 van de Weeskamer gekomen ettelijke duizenden bundels familiepapieren, van welke er op I A u g . Igzg
13100 waren geordend en op fiches gebracht onder den verzamelnaam > FamiLiearcAiefe .
Met dit klappen wordt steeds doorgegaan.
Batavia, Augustus 1929.
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NAESCHRIP’T
op
Geschiedenha

v a n

‘X?welllo.

Wil men een aanschouwelijk beeld van Twello bekomen, dan
sla men op het prachtige werk van Ana’yies Sckuemakcy mverlucht
Gelderland<, aanwezig in 6 folio deelen op het Provinciaal Archief
van Gelderland, bevattende over de geheele provincie meer dan
1000 aquarellen en penteekeningen van nog bestaande of verdwenen kasteelen, edelmans- en andere huizingen of dorpsgezichten,
vele van den Schilder C. Pronk eigenhandig geteekend 2 1730 waarbij historische en soms aardige bijschriften. Voor ons doel
heeft men gezichten op de kerk (noordzijde) van Twello, waarvan
het bijschrift luidt: aeen zeer gering dorpje zonder groote kerkc,
en liggende Bin een ongemeen koornrijkland en een vermakelijke
landsdouwe, naar ‘t Veen10 genaamtc welke kerk ongeveer nog
geheel als thans voorgesteld is, en dat 2 eeuwen terug! op Duystervoorde, Hunderen, Holth.uysen, Veenhuis en Beukelaar. Ook in
J. Bulthuis, Vaderlandsche gezichten of afbeeldingen, behoorende
tot den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, geteekend door J. Bulthuis en J. Gardiner Visscher, in ‘t koper
gebracht door K. F. Bendorp, Amsterdam 1786-92 in 88 uitslaande platen en 402 kleine afbeeldingen en 201 bladen, zal wel
wat te vinden zijn over ons dorp, maar dit werk is noch op het
archief in Arnhem noch in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam aanwezig.
In mijn opstel heb ik door omstandigheden geen gebruik kunnen
maken van de Gefdersc/ze Protocof~~,?tregistevs
(de vrijwillige), maar
sedert de voltooiing daarvan had ik daartoe de gelegenheid, en
zoodoende volgen hier nog eenige bijzonderheden over de daarin
beschreven plaatsen, echter alleen de voornaamste, en dan zeer
in het kort.
Omtrent Hundeven vindt men in deel VI : 60 daarvan een volledige omschrijving, en wordt het een moud adellijk huysc genoemd.
Vóór Carel Arend Jan van Boecop worden als eigenaren van
het Hoogadellijk huys en allodiaal buitengoed Holtliuis genoemd:
verschillende leden van het geslacht van Renesse tot 1721, d e
h e e r A u g u s t u s B r a n d e n echtgenoote Clasina Seppa, de Eerw
Heer Jan Coenraad Albers, de WelEdelgeb. Vrouwe Maria Magdalena van der Lely gesepareerde huysvrouw van den HoogWelgeb. en gestr. Heer Nicolaas Albertus de Pauilly, majoor ten
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dienste dezer landen 1. A. Baron van Bemmel, Heer van den
Beukelaar en dan eindelijk Vrouwe weduwe A. G. von Hertefeld
en hare drie kinderen Adolphina, Charlotta en Johan Adriaan
Carl von Hertefeldt.
Zie P. B. 11 : 33. 86, V : 18, VI : 65 en VII : 14.
Nog bij zijn leven had Frederik Godert van Reede, Heer van
den Parkeler bij acte van cessie van I I Mei 1803 h e t h u i s de
Parkeler met andere goederen W .O. de Rellers, Schelenhof, Groot
Byvanck overgedragen aan zijn dochter Coenradina Willemina van
Reede, in ons opstel meergenoemd, en na haar dood is het overgegaan op een der leden van den niet adeilijken tak van het
geslacht, zijnde een der natuurlijke zoons van haar broeder Johan
Frederik waarna deze het overdroeg aan den heer Roeters van
Lennep. Zie Prot. B 11 : 5 , VII : 18.
De hofstede de Hoogekarq?, vroeger de Couckouck geheeten
werd 14 Aug. 1726 door den toenmaligen eigenaar Joannes Noordbeek, predikant te Amsterdam verkocht aan de 3 broeders Berend,
Steeven e n Isaak v a n Delden, v a n w i e Steeven, l a t e r g e n o e m d
met de bijvoeging Janzoon en gehuwd met Oedeken Peters, het voor
zich alleen verkreeg bij acte van 2 I April 1728 en na wiens dood het
2 2 April 1752 overging op Simon van Groningen en geruimeo
tijd in het bezit van diens afstammelingen Berend, Popko en
Trientje van Groningen, nog in 1810 vermeld, verbleef.
Zie Prot. B 1 : 1.7.19, VI : 6.
Het HarteZaw, vroeger voorkomende als het Hartler, Harteler,
Hertelaere wordt (zie Prot. B. 1: 19) genoemd als leengoed, eigendom van Diderick van Oldeneel t h o e Hoire in een hypotheeka c t e v a n 1 6 April 1679 die het verkregen had van Heer Coev o r d e n v a n d e Haere of zooals hij genoemd wordt in een acte
van 30 Juni 1682 Jr. Joan van Coevorden tot Scherpenzeel. Op
7 Juni 1686 werd het wel door dezen getransporteerd in eigendom
aan Berent Willemsen Cremer en deszelfs huisvrouw, welke laatste
naar l’uid van een transportacte van 7 Aug. 1696, blijkt genaamd
te zijn Arentgen Tonigjen Hulshoff, maar als verkooper genoemd
d e WelGeb. Heer Ahasuerus van Coevorden. Dit is niet geheel
duidelijk.
Mogelijk worden hier verschillende gedeelten van het
Hartelaar bedoeld. E.chter stemmen deze berichten daarin overeen, dat dit goed als Bleenpligtig aan den huyse’Beukelaerc wordt
genoemd, Cf. P. B. II : 6,
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Huize
VeenAwts.
Door ons nieuw onderzoek hebben
wij toch nog geen volledige klaarheid kunnen bekomen over den
eigendom hiervan in de I@ e n d e 17” eeuw, hetwelk zijn reden
vindt in de omstandigheid, dat de Protocolboeken eerst & 1 6 6 0
aanvang nemen, en dan nog tot 2 1675 vrij onvolledig blijven,
en dit goed daarom ook hier voor het eerst voorkomt (zie deel 1
f” 38.41.42) a l s o p I D e c . 1698 eigendom van Joost Balthasar
ten Grotenhuis tot Veenhuis, gehuwd met Johanna Catrina van
Baerlo tot Empe en Hengelenburg (t. a. p, f’ 143) als geërfde,
e n o p 9 Maart 1699 van Allard Johan Hackfort, heer tot het
Veenhuis, gehuwd met Anna Gredelin (elders Gerhardina) van
Grootenhuijs als gecrfde, t. a. p. 11 f0 55.62. Vermoedelijk wordt
met het eerste het noordelijke, later Grotcnhuys-Veenhuis, en
met het tweede, het zuidelijke gedeelte, later Hackforts Veenhuis
bedoeld.
Kunnen Joost Balthasar en Anna Gerhardina misschien broeder
en zuster geweest zijn? In elk geval was een kleinzoon van eerstgenoemden (vergelijk hiermede het Nederlandsch Adelsboekjej :
Rudolph Johannes Antonius Baron van Grootenhuis, heer van
Sterkenborg, Veenhuis en Rouwenburg, gehuwd met Anna Maria
Wilhelmina van Ewsum, wier zoon Ernestus Jodocus Baron van
Grootenhuis, Heer van Onstein, Veenhuis, Sterkenborg en Rouwenborg op 23 Februari 1793 ook Hackforts Veenhuis aankocht
v a n E . J. Moorrees Douairiere H . J . B a r o n M u n n i n c k , capitain
van den Staat der Vereen. Nederlanden, als voogdes over den
minderjarigen F. J, Munninck. Als deze H. J. Baron van Munninck een zoon was van den HoogWelGeb. Heer Johan Jurriën
Munninck‘ en Anna Josina van Hackfort, die met Johanna Christina en Allard Ceyno de kindeyen waren van Allard Johan Hackfort, gehuwd met Anna Gerhardina van Grutenhuis, dan begrijpt
men, hoe de twee genoemde gedeelten van het Veenhuis bekend
werden als Grootenhuis- en Hackforts Veenhuis
Eerstgenoemde
was ook al 2 generaties vroeger dan bovenstaande, eigendom van
het geslacht geworden want in de 3” generatie van het geslacht
komt Bernt ten Grotenhuis, gehuwd met Gerhardina van Baerlo,
reeds voor met de bijvoeging Btot Veenhuis« ; diens vader Bernt,
in de magistraat van Deventer, begin 17” eeuw, echter nog niet.
Gemelde Ernestus Jodocus van Grotenhuis en zijn huijsvrouw
Henrica Arnolda Maria Lucia van Harinxma thoe Heegt, die
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blijkbaar alle gronden van beide Veenhuizen langzamerhand bijeen hadden gekregen, gingen deze alle in 1803 verkoopen, W . O .
Hackforts Veenhuis aan de freule Aleida Richards Maria van
Lamsweerde, die later ook den grafkelder aankocht van de familie
van Grotenhuis in de gereformeerde kerk van Twello, ingang
hebbende onder de bank van de Kerkmeesters en van den heer
Veeren; een deel van Grotenhuis Veenhuis aan freule Coenradine
Wilhelmina van Reede, die later ook nog het andere deel daarvan aankocht, hetwelk de echtelieden van Grotenhuis eerst hadden
verkocht aan Engelbert Brascamp en Hermina Harmsen, echtel.
en ook nog een akker met bosch Bde Broodakkerc, groot éèn
morgen aan Theodora Aleida Duikink wede en boedelhoudersche
van Lodewijk van Eyl Ribbius, voorouders van de familie Ribbius,
die wij bij Schadewijk ontmoet hebben.
De leenplichtigheid van Hackforts-Veenhuis (leenroerig aan het
huis Bronkhorst) werd afgekocht bij acte van 31 Mei 1802, en
eveneens die van Grotenhuis Veenhuis omstreeks denzelfden tijd.
Zie over dit alles nog Prot. B. IV : 23, VI : 2 en 7, VII : 3 tot
en met 15, VIII : 57.
Vonden wij bij ons eerste onderzoek niet veel over den .%ftet&rg, de Protocolboeken, vermelden het reeds 26 April 1686
als zijnde toen 2 morgen groot (1: IO), o n d e r d e n o o r s p r o n k e lijken naam van hofstede de Romnfe 17 October 1730 (11 : 87),
d a n n o g 2 6 j a n u a r i 1742 e n rg A p r i l 1 7 5 8 (IV : 30,6g), o p
28 Jan. 1775 als eigendom van Gerrit Jan Olthaer en Hendrica
Klopman, ehel., en op I 5 Nov. 1790 van Hendrik Greve weduwnaar
van Hendrica Everdina Fransen en hunne kinderen, die het echter
bij acte van 2 Dec. 1802 verkochten aan Hendrik Jan Meurs en
Catharina Hullemans, ehel. Vermoedelijk zijn zij het geweest, die
er een gedeelte gronden van verkocht& aan de heeren Smedding,
waarvan mijn opstel spreekt, terwijl in latere jaren het andere
gedeelte, zijnde het eigenlijke boerenplaatsje nog eigendom was
van een dochter of kleindochter van gemeld echtpaar.
De Dajkhof is ook van ouderen datum, dan ik vroeger kon
vermokden, e n h e e t t e v a n o u d s >Gescher’s goeta, bij en langs
den dijk gelegen, afkomstig van David Gescher of van Gescher.
Bij diens testament van 12 Juai 1728 bemaakte hij het aan de
HoogWelGeb. Juffers Catharina en Emerentia de Wolfs, e n Vaendrich Kemper van Gescher en Maria le Mey ehel., die .het 18 Nov.
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1729 verkochten aan Adolf Hendrik Putman J. U. D. en rentmeester van het Capittel Deventer en vrouwe Hermanna Rouse, ehel.
P r o t . B. 11 p. 66.79. Mogelijk zijn hun kinderen geweest Vrouwe
R. M. Putman wedn van den heer Raad Secretaris Mr. H. Borgerink, Vrouwe S. G. Putman wede van de heer Richter J. W. Cramer,
Vrouwe P. Putman echtgenoote van den heer Ritmeester de Braconier, en Vrouwe Adolphina Henriette Hermanna Putman, wede
van den heer Burgemeester G. H. Menninck, die met den predikant G. 1. Bruin als testamentaire erfgenamen van Vrouwe Pauline Aleida Putman weduwe collonel Carel Wybrand de Lanoy
d e n 18 Juni 1808 het erf en goed den Hoff Enk (Hovenl: ?) t e
Teuge overdragen aan Everd Gerrits Straatman en Maria Louise
Knoppert, ehel., en kwam de plaats daardoor later aan mevrouw de
wede Putman C r a m e r .
Uit Prot. B. 1 Pl. 6 en IV P?. 41 en 44 kan men zien hoe het
g o e d Mce~mz~idetz aan den dijk op 25 Febr. 1680 door de Hoog
Edele Vrouwe Doure Golda Arnolda Leyds wed” van zal. Jonkh.
Henrick van Wijnbergen en dochter werd getransporteerd aan
Berent Daniels Cremer en Marttgen Berends ehel., daarna op I I
April 1748 door Jan Berends Kremer, (zeker hun zoon of kleinzoon ?) aan Gerrit Steffens ten Cate voor r/B e n o p 3 Sept. 1748
a a n 7 erfgenamen van de echtelieden Lambert Bussemaker en
Trijntje ten Cate voor de rest, - waarmede het kwam in handen
van het geslacht, in wiens bezit het nu nog bij een der veel
jongere leden berust.
Ook de Hinde, nu alleen maar een groote boerderij, achter
Hunderen gelegen, kwam vroeger onder anderen naam voor, n.1.
onder dien van Eylartsgoet, e n w a s 30 Sept. 17 I 3 eigendom van
de HoogWelGeb. Jufferen Lucie, Johanna Machteld, en Anna Mulert.
De tweede genoemde met hare broeders (zeker als mede-erfgenamen van de beide anderen ?) zijnde Derck Mulert, Heer van
Backenhagen,
overste Lieutenant Coenraad Willem Mulert, en
Joan Lodewijk Mulert, capteyn verkoopen het 10 A u g . 1730 a a n
de echtelieden Putman-Rouse, terwijl het 13 Sept. 1765 eigendom
werd van de echtelieden de Lannoy-Putman, nog later van de
echtelieden Borgerink-Putman en na zijn dood op den 16’” v a n
Lentemaand 1810 op diens Erven allen boven bij de aanteekening,
omtrent aden Dijkhofa genoemd.
Die erven verkochten de eene helft aan mr. Adam van Door-
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ninck en Vrouwe C. E. Cost ehel, en de andere aan mr. Hendrik
Gerhard Kronenberg en Vrouwe H. G. Budde, ehel. Later kwam
het ‘goed in handen van de familie de Sturler de Frienisberg,
en nu behoort het al in z generaties aan de landbouwersfamilies
Barmentloo en Hissink.
Cf. Prot. 13. 11: 8. 80, IV: 65, VII: 96. 105.
Omtrent den Basseld kan slechts weinig medegedeeld worden;
oudtijds was er ook splitsing tusschen den kleinen en den Grooten
Basseld, want het eerste werd reeds in Sept. 17 Ig door de kinderen
Meylinck ieder voor r/r overgedragen aan hun zwager en zuster
Jacob van Welbergen en Gerretien Meylinck, ehel. die het in 1730
nog bezaten, maar het tweede werd bij magescheid van 16 Oct.
1726 uit de nalatenschap van Jacob Beumer, die het op zijn beurt
geërfd had van zijn moeder (wier naam echter niet vermeld wordt),
toegescheiden aan Willem Beumer en Hendrick Beumer tot Rotterdam.
Dit goed, omschreven als het groote Steenen huys met
alle landerijen uit den Basselt, kwam echter 13 Aug. 1728 a a n
Vrouwe Aleyda Niland, weduwe van den Scholtis Gerhard Daendels
en haar kinderen. Daarop verkoopen dezen het - toen genoemd
e e n c a t e r s t e d e - aan Cornelis van Haastenburg, Scholtis van
Voorst op 7 Nov. 1729, die door bijkoop van andere landerijen
op 6 Maart 1731 en 8 Sept. 1732, van den Kleinen Llasseld uit
handen van het echtpaar van Welbergen-Meylinck, op 8 Febr. 1731
e n i4 F e b r . 1736, en ten slotte van den Basseldschen Enk van
de familie IMeylinck op 25 Februari 1738, de beide deelen met
alle landerijen weer in één hand vereenigde.
Zie Prot. B. 11: 27, 58, 69, 77, 81, BI: 2, 3, IV : 2, 17, 18.
Door aanhuwelijking van een dochter van dezen heer van Haastenberg met den heer Veeren, in mijn opstel genoemd, kwam het
goed in diens handen.
Rest ons nog iets te vermelden van Kruisvoorde of Cvuysvoorde,
hetwelk met 3 banken en een graf in de Kerk van Twello, van
ouds tot en bij Kruisvoorde behoord hebbende, in het einde der
18~ eeuw aan den chirurgyn Hermannus Damman behoorde, maar
op 2 Mei 1786 getransporteerd werd aan Gerhard Everts, Scholtis
des ambts Voorst en Vrouwe Helena Beek (bij de acte van dit
transport wordt het goed nauwkeurig en volledig omschreven als
Erf en goed, zijnde heerenhuis, bouwland, daghuurdershuis met
annex schuur enz. groot ongeveer 7 morgen). Na den dood van
Gerh. Everts vertrok diens weduwe naar Harderwijk, en kochten
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in 1794 de toenmalige Secretaris van het Ambt, Mathias Vorster
en Catharina Verweyde, ehel. het, waarna op 9 Maart 1801 n o g
e e n o v e r g a n g p l a a t s h a d a a n S t e v e n Daniel Cartier en Vrouwe
Joanna l e N o r m a n t , ehel., o p 3 0 Maart 1809 aan de Erven van
d e n HoogWelGeb. Heer Johan van Reede t o t d e n I’arkeler, e n
o p 22 Juli 1809 aan C. J. Vosch van Avesaet en C. J. Bisdom,
ehel., die ook nog Klein Byvank aankochten.
Zie Prot. B. VI : 12, 15, 41, 42, 64, VII : I, Vl11 : 9, 2 1, 26, 28.
En dan nog omtrent Ho] tcw Dale, hetwelk oudtijds ook aan
meerdere eigenaren behoorde, maar waarvan het voornaamste deel
door Maria Jansen Olthoff wede Tonnis Warners op 29 April 1767
werd verkocht aan de freule Frederica Josina van Broekhuisen,
die het echter 28 Febr. 1791 weer verkocht aan Roeloff Hendrik
J o h a n Veeren, Luitenant ten dienste dezer landen en Vrouwe
Johanna Theodora van Winsheym, ehel. (acte van 7 Oct. 1791).
De volgende eigenaren waren nog: sinds 24 Maart 1803 Hieronimus Wynen Scholtus des ampts Voorst en Vrouwe G H. van
Flierden of Vlierden, ehel.; sinds 27 Aug. 1805 Peter Brascamp
e n J o h a n n a v a n Neck, ehel., en sinds den I ren van wintermaand
1 8 1 0 Johanna Ewoldina Wagner echtgenoote v a n Nicolaes Claud i u s Geij. Van dezen ging het over aan mr. Philip Pelgrim Everts.
Zie Prot. 13. IV: 7, 67, V fo. 13, VI : I 1, 26, 33, 37, VIf : zo,
21, 2 5 , 26 en VIIf : 90.
Typische beschrijvingen van toestanden in ons dorp worden
nog gevonden in de Lochensche Courant van resp. 10 Mei, 19 Juli,
18 O c t . , 8 N o v . 1929 e n 1 0 J a n . 1930.
En hiermede besluit ik voor goed het relaas van de geschiedenis en de lotgevallen van dit Geldersche dorp, waar heel wat
aanzienlijke geslachten en andere familiën voor langer of korter
tijd hun geheele leven of een deel er van hebben gesleten.
Amsterdam, Juli

1930.
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Aa
Abeele
Aarmenijen
Abbuatnij
Abcoude
Adingen
-Aelwiin
Aem
Aemstel
Aenhalt
Aerberch
Aerusberch
Aetlouwe
Aeijouwen
Aex
AfToert
Idem
AgimÖt
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Akeren
Alcmare
Aleijnet
Alfen
Aller
Alleson
Almain
Al pen
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Anevelt
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Angus
Antoengë
Idem
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Arkel
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Arlebeke
Armuede
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Arragon
Arthoijs
Artois
Asch
Asperen
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A sscheberg
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Asseel
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Attels
Audart
Audeleer
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Bachem
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Baer
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Baerle
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Baerste
Raertout
Rakkem
Balthasar
Hame
Baren
Barlar
Rarlette
Bartaengen
Barutel
Barstolf
Bast ert
IJat&orch
Baufort
Heaufort
Beaumanoir
Beaumenil
Beaij li
Bebersteijn
Beensb orch
Befvort
Behem
Beke
Belcij
Belie
Belle
Bellershem
Bcllieres
Bellinchouen
Beloongen
Bemot
Bentem
Idem
Idem
Bentzo;
Bëpenich
Berbenson
Berch
Berck
BerckgoG
Beresoe
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66

110
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Berge
Idem
Idem
Bergen
Berghe
Berghen
BergÖdie
Berlemont
Bernage
Berntuelt
Berrij
Bertuel
Beuaijs
Reuen
Bener
Beuersteij u
Beus
Beuvaijs
Beuve (St.)
Beijeren
Beijnem
Bicken
Bickëbach
Bielgen
Bigarocn
Bilsen
Bilstein
Binchorst
Binsuelt
Bijnsoelt
Birgel
Birkelinc
Birken
Bisoue
Bistoprod
Bits
Bitskou
Blaesuelt
Blaeten
B&këhem
Blanen
Blasij
Blenvile
Blomenroet
Bloijs
Blumenberch
Bobben
Bocem
Boddun
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Boebr‘rrd
Boecholt
Boechout
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Boetsceaut
Bogaerd
Idem.
Bogoria
Boichorst
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Bohus
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Bolmeer
Boloongen
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Root
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Borch
Bordes
Borgondie
Borgondien
Borkelo
Borne
Idem.
Bornesteijn of
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Borpe
Borsele
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Bot v d Eme
Bostelgier
Bouen
Bouile
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Brenl>erg
73 Bretagne
76 Breijdenbach
86 Rrienë
66 Bri tl’oel
47 Brige
88 Brimeu
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64 Broyart
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66 Bruchusë
69 Bruecdorp
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Idem
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73 Brugdam
38 Bruneg
Brunegge
7A Brunsuic
76 Bruijc
62 Buckenou
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42 Buergeuel
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33 Bulgocn
Bullijoen
;i Bulouwe
84 Bure
53 Buren
102 Burij
85 Busch
62 Buschoue
60 Buskou
62 Busseel
113 Buswaij
86 Buijs
Bijlant
48 Bijmme
74
C
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8 Cabrera
18 Caldis
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g7 Captan
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83 Carric
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Cissoen
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Cleijogedanch
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Cocchoeuen
Cocke
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Constant;nopel
Coolscnp
Cop
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96 Cornel
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Corso
48 Cornwaelge
68 Gort enbach
54 Cortoen
7 1 Coucl~of
78 Cousbruggen
64 Craen
64 Craen
46 Craigie
6 I Cralinge
60 Craie
29 Crane
47 Cranenborch
ti Cranendunc
Crijorch
5: Crauwele
Craijg
7 8 Craijóne
ii Craijnne
Crevekuer
47 Crickdorp
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D
DGklin
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Daesbel
Dalagon
Damartiin
Damme
Dampierre
Dapseer
Darual
Daven bach
Decken
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Delfiin
Dendermonde
Denemarken
Deuarius
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Deij n
Deijneberc*h
Dick
Dief holt
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Dietestein
Diets
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Dinsichavë
Dipenbeec
Don
Donc
Donk
Dorrea
Dosij
Douaij
Doufiin
Idem
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Dousi
Drakefel
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Drinckë
Droem t
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Dudenberch
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63 Duitschland
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109 Esroed e
93 Ghemen
96 Eswielre
8 8 Ghent
68 lcluerdingen
1 0 2 G herensteijn
57 d’ Ever
8 5 Ghiac
Idem.
5 8 Everingen
4 7 Giich
Durgel
6 3 Eijck
8 6 G isen
Du ries
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Idem.
3 3 G istele
Dur&
4 0 GistelIes
106 Eijckberg
9 2 G lesula
Duris
64 Eijl
Idem.
8 9 Goeduarts
Durs
71
Gomengijs
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F
85
-Duueren
9 0 Facobcrdie
5 8 G ontein
Duvelant
1 0 7 Faerte
4 9 G oraij
Duvevoirde
8 6 Falkenstein
3 4 Goterswic
Duvenvoorde
86 Fanijuweles
86’ Goude
Dijcmucden
Fere
62 Gradioel
Dijnou
Ferniacl
59 G raesbeke
E
Ferrara
2 3 Graestoc
Ebersteijn
Fexon
5 0 Grap&
37
Edelendorp
110 Fiworiin
5 7 Graus
Eechout
76 Floijon
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Eemskerke
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8 6 cI ran son
Eemsroede
81 Foos
123 Grave
63 Graije
Eerbach
3 2 Forcia
86 Grewener
Eerlichem
2 8 Foreest
46 Grimberghe
Eert fertshusen
3 3 Frankrijk
7 tiroenevelt
Eetmost on
65 meerdere koningen
Grocnewoude
Freis
1
0
2
Egelësteij u
40
Groesbeke
0
Egmont
8%
Gaesbeke
73 Groesfelt
Eldren
8 3 Groet
Idem.
Elnaer
XI?
Groetswuij
9 0 Grpensteyn
Elrebach
4 1 Galë
111 Gruuthuse
ElremÖt
3 7 Gael
102
Idem,
Els10
75
Idem
107 Grijf
Emsteijn
9 7 Galileï
til Grijsperre
Hndelendorp
8 8 Galis
40 Gudichusen
Rngehusen
9 2 Gans v. l%dlitz
2 8 Guetberdinge
Engeland
5 7 Garbenheijm
5 2 Gulic
Prinsen van Engeland 57 Garesieres
46
Ensteijn
97 G asscoien
Idem
6
6
Gedde
Eppesteijn
32
Guuelt
34
Erbaut
7 2 Geestij n
2 8 Gustijn
Estorp
4 5 Geisberch
8 9 Gij menijch
Esch
3 3 Gelre
H
Genève
47
Eren
29
4 8 Habije
Ernaut
6 4 Genile
8 9 Hacvoort
Krskiin
66 G enip
Idem.
6 5 Gent
81 Hadmarslive
Esdoern
101 Haec
75 Gestorp
Espiers
81 Geijlen kirke
96 Haefskerke
Dungelen
Dunstat
Duraijs
Durem
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111
89
88
86
42
47
80
85
64
106
84
28
64
111
87
52
79
68
47
28
40
1;
69
7:
86
108
89
74
91
99
40
;3”
39
82
109
102
87
21
86
34
107
61
90
46
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Haegest
49
Haelwiin
80
Haemstedcn
5-84
H aer
106
H aercou rt
47
Haerd
97
Haerlem
86
Haertbulsem
45
Haerzele
82
Haestinc
57
Hage
87
Hagenbach
36
H ambije
51
* Hacop
14
Haken
111
Hal ’
Hallen
76”
Halverstat
101
Hamaide
107
Idem
84
Hamersteijn
30
Hamsteden
84
Idem.
Halen
Halma1
77
Hame
75
Hancop
36
H anerlon
82
Hanen
28
Harcourt
122
Ilardenberch
110
Hardvuist
30
Harskircber
39
llarue
8S
Hasebruecc
Sl
H asteden
88
Hastedernfer
35
Ilattensteijn
46
l$aucourt
59
Haueret
83
Hauerlin
73
Haze t. Vlaenden 8 1
Heemsteden
86
42
H eerjughe
Hees
Heesbeen
;:
106
Heetueld
Heetuelde
76
Heiden
88
H einbach
29
82
Hekelsbeec
1930

blz.
Hellebeke
75 Hoorn
Helliborten
65 Hornes
11 ellij
51 Horst
llelmmunt
74 H osaije
Helpesteijn
32 Hosemont
Henegou
74 11 osern
Henegouwe 84 XXVII 110ssc0t
Idem
X11 Houelie
’
Henebercb
36 Houer
Hepbourn
66 Houte
Heraut Gelre 125, 26 Ilouweningen
59 Hover
Herfoert
.110 Howiisel
Hernest
Herpedeijne
50 Hoije
Hertse
29 Hucelem
Herwin
102 11 uecken
Hessen
97 Hueckeulhoeueu
Hessen
102 H uede
1 I etersem
108 Huent
Hettersceijt
95 Huerden
lleuclen
85 Huggeuile
Heule
81 11 ul berge
H eijne
111 H ulhouen
lleiinric de Stoute X1 llulbusen
Heinsbercb
87 Hulse
Hildenesheijm
45 Hultkes
Hilton
58 lluntenten
tl irler
90 Huijsman
de la Ho
49
I
Hobengi
4g T m p l e
Hodenpil
191 Intere
H oechsteden
J
109
Hooefuen
11 oemborgb
37 Jagen reil er
lloenborch
33 Javr
g7 J a u c b e
Hoensteijn
37 Jelita
Idem
5 Joezu
Hoerne
96 Joge
Idem
5 1 Jongelcbem
Hoesen
82 Jougbe
Hoeue
75 Juede
1-1 ofstaden
74 Jutfaes
Hofstat
Hollaer
76
K
Holland
113 Kaerle
Holland
83 X11 Kaerleman
5 6 Kaerlszoer
Hollat
llolsten
98 Kalsteren
Homoet
39 Kamerer
Honepel
102 Kamerouver
Hongarije
53 Kames
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blz.
110
83
92
52
107
96
82
102
40
7s
BL
40
44
36
85
98
92
109
88
84
61
7s
88
102
!lO
66
57
95
106
75
40
29
85
5L
66
109
102
34,
9c
108
8
8
66
74
28
3h
52
15
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Katilmeijster
Ksniesz
Kanswelre
Karakas
Karen te
Karric
Karpen
I Kats
Keets
Kemenade
Kent
Keppel
Keppelaar
Kerpen
Kersberch
Kerven
Keruenem
Kessel
Ketel
Keutewijcht
Keijser
Kibier
Kirberch
Kittelelits
Kueuel
Knoep
Koetsi
Kokelaer
Kokerits
Konigsmcrk
Konixste
Kosen
Kousewaij ‘,
Kraijewikel
Kriekinge
Kübelsem
Kuedorpfer
Kuichuen
Kuijck
Kijborch
Kijle
L
Labretten I
Laermont
Lalaing
Lackaster
Landaes
Lando
Langen
Langenau
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71
Idem
70 Langerack
8 8 Lanscrone
52 Lasteijn
7 1 1,atemer
6 5 Latinare
87 Laual
86 Laustiin
65 Lawic
91 Laijm
59 Leake
91
Idem
71
Ttlem
33 Leefdale
108 Letnborch
33 1,enos
102 Lcslij
90 Lessc
66 Leuchteuberg
95 Leuwensteijn
27 Lewe
54 Lewen
27 Leijde
42 Leijen
28 Lichtenberg
92 Lichtuelt
47 Lidekerke
82 Ligenits
46 Liesuelt
42 Lieuendael
4 1 Lieuensteijn
93 Liinge
54 Lile
111 Limborch
33 Linscote
109 Lipe
71 Linge q 1 Ligne
94 Lis
73 Loehorst
27 Lodewijk
101 Loef
Loon
Loon
109 Loonresloet
89 Lopez
84 Los
5 7 Lot taris
82 Lotrike
2 7 Lotringe
111 Lowell
2 8 Luben

blz.
4s LllCl
84 Luduchuseu
29 1,ue
31 Luesmige
58 I ugruilecr
109 Lumbeec
72 I.una
69 Lune
s9 Luneborch
96 Lusdorp
86 Lusserulis
83 I,utiberch
87 I,ijer
73 Lijle
76 Lijm bach
64 Lij m beer
65 Lijm borch
10 L Lijnden
34 Lijuden
46 Lijndesaij
75 Lij ndezaij
91 Lijnge q = Ligne
83 Lijn teren
106 Lijpe
34 Lijskercke
81
82
63 Mabbzrnaij
84 Made
8 8 Madeborg
28 Madelsceit
7 4 Maelgi
50 Maelstcde
28 Maerc
106 Maerscalc
.
110 Maerscal kie
84 Maertle
40 Maertse
108 Malborch
1 8 Maldigem
30 Maldonano
110 Malestroit b*
96 Malsem
108 Malssem
63 Maluinet
107 Maluun
8 Maluij
73 Malijan
27 Man
69
Idom
64 M a n i

tit.
58
110

lf,l
33
49
74
61
63
36
103
6
3:)
109
58
56
110
109
4E
90
65
65
5
74
110
30
58
86
37
33
50
85
73
66
37
64
37.
103
81
El
72
102
90
49

51
72
51
6%
64
6
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Mare
Marcelaer
M areul
Marteel
M aruel
Masacker
Mascloe
Masou
Masschereel
Massemin
Mateuille
Mattegon
Matteneije
Maucheijn
Mauderic _
Maule
Maijuro
Mechelen

Mecklenburg
M eessene
Meeus
Meghen
Megeieborch
Mehrze
M ekeren
Melchior
Meldere
Meld&
Mengerst reut
Idem
Menele
Mens
Mentijede
Merem
Mereren
Merke
Merode
Mervelt
Merwede
Idem
Mesereta
Messe
Messenhuser
Mest
Mesteijn
Idem
Mesteijne
Metten Baerde
M eijnstorp
. Meijs
Meijster

blz.
109
92
48

8
lil
92
38
62
29
81

87
;;
96
92
68

;:
10'1

111
til
73
28
94
91
29
79
74
46
' 78
68

27
110
29
27
. 28
87

111
xxv
XV
54
81
3,
2 9
ti
x:
98

76
112
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blz.
Michelberg
34
Meijtte Baerde
83
Mi eu
27
Mobbertige XXXIV 95
Itlom xvv
Moblaert
47
Mobliaort
66
Mochiana
107
60
Mochias
Moeher
56
Moerkerke
83
Moeruleijde
81
M ofora
27
M olenare
87
Molener
86
M oltke
101
90
Mom
Monberselo
29
Mocada
M ofera
27
Mofoert
33
Mofoort
Monfoort
79
Motfoorde
101
Motfoort
72
Monic
42
Morion
46
Mont
!i
Motalbaen
Motenau
?G
Moutingis
85
Motegis
86
Montagut
8%
Monijardin
33
Moor
82
83
Moorbeke
Moravie
27
Molaije
' 58
bl
Mornaij
Morref
66
Morref
64
85
Mortaegen
82
Mortaigen
Morion
88
36
Maurer
83
Mue
Muelat
102
Muerdael
76
M uore
76
Muerse
89
46
Muesbacb
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Muellaen
Mullum
Munmuut
Munsterberch
Musteren
Mijel
Mijerlaer
Idem
Mijllinc
Mijnden
Mijauelder
M ijson

blz.
61
61
92
63

109
102

89
90
92

108
97

71

w
Naeld wijc
Naolwijc
Naerssen
Nagel
Nahuus
Name
Nassou
Idem
Nassouwe

Nassouwcn
Navaerne
Ne
Negedanc
Nekenbreyde
Nekelijske
Nele
JS elyac
Nesseraw
Nevele
Nevele
Nielsson
Niveers
Noormadien
Noorwegen
Nbraten
Noorthumerlant
Noerfwic
Notingen
Noreborch
Novele
Noijele
Nuebourch
Neuft
Nueen
Nuesbergher
Nijdecker
Nijdou

6
85
29
30

110
60

27
99

27

98
68

101
101
98

70
60
52
93
82

57

56
80
62
67
67
69
68
66
di!
48
67
27
xx

10 1

44

xxv'r:
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Idem
Nijenaern
Nijevelt

0
Ocse waert
Oksza
Odenaij
Odenkircb
Oedekerk
Oern
Oern ze
Oersbacb
Oestende

Oestervecrt
Oestgeest
Oestuelt
Oldeborch
Oom

Oostende
Oost erijc
Oostkorke
OPPij

Oproede
Ord ingen
Orkena
Oringbe
Orliens
Ortenbercb
Ossenbrnec
Ossenburg
Otingen
Oudart
Ouden
Oudenarde
Oudedorp
Oudenetn
Idem
Ouerd

Ouerrijn
Ousij

Outshoorn
Ouuelt

Ouven
Oij
Oijkenbach

P
Padbercb
Idom
Palant

blz.
3 7 Palare
2 8 Palente
108 Pallaris
Pangij
Pannewiis
6 7 Parsberg
64 Parijs
49 Pas
29 Peen
9-2 Pelisson
7 Penicbruek
43
Pemot
2 4 Pentiers
8 9 Penze
9 2 Peremas
8 6 Perunet
87 Pes
3 6 Petelinc
2 Persi
86 Persijn
,7 1 l’evtiers
81 Peijndrecht
9% Peijnel
92 Pfalzgrave
3l Piet
68 Pietingen
68 Pikengi
46
Piregort
34 Pirmot
9 2 Platteel
110 Plett ebercb
37 Poes
8 6 Pollanen
7 6 Pomeren
80 Pont
3 2 Pontien
2 8 Pooegues
4 7 Porborne
108 Portsiin
92 Portugal
106 Pot
86
Idem
9 7 Potesteijn
87 Potte
9 1 Poukeris
46
Powalia
Prades
Praet
30 . Praemouie
94 Pre
8 8 .Prees

blz.
29
37
63
61
39

Prente
Presesken
Presto
I’rieune
Prieuli
6 6 Prisinger
8 2 Pucb berger
87 Prunen
82 Purlwic
106 l’iidic
56 Puppin
96
Put
4 7 Put bus
IOL Pqlic
63
Q
63
87 Qnadbrug
109 Quade
5 8 Quadebeek
8 h Quaedrib
47 Quameijn
87
62
R
36
92 Raemsteijn
33 _Raephorst
49 Raers
47 Raets
37 Ramsa
82 Mamsberger
94, 30 Ramdorf
49 Ramstein
86 Randeruede
114 Rane
49 Ranlst
4 7 Rantigen
82 Rauesberch
110 Raveliin
41 Rechteren
6 7 Recblouwe
107 Rede
60
Itedelheijm
34 Reden
52 Rees
48 Reigersvliet
64 Renesse
63 Rensual
81 Retbel
101
Idem.
48 Rentij
106 Reuel

blz.
109
64
66

101
47
40
40
45
102
91
8
HL
66
64
75
9ti
74-18
72
106
42
84

Y4
29
66
4.0

40
40

87
106
14

76
37
61
102
98
45
28
46
YO
81
SC
50

49
80

49
109

.
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Reuen01
Reije
Relj merswael
Riedesel
Rieusc
Riltcrrsceij t
Ribe
Rinach
Rinnko
Rineg
Ri pen berg
Risenberg
Rimberch
Riviere
Rot biscoert
Robersart
Rockebartii n
Rockedorp
Rocsfoort
Rodebercb
llod en
Idem
Hodensteijn
Rodes
Rodesteiju
Idem
Roede
Roeden
Ideìn
Roes
Roeselaer
Roestoc
Hoetsen
Roban
Rohenhausse
Rohrpach
Rome
Rootstoc
ROS

1 ‘em
Ros
Rose
Hoseberch
Rosen berch
Rossij
Rosijn
Rotesteiju
Rotornem
Rotseler
Rotsifoorl
Rottere

EN

blz.
10 l. Roucr
52 Rouer
86 Kovcmach
9’7 Roije
72 Rubemot
87 Rumeu
98 Runou
42 Rusen
52 Rut$semont
28 Ruut
28 Ruweel
3 2 Ruijgroch
28 Ruijs
48 Ruijteu
107 Bijnegge
85 Rijsewijc
63
29
‘72 Saelsbrije
111 Same
82 Saborant
92 Sacorle
109 Samre
63 Sandelandis
4 6 Sandoijs
97 Sanec
9L Sanshem
7 S Sardaengen
93 sas”eI1
85 Sate
8 1 Satsenbou
9 5 Sat telboger
62 Savage
72 Savosij
98 S c . . . . .
71 Scaelge
68 Scaepsberch
101 Scalkwijc
66 Scalmein
59 Scenge
64 Scerpesteijn
63
Idem
46 Sceuen
3 1 Scerfrie
47 Schaim
85 Scotlat
42 Scilder
72
Idem
73 Sciltou
49 Scleijden
9 7 Sconebercb
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blz.
108
75
107
50
49
3 06
98
53
72
66
108
29
106
10 2
91
86

blz.
35
75
69
73
110
68
8L
87
37
71
86
dl
44
103
65
86
106
45
65
106
60
85
86
92
106
96
64
66
92
113
54
88
,92
109
48

S
57
32
4-9
47
47
66
59
71
46
63
36
53
39
34
64
61
53
76
88
102
87
87
28
40
109
30
41
64
95
42
54
32
44

)coner
Scon houen
Scoònanger
Scoonworst
Scoonuelt
Scrope
Scoor5
Scoudé
Scouweborch
Scouweberch
Scuuge
Seckem
Seckendorp
Seel bach
Seuoscal
Seuickeuelt
Sereijn
Serpeusteijn
Seton
Seucren
Seuenant
Seuenbergen
Sevendaer
PeVeuouwen
Severingen
Senoijen
Seweij
Sinclaer
Sinderen
Sinnik
Newen
Smeijc
Pnucke
Sobbe
Soeringe
Solrc~
Sombrief
Somerghem
Souls
Spaen
Spaengen
Spanem
Spancn
Spanje
sp
Spencer
Spiegel
Spontin
Spontijn
Spoork
Spijnoi

;7
82
66
102
109
46
27
61
93
59

30
78
107

.
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Stagenbuch
Stale
Starkenberger
Stael
Stafwert
Stahremberg
Stal
Stampis
Stapelt on
Stateg
Stave
Stavelije
Steelat
Steenbeec
Steenberch
Steignitz
Steinhusen
Sten0
Sterreberch
Stetiin
Stetteuberg
Steteijn
Steijn
Steijuoert
Steijntberghe
Steijnvoert
Steijnuoort
Stibor
Stockeher
Stockheijm
Stoosk
St onen berger
Stouteberch
Stradere
Stradercn
Stralendorp
Straten
Streek
St roeuelt
Strunt
Sl uerlat
stuwnrt

Suderlan t
Suerteholt
Sdfolc

Sumeren
Swaef
S wartere
Swartsehorch
Swaue
Swinke
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blz.
36 Sijmpol
92 Sijmpij
40
40
66
71
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u1st

49-36

up0

T

Tanekeuile
‘I’arcze
Tec
74 Tegnagel
48
37 Tekenenborch
Jdem
71 Tense
30
Tetrued
58
Teij linge
81
Teijner
81- .107 Thilen
48
Thoreijne
114 Toern
88
Tome
98
Ton-Don-Da iun
37 Toren
98
107 Toreijne
Tornebu
114
Idem
96
Tornemine
107 Tort zipe
40 Toruge
107 Touer
110 Touteuille
8b
Trnlis
71 Trnsegnies
28
Trier
54
Trimoijl
fY1
li8 Trinet
64 Troppan
Troppasut
65
Troesterp
101
Troijen
91
Trije
5E
Tsaerters
110 Tsalon
111 Tsenger
71 Tsoerner
66
re
66 Tsol
Tufte
111 Turpiin
59
Tu waert
209
Tuijl
54
Tijroel
40
37 Tzegehage
41
64 Ubbergen

111

blz.

blz.
47

53
27
go
110
36
i:
7y

UÏneles
Uucheu
Ulson
Ungeren
Ursiuis
. Ursins
Utenenge
Uteven
Uterliemigen
Utrecht
Uijl kerken

v
101
ii * Vacalo
Vnw
” Vaenken
‘4: Vaesult
Vaets
i8 Valckenborg
va. Lens
52
Vnlezan
52 Valckeborch
5. Valkesteijn
I’adenberge
5: Varic
7 5 Vavasour
V eekenst
106
Veleens
1: Veldons
Vedome
i8 Velkiiu
Veller
‘ii Vclrem
Veltem
$) Veltkirken
Veer
ik V e n e
Ver
4: V e r g i
Vmelis
6; Verneborch
Idem.
ii Vervoen
V essij
1: Vestenberch
Vetijn
37 V i a n d e
Viane
89 Vianen

89
33
50

97

63
53
105
68

109”
102
74
108
84
50
92
81

111
61
81
54
xxxt 73
32
37
91

68
3c
99
YD

4!)
54

92-!13

75
38-75
35
;1

85
49
60
28
32
62
68
39
85
28

~
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blz.
Vicvie
107
Viduatijr
57
Vieracker
91
Vilaers
52
Vilamur
63
Vila nova
Vil0
101
Vileers
$9
Idem
60
Vilers
48
Vileijn
81
Vileijnis
51
Viliers
47
Idem
52
Villena
63
Villenoble
64
Vilme
30
Vimbergen
109
Vinceler
39
Vinegge
29
Vinevans
5 ,I
Vinstingen
94
Vinter
109
Virueuburch
xXx11
Visen
IOL
Vispech
39
Vissenich
30
Vitbge
109
Vitkirken
97
Vive
64
Vlaanderen
80
50
Vlaenderen
Vliet
85
Vlimersem
93
Vlucke
9)
Voerne
34
Vordere
83
Volken
89
Volmersteiju
109
Voocht v. Merem 9b
Voocht v. Renaivelt 90
Voor
108
voorn
81
Vorden
90
Vorseler
73
Vorst
89
Vos v. %eijne
33
Vosorie
48
Vossem
91
Vraekehoue
88
Vrakensteijn
28
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blz.
Vriberch
2 7 Welman
Vridage
111 Wkere
Vries
6 1 Welgeruale
Vroenhusen
97 Wenden
Yrouwen b e r g e r $0 Werinc
Vrouwenhouer
3 9 Werthem
Vuerste
101 Wesebach
Idem
9 3 Westeluelde
Vuerste v. Tornou 97 Westhusen
Vuest
109 Weteringen
Yugrinoes
9 6 Wevelichoeuen
Vijfdorfer
98, Wieroede
Y ij naij
50 W ienegem
Vijnegeti
109 < Wier
Vijncsteiju
lij8 Wilake
Vijt
81 Wil bij
Wilde
W
Wildenberch I
Wacltcdorp
Vl \Y i Ilerual
Wachtendunk
91
M’ilpe
Wsec
5 8 Wilperg
Waelheij m
73
\Yilre
Waelknert
85
Idem
Waelpot
4 6 Wilt
Waerdenborch
89
Winsberch
Waer wit
57 Winsperch
42
Wageberch
n irmolac
Waldauwer
3 9 Wirtseborch
Waldec
33
Wirtsborch
Wald eg
37
Wisch
Kalgast
114
Witenhors’
7 ri \Y itbergin
Walkenhusseu
Wal purch
41
Kitowski
Walse
71 Witsdeben
58
Witte
Wartsijn
Wassenaer
8 4 Woelgart
Waterland
R4
Woenstorp
85
Watervliet
Woerden
81
Woerd t
Watine
Waveren
Koldenberch
73
Waveriin
51
Woneborch
Waijngger
71. Woudeherch
Wecken
4 6 Wredegraet
MTede
2 8 Wretem .^
8 8 Wurtheberch
Wedenou
Wedengraet
106
M’urtseborch
Wedekeustein
36
Wije
Weer
Wijenhorst
75
Weert
42
Wijnberch
Weertenberch
3E
Idem
Wijnsen
Weesmael
73
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86
63
48

101
91
27

41
107
28
84
94
a

7:
307
91
59
82
I
33
78
90
54
76
106-83
90
* 33
33
98
. 4t
28
90
1’08
45~
54
46.
74
114
, 37
108
86
45
33

102
106

105
41
44
91
90
29
54
go
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blz.
91

wijs

Y
Y bads
Yben
Yernich
Yeskiin
Yfenthnl
Ymeram
Y peren
Yselsteijn
- Ysem
Ysenbbrouch
Ysenbach

30
101
88
51,
33
64
81
107
91
28
97

blz.
90
81
97

Ysendoren
Yserheel
Yuud
z

Zaerbrugge
Zaer weerden
Zale
Zassen (Saxen)
Zanthorst
Zatfoort
ZeelbAch
Zegem
Zenger 2 X

Opgemaakt Maart rgzg

28
94
48
36
86
75
94
98
86

Zeij ne

Zolre ’
Zuelen
Zulen
Zwaef
Zwalbach
Zweden
Zweuighem
Zwidenits
Zwirug
Zwner
Zij1
Zijpe

Zijpen

blz.
33
41-37
90
89
7+
97

66
82
1:;
54
92
122
122

door J. C. STEENKAMP.

TOELICHTING.

H e t W a p e n b o e k v a n d e n Herazct G&e is begonnen in 1334
zooals op blz. 1, 75 en 84 vermeld staat. In het gedicht vooraan,
komt nog 1369 voor. Zijn naam komt voor op blz. 14 en 19
recto, zijn portret op blz. 26 en 122. Hij heet eigenlijk Hegtien
wat o.m. blijkt uit den naam van zijn zoon die hem als heraut
opvolgde. Van diens hand is op de Kon : Bil1 : te Brussel nog
een M. S. aanwezig No. 179 r4 met enkele losse wapens er in en
getiteld :
Chronogr : Episc : Trajec : et: comit : Hol1 : per vza?tus Beqeren
pondam Gelrp armorunz
etc. dat dateert uit 1409.
Een klapper was tot dusverre nog niet gemaakt waarom deze
eersteling als unicum wordt aangeboden. De or&ineeZe copie met
de afbeeldingen staat ter beschikking bij mij.
Kortheidshalve zijn de voorvoegsels: van, van den, van der,
die Gelre ielf afkort tot: vä, väd, weggelaten.
Bovendien staat bij de meeste wapens of de voornaam al of
niet verkort als Ji enz., òf: hé gr. htg. hier en daar met adieu.
of >dye< er voor. Niet alle wapens zijn van den heraut, meerdere zijn later in het boek geteekend, dat ondanks zijn ouderdom
n o g frisch en mooi is, dank zij het perkament. Alleen op de
punten zijn door het gebruik enkele namen uitgewischt.
Verschillende geslachten speciaal onder de Hollandsche Ridders
als v. d. Leek, Duvenvoirde e.a. komen, met kleine varianten,
meermalen voor.
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Vzctur
Bouton heeft Gelre in 8 deelen uitgegeven die echter,
door zijn dood in rgor , otivoltooid zijn gebleven. Hij was gekomen
tot blz. 86 terwijl er 124 blz. zijn. Hiervan zijn 35 exemplaren
gedrukt, de platen zijn vernietigd. De kosten bedroegen destijds
f. 500 per deel !
Het werk is hoogst verdienstelijk uitgevoerd en voorzien van
tallooze toelichtingen, foto’s van zegels enz. maar - Bouton kende
òf niet, òf héél slecht de hollandsche taal. Dit had tengevolge
dat hij zich meermalen vergist heeft. Zoo schrijft hij b.v. Tetrues
terwijl er Tetrued staat en het wapen, 3 zilveren meerbladen op
zwart, niet twijfelachtig í’etrode is. Elders noemt hij heer Ruus I
terwijl er Ruut staat met een groote ruit als wapen enz. Hij heeft
alle wapens die hij beschreef keurig gecopiëerd, compleet en ‘op
de ware grootte laten drukken. Edoch daarna zijn zij uit de &nzzd
gekleurd en althans in het exemplaar van de Kon. Bibl. te Brussel
, zijn zij in véél te harde kleuren, vooral het geel en blauw, wedergegeven wat jammer is.
De afmetingen van Gelre zijn : 13 )( 22 c.&I., dik 4 c.M. De
deelen v a n Bouton zijn tweemaal zoo groot, Er staan ongeveer
1700 wapens in waarvan een aantal
zonder nadere aanduiding.
Op elk blad staan meestal 3 rijen van 5 wapens, al of niet met
helmteeken.
De eerst bladzijden zijn met gedichten in enkele
losse wapens beteekend, op blz. 27 begint de ree& landsgewijze
met Duitschland, Frankrijk enz.. D e VZaamsche Rrabantsche e n
HoZZanaMze ridders komen op blz. 78-83 e.v. voornamelijk voor.
De teekeningen zijn in Gothischen stijl uitgevoerd en munten
uit door. eenvoud en fraaie vormen vooral de helmteekens. Het
viel mij op, dat in dien tijd al reeds meerdere nurongen
voorkomen, zij het al niet op den helm, dan toch om den hals van de
figuur die het helmteeken uitmaakt. Kronen zijn van alle kleuren.
Er staan 3 Ex-libris in n.m. van Comtesse d’ Yve, van Hulthen
te Gent en van een onbekende met een klimmenden das als wapen.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de wapens wel naar de toen
bekende gegevens vervaardigd zullen zijn, maar dat er toch enkele
fmztasieën bij komen, Ik noem b.v. die van Karel de Groote en
zijne afstammelingen voór de kruistochten en die van de 3 Koningen uit het Oosten Caspar, MeZchior e n Ralthasar.

Van Diepenburchstr.

2

1, den Haag.
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De Regeering van Hulst.
D O O R B. V .

T. B.

Voortzettìng van Nav. LXX VI V, 46.
1582.

1583.

1584.

1585.

I 586.
1557.

1588.

1589.

* 590.
1591.

1592.

1593.

A d r ì a e n Hooge,
Amoudt d e CízZuwe, Cornedìs Pìerssen,
Herdes v a n Hembyse, M r . J a n d e Raveyne, J a n d e
Backer.
Adrìaen Loodt, Covnelìs Pìersseu, FranCoìs van der Marckt,
H e n d r i k Ghìm, Hercules van Hembyse, J a n Mostaert,
J a n d e Paen Passchìersso~ze.
HeZZìnck d e Poortere, J a c o b d e 3oncheere,
J a n WieZandt
d e J o n g e , J a n L o o d t 3anssone, Louis Yman, Pauwels
Verlent, Mr. Pìeter Goossens.
Ba Zthaxar H u y s s e n , C o r n e l ì s v a n CZapdur-, Charles
Barna&-c,
Jan Uytenputte
Jlzussone,
Jan Loodt Janssone,
Mrzerten
Haesbaert, Mr. Pieter Goossens.
GuìZZìam Huyssen, HuyBrecht Leen, Lucas Valcke, Maevtcn
Haesbaert , Nìco Zaes Geero Zf, M r . Pìeter Goossens .
Charles Barnazlpe, J a n Wielandt d e J o n g e , Maerten
Haesbaert, filatth~s CtlgeZe, J. Mìchìed Meeuweu, NzcoZaes
Geerolf, PhìZz)s de Hondt.
Anduies Setj;-, Chardes
Bor~zaìge,
Gerardt de Rmylze,
J a n L o o d t Jlzmsoue, J a n d e 170s MìchìeZssone,
Nìcolaes
Gecro Zf.
Gerardt de Byuyue, J a n L o o d t Janssone, J a n d e V o s
Mìchìelssone, Louis Yman, Maerteu Haesbaert, Jr Michel
Meeuwen, Pìeter Meeuwsen.
Charles Rornaìge, Maerten Haesbaert, Nico Zaes GCCYO Z_li
Cornelìs Geenssìnts, Charles Bornaìge, Jan de Backer,
Lieve Lindeman, Jr. MìchìeZ Meeuwen, Nìcodaes Geerolf,
Pl;ìZzjb d e Hondt.
Ba Zthaxav Huyssen, J a n d e Backev,
M r . J a n d e Mol,
Lieve Lindeman, Matthfs
Ingele, NìcoZaes
Geerolf,
Cornelìs
Geenssìnts.
A d r ì a e n d e Konìnck , Balduwyn Asschevìck , Cornelìs
Geenssìnts, Dr. Danìel van Lansóerghe, Mr. 3an de Mol,
Louìs d e BosscLteY, J r . Mìchìel Meeuwen,
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Bddew+ Assckerìck, Dr. Danìel van Lansbergke, Franc0ì.r Geero@, Jacques Quaetgebuer, L i e v e Lìndeman,
Louis Cze Bosscker, Jr. Mìckìed Meeuwen.
1595- Cornelìs Geenssìnts, yacques de Back, Mr. yaan de MoZ,
Louis Yman, Martìms Antkeunìssen, Mattk&s
hzgele,
.
Jr. Mìckìed Meeuwen.
Dr. Da+eZ van Lansbergke, FranCoìs Gcerolfs, Mr. JaTz
1596.
de Mol, Louis de Bosscker, Pieter de Nagede.
.
Bemardt Jamsens,
Comelìs v a n Damme, Gerardt d e
1597.
Bruyne, yacques DeMout, J a n L o o d t yanssone, 3an d e
V o s Mìckìedssone, ran Corten.
Adrìaen
Cauwe, Bernardt 3(amsens, Cornedìs van Dammc,
1598.
Gemrd de Bruyne, Jacques Debóout, rau C o v t e n , yoos
Geerolf.
Adrìaen
Gauwe, Adbes de Bosscker, GzJsbveckt Hevmaus,
1599*
Huybreckt 3acobsen, Jan Corten, Joos Geerodf, Lucas Valck.
I 600. Bernardt Janssen, Geravdt de Bruyne, Jacpues Debbout,
Jan* Corten,
J a n d e R&k Adrìaenssone, Joos Ver-Zen t,
Lucas Valcke.
1601. Adviaen Cauwe, Andrìes de Rosscker, Bemdt Janssen,
Cornelìs van Damme, Geraudt de Rruyne, Jacgues Debbout, Jan de Rzji-k Adrìaenssme.
1602. A d r ì a e n Gauwe, ddrìaen d e Hooge, Andrìes Zeys, COYnelìs v a n Damme, Jan Covten, LvìcoZaes Geerolf.
1603. Adrìaez G a u w e , Adriaen d e Hooge, Andbes Zeys, J a n
Corten, J a n L+z, Joos Verlem‘, Nìcolaes GeLroZf.
1604. A d r ì a e n C a u w e , Adyìaen d e Huoge, Adrìes Xe@s, G@óreckt Heermans, J a n C o v t e n , Joos Verletzt, N ì c o l a e s
Geerolf.
1605. Andries de Bosscker, Andries Zeys, Bavo van der Vìgkt,
Gijsbreckt Heermans, Ja?2 Couten, Lieve de Wtte, Nìcolaes
Herman.
1606. Cornedìs
van Damme, Cornelìs Loodt, Gerardt de Bmyne,
Jan Covten, Jan Janssen, Lieve de Witte, Nìcodaes Herman,
1607.
Covnelìs
van Damne, Covnelìs Loodt, Gerardt de Bruyne,
Jan Corteq Jan Janssen, Lieve de Wìtte, NìcoZaes Herman.
1608. Bernard Janssen, Cornelìs Loodt, Gemrdt de ByuyTze,
Gijsbreckt Heermans, Huyóreckt Jacobsen, Jacpues Debbout,
J a n Corten, J a n v a n Damme.
15949
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Bavo van der Vz..&, Corizedis van Damme, ComeZìs Neve
fs. François, Gerard de Bruyne, Jan Corten, Lieve de
Wìtte, Louis Yman.
Comedìs
Vergoes, Gz(sbvecht Heevnzans, J a n JansseTz,
Jr. Jan Jenìn, Lìeve de Witte, Olivier Rottiev, Dr. Pieter
de LVeu Zemeester.
Huybrecht
Jacobsen, Jacques Bontìncq, Jan Janssen, jr.
Ja?z Jetzin, Joos VerCent, Olivier Rottier, D r . P i e t e r d e
Meu Zmeester.
Bavo v a n
der V&/zt, GzJsbvecht
Heermans, Huyórecht
Jacobsefz, Jaq ues Bolztincy, J r . J a n Jen& J a n Yman,
300s VerZe&.
CorneZis v a n Damme, GzJsbveckt
Hermam, Jacpues Bontincq, Jr. Jan Qmin, 7an Yman, J r . roos Geerolf, Pieter

de Honat.
1614.

1.615.

1616.

1617.

1618.
1619.
1620.
1622.

1623.

A h - i e s de Bosscher, Cornelis v a n Damme, G e r a r d dc
Bruyne,
Joos
VèrZent, Louis Yman, Olivier Rottìer,
Thomas Quìr&hzsen.
Gera& de Bmyne, Gzjsbrecht Heermans, Jau van Drzmne,
Nico Zaes Hemzan , Odivìer Rottiev, D r . Pieter d e MeuZenzeexter, Thomas Quìrzjzsse~z.
Huyheg?zt Jacob, 3an Covten, Jan Janssen, J r . Jan
Jenin, 3an Quìrzjizsen, IL’ìcoZaes Herman, Dr. Pieter de
Meu Zemeester.
A&ìae?z
Yman, Huybrecht yacobsen, Jacques Bo~ztìucq,
Jr. JaTz Jenìn, Oliver XottìLTr, Dr. Pieter de Meuleztaere,
Pìeter Beecke.
Jan Corten, J a n Snoeck, Joos VevZht, D r . Pieter d e
Meu Zemeester, Pìetev Bcecke, Thomas Quirzjnssen .
M r . GdZìs H~drZcx, Huybveght Jacobsen, J a c q u e s d e
Hvzrym, Jan Corten, 3an Szoeck, Joos VevZent, Louis Y?nan.
Mr. GeZZìs He&Yìcx, Jan Janssen, Jr. Jan Jenìn, Jazz
Quirzjitssen, Jan Snoeck, Louis Yman, Nìcolaes Hernzan.
A n t h o n y GeeroZf, Bavo v a n dey Vìqht, Francois Heermans, Huybvegt Jacobsen, Jr. Jan Jenìn, Dr. Pieter de
Meu Zemeester.
Anthony Geerodfl, Mr. GiZZis Hendrìcx, J r . Jan Jenìn,
Dr. Pieter de Illeulemeester, Pìeter Beecke, Andries Zeys,
Bavo v a n der Vìght.
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Cornetzs de Bosscker, Francois Heermans, Mr. Francois
v a n Damme, M r . GeZZìs He?2&icx, YassclLìer DancAaevt,
Dr. Pieter de MeuZemeester.
1625. C o r n e l ì s de B o s s c k e r , 3an Corten, yan Doudet, yan
Loodt, P~ss&er Dauckaert, Dr. Pìeter de MeuZemeester.
1626. Mr. GìZZìs hendrìcx, Jan Corten, Jan Quzyzjjtssen, Pìeter
Beecke, Pìeter Verbrugge?2, Piefer Bras.
Cornelìs de BossclZer, Françoìs Heermans, Mr. Francoìs
1627.
vaf2 Damme, Mr. Fratiçoìs van Damme, Mr. GìZZìs Hendrìcx,
Jo72 Quìrzjnssen, Beter B r a s .
Cornelìs de Bosscker, Mr. GìZZes He?&ì~x, Jacgues Lan1628.
gerzck, J a n Quìrqwsen, Passcber D a n c k a e r t , Pzeter
Verbvuggen .
1629. Cornelìs SìZZaert, Jacgues Langerìc/t, Passdier Danckart,
Pieter Beecke, Pzeter Verbruggen, Pieter Bras.
Cornelìs Sillaert, Francoìs Hiermar2s, Mr. GìZZìs Hendrìcx,
1630.
Joos de Paeu, Nìcolaes Janssen, Heter Beecke, Tltomas
Quì@2sseu.
1631. Cornelìs de Bossdier, Françoìs Heermans, Mr. Francors
val2 Damme, Mr. GìZZìs Hendrìcx, Jan Loodt, IVìcoZaes
Janssen, Thomas Quìrzjnssen.
1632. ConteZìs de Bossclcer, Françoìrs Heermans, Dr. Jacpues
van ‘den Houte, Pìeter Beecke, Cornelìs SìZZaert, WìZZebort
v a n dey V&+t.
1633. Corne(zs SìZZaert, Mr. Françoìs van Damme, Mr. GiZZìs
Hendrìcx, Ds. Jacques van den Houte, Joos van Damme
fs. Jan, Pieter Beecke, WìZZebort van der V&%t.
1634. Cornelìs de Bossder, Mr. Francoìs van Damme, Mr.
GìZZìs Hendrìcx, Dr. Jacques van den Houte, Jan Doucltet,
Pìeter Beecke.
1635. Cornelìs de Bossclier, Mr. Françoìs van Damn2e, Mr.
GìZZìs HendrZcx, Dr. Jacques van den Houte, Jan Doucket,
Pìeter Beecke, Pieter Verbruggen.
1636, B0udewzj’n Beermans, Corizelìs SìZZaert, Mr. Françors van
dey Rurgk, Mr. GìZZzs Hendrìcx, Dr. Jacques van den
Houte, Jan van Damme, Pìeter Verbrugge.
1637. Cornelìs de BosscJIey, Françoìs Heermans, Mr. Françoìs
van Damme, Pieter de Hodt, Pìeter Beecke, Pieter
Bras, Mr. Françoìs van der Burgk
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1642.

1643.

1644.

1645.

1646.
1647.

1648.

1649.
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Cornelìs SìZZaert, Mr. FranCois van den Burgh, Jan Douchet, Laureys van der Vz..ht, Pìeter Beecke, Pìefer Bras.
Thomas Quìrzjizssen.
Mr. Françoìs vau der Rurgh.
Arnoudt Leys, Mr. Fyancoìs van Damme, Mr. Francois
van der Burgh, ;Ilr. GìZZzs Hendricx, Passchìer Danckaert
Pìeter Antheunìssen, Thomas Quìrynssen.
Corneiìs de Bosscher, Cornelìs SìZZaert, Mr. GìZZìs Hendrìcx, Marcus CZ$pe&, Pìeter de Horzdt, Pieter Beecke,
Pìeter An theunìssen ,
Anthony Bras, Arnoudt Leys, Mr. Françoìs van der Rurgh,
Mr. Gì&&ìs Hendrìcx, Laureys van der Vzg/t, Maraìs
ClzppeZ, Pieter Bcecke.
Dr. Anthony Bras, Arnaudt Leys, Mr. Françoìs van der
Burg/, Laurens van der Vzkht, Passcher Danckaert,
Pieter Beecke. ?homas Quìrzjnssen.
Dr. Anthony Bras, Arnoudt Leys, CorneZìs de Bosschey,
Mr. Gì&&ìs Herzdrìcx, Jacques de Hertoge, Jan Qui@ssen,
Pìeter Antheunìssen.
Mr. Françozs van Damme, Mr. GìZZìs Hendricx, Mr. Jacques
van den Kerckhove, Jan Quìr+zssen, Jan Douchet, Laureys
van der Vzkht.
Na de reductie zijn op I I December 1645 tot b u r g e meester en schepen aangesteld en op 14 Maart beëedigd.
Burgemeester: Jacob de Vrìese.
S c h e p e n e n : Dr. Paulus Arcerìus, Huybert Sautzjiz,
Dr. Nìcodaes Buych, Heyndrìck van Bemmed, Ms. Jan van
Gebe, Hendrìck Verboldt.
Burgemeester Jacob de Vrìese. S c h e p e n e n : Dr. Paulus
Arcerìus, Hendrìck v a n Bemmel, Pìerre d e Beaufort,
Aewzondt Lus, Hans WìZZem van Duyven, Martìnus van
Lansberghe; Artus Melìs.
Burgemeester Jacob de Vrìese. Schepenen: Dr.
NìcoZaes Buych, Hendrìck van Bemmed, Pierre de Beaufort,
Hans WìZZem vat2 Uuyven, Dìrck Tersta&&, Arnout Macaré.
Burgemeester: Pìeter Nuyts. Schepenen: Pierre
de Beaufort, Hazs WìZZem van Duyven, Martìnus van
Lansbevghe,
Aernout Macayé, Willem Clercq, Pieter van
Woestìrzghoven .
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1 6 5 0 . B u r g e m e e s t e r P i e t e r Nuyz’.s. S c h e p e n e n : Mwtimw v a n Lansberghe Hoogencamp, Pìeter v a n Woestinghoven, Dìrck TerstaZZ,
Hentdrìck van Bemmel, Raymond
Muys vait Holy.
165 1. B u r g e m e e s t e r R a y m o n t Muys v a n Holy. S c h e p e n e n : Dìrck TerstaZZ, Pieter van Woestì~rC>Jzoven, Martìnus
v a n Lansberghe, Adrìaen v a n Vlissegem, Willem CZercq,
Sebastìaen de Roy.
1652.
B u r g e m e e s t e r Dìrck TerstaZZ. S c h e p e n e n : Hans
WìZZem van Duyven, AdGen v a n VZìssegem, Sebastìaen
de Roy, CZaude la M a ì n , Willem vait der lreeck, Llenjamin de Beaufort.
1 6 5 3 . B u r g e m e e s t e r : Dìrck TerstaZZ. S c h e p e n e n : Sebastìaen de Roy, CZazde Ia Maìn, Benjamin de Beaufort,
Cornelìs BrantwzjCk,
Dr. Jolian v a n Stapele, PhìZz$s v a n
zqzz.
1 6 5 4 . B u r g e m e e s t e r D ì r c k T e r s t a Z Z . S c h e p e n e n : HaHs
Willem van Duyven, Seóastìaen de Roy, WìZZem van der
Beerck, Ben~*amUz de Beaufort, PhìZz$s van @ZZ, Dr. Henchick v a n Zuylen.
165 5. B u r g e m e e s t e r D ì r c k lerstall. S c h e p e n e n : H a n s
WìZZem van Duyven, WìZZem Clercq, Seóastìaen de Roy,
Willem van der Beeck, Benjamin de Beaufort, Dr. Hefzdrìck v a n Zuylen.
1 6 5 6 . B u r g e m e e s t e r D ì r c k TeystaLL.
Schepenen: Hans
WìZZem van DuyzJen, WìZZem Cdercq, Sebastìaan de Roy,
WìZZem van der Beeck, Benjnmìn de Beaufort, Dr. Hendrìck v a u ZuIlZen.
<1 6 5 7 . B u r g e m e e s t e r D ì r c k T e r s t a Z Z . S c h e p e n e n : H a n s
WzZZem van Duyven, Willem Clercq, WìZZem van der Beeck,
Benjamìtz
de Beaufort, D r . Hendrick v a n ZuyZen, Jttcob
de Vyìese.
1658. Burgemeester Hans WìZZem van Duyven. S c h e p e n e n : Dìrck TerstaZZ, WiZZem Clevcq, WìZZem van der
Beeck, Benl*amì?z
de Beaufort, Dr. HedYìck van ,&yZen,
Jacob de Vrìese.
(wordt voortgezet).

ONDER DE STUDEERLAMP.

DOOR

.

HARLEMIAS.
G. C. VAN WALSEM,
Oud-Hoogleeraar,
Haarlem.

Het Haarlemmer Epos, Harlemias, (N. van Wassenaer Jzn. Het
beleg der stad Haarlem in een Grieksch gedicht verhaald. BExhègèsis
tès poliorkias tès poléoos Harlemiès, genomenès tooi etei afób.c,
heeft in vroeger jaren een voorwerp van belangstelling van eenige
lezers van >de Navorschera uitgemaakt. In 1855 (IV, bl. 30, vr. 4)
is daarin de vraag gedaan, of er van de Harlemias nog een exemplaar bestond. Dat heeft tot eenig geschrijf aanleiding gegeven,
waarin het een en ander omtrent den auteur en zijn boekje, zij
het niet zonder eenigen onderlingen tegenspraak, medegedeeld is.
Later ben ik door een toeval in het bezit gekomen van een exemplaar daarvan. Ik heb daarin aanleiding gevonden om het mijne
te doen om het voor uitsterven te behoeden. En hoewel het nu
te recht geen gewoon te is, dat de Schrijver zelf op een werk van
zijn hand opmerkzaam maakt, moge toch in verband met de
vroegere bemoeiing van Bde Navorschera, welke al een 75 jaar
oud is, het een en ander hier kortelings aangeroerd worden. Ik
heb namelijk de Harlemias op nieuw uitgegeven en wel bij de
N.V. A. W. Sijthof’s Uitgeversmaatschappij te Leiden, 1930. Ook
de oorspronkelijke uitgave is te Leiden geschied. Een gewichtige
taak hierbij was den tekst gemakkelijk leesbaar te maken. Het
ruime gebruik van ligaturen (meer dan 60 verschillenden komen
er in voor) en van hoofdletters maken dit vooral moeilijk. Daarom heb ik den tekst overgebracht in den tegenwoordlgen vorm,
die geen leerling van het Grieksch moeite zal bezorgen. Verder
heb ik dezen m& Inleiding, Vertaling en Toelichtingen voorzien.
De laatsten zijn meestal van localen aard. Het geheel is een
net tiitzicncl boekje, welks verschijnen eenigen lezers van >de Navorschera belang zal inboezemen,
ONTVANGEN :
Belgische Helden in het Indische Leger 1810-1840.
DOOR P. J. FREDERIKS.
Overdruk uit BDe Indische Verlofgangerc.
December 1928.

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

He.t zegel van Willem Vl en de ,,Hollandsche tuin”.
DOOR

N. J. M. DRESCH.

In no. I van jaargang rgzg v a n h e t M a a n d b l a d v a n yde Nederlandsche Leeuwa verscheen een artikel van Jhr. Dr. W. A. Beelaerts
v a n Blokland over *De o o r s p r o n g v a n d e n H o l l a n d s c h e n Tuina.
Ik lees daarin, dat er zegels bestaan van Willem VI, waarop
d e HoZlandsche tuin voorkomt en dat het eerste exempla&
daarvan hangt aan een oorkonde, berustend in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, welke oorkonde gegeven is 2 1 Nov. 1405
@dens het JeZeg van Hagestein.

,Het s t a a t d u s vasta - aldus de schrijver - *dat Willem VI
het beleg valt Hagestein in 1405 - en ongetwijfeld in verb a n d daarmede - den tuin, die nadien algemeen bekend is geworden als de Hollandsche tuin, zoowel op zijn zegel als op
munten heeft doen afbeelden , . . .a
*Op bijgaande plaat heb ikc - zoo vervolgt de schrijver Bin de eerste plaats doen afbeelden twee zegels van Willem Vl,
waarvan het eene is vervaardigd tgdens het beleg van HageStein in 1405 en het andere enkele jaren later.4
T o t zoover het artikel.
In verband met het hierboven geciteerde wensch ik het volgende op te merken:
1. Aelbrecht van Beieren was medio December 1404 overleden.
Toen zijn zoon, Willem Vl, hem daarna opvolgde als graaf
van Holland, ging deze spoedig over tot het bevestigen van
in het bezit der Hollandsche steden zijnde privilegiën.
De bekrachtiging dier privilegiën geschiedde voor elke stad
afzonderlijk in een charter, waaraan ‘s graven zegel werd bevestigd.
Die bevestiging van privilegiën nam een aanvang in Januari/
Februari 1405 en duurde eenigen tijd voort.
Haarlem 1) kwam het eerst aan de beurt, daarna volgden
tfdens

Zie: *Handvesten enz. van Haarlem* (~75~).
1) H a a r l e m : a r j a n u a r i 1405.
afbeelding Y. h. zegel op de plaat t.o. pag. 69.
‘930

blz. 64,
16

w
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Alkmaar l), Leiden 2), Beverwijk 3), Dordrecht 4), Oudewater 6),
Delft O), enz;
Van de desbetreffende charters zijn er slechts enkele in
in originali bewaard gebleven, terwijl die waaraan het zegel
van Willem VI hangt, nog schaarscher zijn,
Het zegel aan het charter, dd. 21 Januari 1405, te Haarlem
b e v a t >de Hollandsche tuino: xiet; hij komt echter al voor
op het zegel aan het charter van 12
~405 te Beverz@ih en daarna 6ók op het zegel van het charter van Z O
Maart ‘405 te Delft.

Hiermede staat dus vast, dat ade Hollandsche tuina reeds
vóór het beleg van Hagestein op het zegel van Willem VI is
aangebracht.
1 1 . N u n o g i e t s o v e r /Irt beleg van Haggstein e n d e atuinenu.
Reeds tijdens het leven van Aelbrecht van Beieren werd
het plan opgevat om Hagestein en Everstein (in de buurt
‘van Vianen) te veroveren. 7)
In Juni 1402 sloten Aelbrecht van Beieren en Willem, graaf
van Oostervant (later Willem VI), met den bisschop van Utrecht,
Frederik van Blankenheim, alvast een overeenkomst ter verdeeling van den verwachten oorlogsbuit. R,
Voor het eerst vindt men in April 1405 melding gemaakt
van de oproeping van krijgsvolk om den strijd aan te yangen.
Op 6 April 1405 9) werden de steden van Holland en Zeeland
3) A l k m a a r : 23 Jan. 14Oj. O r i g i n e e l n i e t a a n w e z i g . Z i e : v. ,W&ir, Charrerboek IV,
b l . 3.
s) L e i d e n : yx J a n . xdos. Z e g e l v e r l o r e n . Zie: Ranztnelmen Elsevier I Inventaris van
h e t a r c h i e f d e r gemeente L e i d e n . , 1, b l . 2%
4) B e v e r w i j k : 12 F e b r . 140.5. Oorspronkelijk charter met zegel in het gem. archief te
Beverwijk.
Dit charter draagt tot onderschrift:
l In kennissen hierof desen brief doen besegelen mit oasen segele hier aengehangen.
G e g e v e n i n d e n Hage, opten twaliften dach i n F e b r u a r i o i n t jaer o n s H e r e n dusent
vierhondert ende v i e r , n a d e n lepe v a n onsen hover. Z i e : L>resc?z .Inventaris v. h . oudarchief der gemeente Beverwijk., blz. 93.
5) Do&: qj F e b r . 1405. O r i g i n e e l n i e t a a n w e z i g . Zie: vaan Dalelz *Regesten*, blz. 132.
6) O u d e w a t e r : I M a a r t 1405: r Handv. e n privilegien d e r s t a d Oudewater,* b l z . 315.
7) Delft: 10 M a a r t 1405. O o r s p r o n k e l i j k c h a r t e r m e t h e t i n h e t g e m e e n t e a r c h i e f v a n
Delft. Soufenrlam *Inventaris der charters en privilegiën, berustende op het archief der
g e m e e n t e Delft*, b l z . II,
s) MuZZer * R e g e s t e n v a n h e t a r c h i e f d e r b i s s c h o p p e n v a n U t r e c h t - , d e e l 11, r e g e s t n o .
1717; van Mìcrir Charterboek IV, bl. 42.
zBronnen Y. d G e s c h i e d e n i s v a n Rotterdams, d e e l IV, Un.+?er *Regestenlijst*, r e g e s t
n o . rbp6.
9) V a n &Iiticris
C h a r t e r b o e k I V , b l z . 12.
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opgeroepen tot het zenden van krijgsvolk POP en Woensdage
in de Paischheilige dagen (= 22 April) naistcomendec te
Vianen; de Hollandsche edelen ontbood men 9 April 1405 1)
om met krijgsvolk ades Dinsdages’ na den Heyligen Paeschdach (= 21 April) te Bodegraven te komen. Ongetwijfeld
stond dit in verband met den oorlog tegen de Arkelschen.
Tusschen 22 April en 8 Augustus 1405 zijn er blokhuizen 8,
opgetrokken in de nabijheid van de twee genoemde kasteelen,
waarvan er een het grootste en belangrijkste in deze streken
schijnt te zijn geweest. s,
In Juli 1405 berichtten de burggraaf van Leiden en de
thesaurier, Philips van den Dorp, in een schrijven aan de
baanrodsen, ridders en knapen van Holland en Zeeland, dat
de bisschop en de afgevaardigden der stad Utrecht hun den
14den Juli 1405 te Leiden mededeeling h a d d e n g e d a a n , d a t
door de bezetting der kasteelen Everstein en Hagestein aan
den Heer van Arkel tijding van dreigend gebrek aan mondvoorraad was gezonden. 1)
De bisschop en de Utrechtsche afgevaardigden meenden,
op grond van die klaarblijkelijk onderschepte tijding, dat nu
de tijd was aangebroken, om te beproeven de proviandeering
van die kasteelen te verhinderen en tot het beleg dier sloten
over te gaan. “)
‘s Graven raden begonqen dan ook terstond opnieuw krijgsvolk in Holland op te roepen (IS en 20 Juli 1405. ")
Ook het Ptuinenc nam in de maand Juli een aanvang en
Pieter heren Danelszoon van Mattenesse begon zijn aankoopen
van materialen voor >het tuinen.6 6)
Inmiddels werd op 30 Juli 1405 te Utrecht een contract
gemaakt met een uitvinder voor de vervaardiging van een
toestel om krijgsvolk over de vestinggrachten van Everstein
te brengen. 7)
1) P’US MterM C h a r t e r b o e k 1V. b l z . rg.
s) Zie het citaat uit de Kroniek van Beka, afgedrukt verderop in dit artikel.
s) Kenq3 *Leven d e r d o o r l u c h t i g e heeren v a n Alkel . . . ,e Càorinchem
(16j6), bl. 156
4) * B r o n n e n v o o r d e g e s c h i e d e n i s v a n Rotterdamr. d e e l IV, Un~er *Regestenlijst,
regest no. 1617.
bl aBronnen v o o r d e g e s c h i e d e n i s v a n Rotterdamv, d e e l I V , Unger zRegestea]ijst.
regesten ms. 1618 en 16x9.
@) Zie r De Nederl. Leeuw*, Igag, kol. 8.
7) MrtIZer *Regesten v. h. archief del stad Utrechts, regesten ms. 555 en 556.
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Het beleg moet dus omtrent dezen tijd nog in een stadium
van voorbereiding zijn geweest.
Er gingen van Holland uit voortdurend krijgsknechten en
ter versterking naar de krijgsmacht van
oorlogsmateriaal
Willem VI. l)
Willem VI arriveerde 2 A u g u s t u s 1 4 0 ; in Den Haag en
vertrok van daar naar Vianen, waar hij zich op 4 Augustus
aan het hoofd der troepen stelde. 2)
Den Ssten Augustus 1405 (des daags vóór St. Laurentsavond)
was het aanvalsleger zoodanig georganiseerd, dat men er op
l o s k o n t r e k k e n . ( D e k r i j g e r s Btogen d o e i n d e n velde,<
zegt Beka). s,
Willem VI sloeg het beleg voor Hagest&z.
Utrecht’s
bisschop, Frederik van Blankenheim, omsingelde
Eversteirt.

In Holland werd in September en November 1 4 0 5 n o g
voortdurend krijgsvolk opgeroepen om in ‘t leger van Willem
VI te dienen. 4,
Ook Zeeuwsche edelen en steden waren 2 2 October 1405
ontboden om aan de gevechten tegen Hagestein en Everstein
deel te nemen, “)
Volgens de rekening van Philips van den Dorp, in zake
de financieering van het beleg van Hagestein, begon het beleg 1 6 juli 1405 en eindigde OJJ 23 December 1 4 0 5 met de
overgave der vesting aan Willem VI. 6,
In verband met deze belegering-en d e n Btuinc i s h e t v a n
belang kennis te nemen van hetgeen de Kroniek van Beka 7)
(d.w.z. Beka’s voortzetter) mededeelt over het beleg van Hagestein en Everstein en &gfen ei aan vooraf is gegaan.
rEnde i n d e n s e l v e n jaer (CU.CCCC ende V.}, o n l a n g h e
1) l Bronnen voor de geschiedenis van Rotferdam-, deel IV, C’ngcr *Regestenlijst*,
regesten ms. 1620 en 16a1.
2, Zijn brief aan de steden, dd. a Augustus 1405.
#Bronnen voor de geschiedenis van
Rotterdam., deel IV, Unger *Regestenlijst*, regest no. 1631.
s) Zie het citaat uit de Kroniek van Beka, afgedrukt verderop in dit arlibel.
4) *Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam., IV, L’nger *Regestenlijst*, regesten
ms. 1625 en 1628.
s) Y,,n A4ieris C h a r t e r b o e k I V , b l . 28.
6) EGjvorgels
e n a a n m e r k i n g e n d o o r O. W~rz e.a: o p d e e l III v a n Wflgenaar
SVaderi.
Historie.. blz. 79.
De aanvangsdatum 16 luli wijst op den dag volgende op de oproeping van krijgsvolk na
de bijeenkomst te Leiden. (Zie vorige bladzijde).
7) E d i t i e MatGuus *Vete& a e v i analecta. ( L e i d e n 1701),
T o n u s V , b l z . 33s e.v.
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n a P a s c h e n l), - aldus Beka - vergaderde hertoge Willam
(= Willem VI) een deel goeder luden van sinen ridderen
ende knechten, ende uit der stadt van Utrecht, ende tooch
dair mede voir Hagesteyn, ende voir Eversteyn ende betymmerde beyde die sloten mit drien bloc&lsen
.- - - - >Ende in den selven jaer, d e s daghes voir Sinte Laurensavont (daags voor St. Laurensavond = 8 Augustus), ende die
heren haer vrienden bijeen hadden, togen doe in den velde,
elc met den sinen ; ende hertoghe Willam bestalde Hagesteyn
beide die borch ende die stede,. ende bisscop Frederic besat
Eversteyn ; ende voir enich were, dat men dair bègreep, so
worden die bolz~p-ken
“) gemaect om die luden te beter te
bewaren.
.Ende herioge Willarn voirsz. @ach e e n s a c t e dragen o m
den hals mìt sinen +a’deven ende knechten, ena’e -was na een
twy 3) (lees: tuyn) genzaket ende voìr mit enen hecke gesloten,
dair men den twy. (lees: tuyn) af ende a n dede 4); ende d a t
s a c hadde die hertog’gedragen lange wyl eey hy voìr Hagestbyn pam 6), ende int gemeen wist men niet wat die twy
(lees: tuyn) beduden mocht.
BEnde doe die ontsiende heer voir Hagesteyn een corte
tyt gelegen hadde, doe moe& men mercken wat die twy (lees
t u y n ) bedudet hadden, want die mogende vorst dede halen
alle die langhe willighen, die men crigen conde, ende dede
die stede ende dat huus al om begraven, ende langhe willigen twyscaft alom den grave (= gracht) setten, ende dair
binnen mit eerden ende mit risen opvullen ende b e s l o o t
binnen den twy (lees: tuyn), die borch, die stede ende a l
dat dair binnen was - - -a.
l) D. W . Z. Kort na Paschen en wel, zooals blijkt uit het hiervoor reeds geciteerde uit
het Charterboek van van ilrlicris, deel IV, bl. IZ en 13, op Dinsdag en Woensdag in de
Paaschdagen (21 en aa April 1405).
Paschen viel in 1405 op 19 April.
2) Dit stemt derhalve ook overeen met het medegedeelde in *De Nederlandsche Leeuw*,
1929, kol. 9.
3) Twy zal wel een verkeerde lezing zijn voor tuy (tuyn).
4) Willem VI en zijn aanhangers droegen dus ont &cn Anls *een socs in den vorm van
een tuin, waarvan een slotje (in den vorm van een hekje) dienst deed om die l saca open
en dicht te doen.
Ik meen, dat men terecht die nsaca niet als een ridderorde kan beschouwen, maar we
daarin heeft te zien een herkenningsteeken van de vijanden van den heer van Arkel, door
den graaf en diens volgelingen gedragen, b.v. in het genre van den bekenden geuzenpenning (bedelnap).
U,ger l Regestenlijstc, regest no. 16~1.
s) Dus vó6r 4 Augustus 1405.

246

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.

Men zou dus wel verband kunnen leggen tusschen de
voorbereiding tot het beleg van Hagestein en het reeds 12
Februari 1405 in gebruik zijnde zegel (met ,den Hollandschen
tuinc) van Willem VI, maar de bewering dat xde Hollandsche
tuina op het zegel van Willem VI, eerst is gekomen t$ens
en na het belèg van Hagestein is - zooals hierboven door
mij is aangetoond - ongefundeerd.
Huwelijks-contract i. d. Groningen 25 Oct. 1642 tusschen
Jr. Schotto Tamminga en Catharina Sickinghe.
In den name en(de) ter eren Godts, voortplantinge vant menschelijke geslachte en(de) tot v(er)meerderinge van de adelijke v(er)wantschap, is een echtschap beraemt. gedediget en(de) met mands
vrundenraet gesloten tusschen den Ed. Erentf(esten) Jr. Schofto,
Tamminga, soene tot Billingeweer als Brudegom, En(de) de Ed.
Erentryke Iuffer Catkryne Sicting/e dochter op Warphumborch
ter andere syde als bruit op conditiën en(de) hylyxvorwoorden
hyr nae beschreven. Ten eersten belooft de WelEd. Erentf. Onno
Tamminga der Older toe Billingeweer, in Ubbega, Marna en(de)
halve ampt, Jr. en(de) Hovelinck syn soene Jr. Schotto Tamminga
tot stuir :van dit houlyck mede ten bode1 te geven een so(mm)a
van vyffhondert car. g(ulden) jaerlyx en(de) alle jaeren, sullende
t s e l v e n a e d e kerckganck t’elckens ter gerechte helfte worden
betaelt van halff jaer tot halff jaer ter tydt toe de Vader sall
v(er)storven syn, n a e welcke v(er)starff sullen de v(oor)sz. 5 0 0
g(ulden) jaerlyx koemen te cesseeren en(de) sall alsdan de voersz.
Jr. Tamminga met syne broders en(de) suster in conformiteit en(de)
dispositie by de olderen opgerichtet i n d a t o d e n 1 2 decemb(er)
1627 in gelycke scheidinge van alle syne vaders en(de) moeders
goederen comen t e t r e d e n . Hijr en tegens belooft de WelEd.
Erentf. Johan Sickinghe toe Warphumborch, Usquert, Suidwolde
en(de) Warfhuisen, Jr. en(de) Hovelinck, syn dochter Catharyne
Sickinghe boven t’ gene haer van haer sal. moeder en(de) susters
is angearvet mede ten bode1 te geven jaerlyx en(de) alle jaeren
d e so(mm)a v a n v y f h o n d e r t car. g(ulden) h e n t o t lester d o e t t o e ,
sullende a l s d a n d e s e 5 0 0 g(ulden) comen t e c e s s e r e n en(de) o p
te holden en(de) haer kintsdeel van hares vaders goederen genieten volgens de hylyxvorwoerden van(de) E. E. Jr. Johan Sic-
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k i n g h e en(de) v a n E . E . J r . Fe>-e S i c k i n g h e a l s v a d e r en(de)
broder van($e) E. E. Juffer Catharyne Sickinghe. Wyders is bevorwoordt dat alle tilbare goederen, so de toekoemende Eluiden’
aen malkanderen mogen brengen, offe de haer naemaels aen
coemen m o c h t e n uIet o c k a l l e angekofte en(de) t o e g e w o n n e n
goederen gelyck ock alle winst en(de) v(er)lies, s t a e n d e e c h t e
vallende, sullen syn halff en(de) halff, uytbesondert dat silverwarck
van d’ene en(de) d’ander zyne olderen heergekoemen synde, welcke
bliven sall by degene van wiens zyde t’selve affgekomen is. So
het ock gebeurde dat ene van dese beiden eluiden quaeme t e
v(er)starven wettelyk geboerte in den .levende naelaetende ofte
ghene so sall de langstlevende beholden alsodane onroerlijke en(de)
vaste goederen als deselve voer off nae ingebracht heeft ofte de
staende echt hem off haer aengearvet ofte andersints aengekoemen
syn, met ook alle klederen en(de) clenodien tot desselffs lyff behoerende, en(de) genieten vorders de halve tilbaere goederen
en(de) toegewonnen goederen in gestalte als voeren geseyt. Indien
ook d’ene off beide van haer luiden v(er)storve(n) kint ofte kinderen naelaetende, dat alsdan des doden goederen sullen arven
op het kint ofte kinderen van derselvige, sulx n o c h t a n s d a t d e
soens in de goederen in de Provincie van Stadt Gr(oningen) en(de)
Omlanden gelegen met twe en(de) d e d o c h t e r s maer met een
handt toetasten sullen, nae v(er)moege de Rechten van dese Provincie, Gebeurde ‘t ock dat daer nae het kint ofte kinderen mochten
v(er)starven sonder wettelyk geboerte in levende nae te laeten,
so sullen de goederen desselffs kints ofte’ kinderen eerst d’een
op den anderen en(de) de leste ock sonder lyves arven starvende
syne goederen met winst en(de) verlies wederom arven n a e d e
sydt daer se van daen gekomen syn, te weten de goederen, so
v a n d e s v a d e r s sydt ofte vrunden heergekoemen op des vaders
n a e s t e v r u n d e n en(de) arffgenaemen, en(de) d e g o e d e r e n s o v a n
des moeders zyt en(de) vrunden heer gekoemen syn, op des
moeders naeste vrunden en(de) arffgenaemen renuncierende t o t
dien einde de langstlevende van de toekoemende eheluiden b}desen het recht twelck haer a l s d a n t o t h a r e s kint ofte kinderen
goederen geschaepen machte wesen, Ende off het gebeurde dat
de langstlevende van voorsz. eheluiden hem ofte haer weder v(er)a n d e r d n en(de) by het twede ofte anderde bedde kint ofte kinderen tuigede, d a t a l s d a n d e s e e r s t e n beddes kint off kinderen
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in scheidinge ofte dielinge van hun langstlevende olderen goederen
met de naekinderen by hooffden sullen gaen en(de) genieten soo
veel als een van des anderen beddes kint ofte kinaeren sullen
doen, volgende nochtans de rechten van den lande, daer de goederen onder gelegen syn, in voegen als voeren geseyt is. Ende
ofte de E. E. Jr. Schotto Tamminga eerst quaeme te overlyden
sonder kint off kinderen van desen E c h t s c h a p g e b o o r e n n a e t e
laeten, ofte daer nae voer de moeder quaeme te v(er)starven, dat
alsdan de E. E. Jr. Catharyne Sickinghe uyt des voersz. Tamminga
goederen sall genieten tot haer lyff-stonde en(de) langer niet de
so(mm)a van driehondert car. g(ulden) jaerlyx, Insgelyken is mede
bevorwoordet so Juffer Catharyne Sickinghe voersz. Jr. Schotto
Tamminga machte koemen te v(er)starven sonder wettely-cke lyves
geboorte ock nae te laeten ofte dat de nae blivende voer de vader
mochten koemen te v(er)starven sall Jr. Schotto Tamminga uyt
haer Ed. goederen tot lyfftocht verbetert wesen d e so(mm)a v a n
hondert vyftich car. g(ulden) jaerlix ten einde synes levens en(de)
langer niet.
Vorders is noch wel1 expresselycken bevorwoordet dat het
vierde artikel van des E. E. Jr. Eger Tamminga hylyxvorwoorden
( a e n g a e n d e d a t d e kinderen in plaets van haer olderen sullen
gaen tot alle erffenisse) geen plaets sall gripen noch enich effect
hebben over den E. E. Jr. Schotto Tamminga, alsmede J”. Catharine Sickinghe off haere Vrunden ofte haers kinderen het sy
om enige erffenisse daer doer te genieten ofte te missen, renuncierende h y r e n t e g e n s opgem(elde) toekomende Eheluiden het
recht, hetwelcke h u n uyt kracht van voersz. vierde artikel der
Hylyxvorwoorden van(de) E. E. Eger Tamminga en(de) voorts
d ’ E . E . v r o w A n n a T a m m i n g a en(de) O n n o T a m m i n g a desen
aengaende is gegeven. Tot meerder kracht van desen h e b b e n
wij Onno Tamminga der older, toe Rillingeweer cum annoris Jr.
en(de) Hovelinck als vader, Jr. Eger Tamminga. en(de) Jr. Onno
Tamminga der jonger als broderen aen des brudegoms zyde, Ende
aen des bruits zyde d’ E. E. Jr. Johan Sickinghe tot Warphumborch, Ec: als vader, de E. E. Jr. Feyo Sickinghe als broder,
en(de) d’E. E. Jr. Christoffel van Ewssum als verwant, dese hylyxvoerwoorden aldus gesloten en(de) met onse respective aengeborene zegelen, beneffens onse en(de) der bywesende vrunden naemen
onderschrivinge geconfirmeert en(de) b e v e s t i g e t . Gedaen binnen
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Groningen in den jaere onszs heeren, s e s t y n h o n d e r t , t w e en(de)
viertich den vyff en(de) twintichsten dach Octobris.
Feye
(get.) Onno Tamminga Onno Tamminga J. Sickinghe
d e r J u n g e r . - t’ Warf,
Sickinghe
der Older. t’ Warphumb:
Christ. van Ewssum.
Naar eene oude copie medegedeeld door M. G. W.

De Regeering van Hulst.
D O O R B. v.

VoovtzettìHg

1659.

T. B.

en slot van Nav. LXXIX, 2-39.

B u r g e m e e s t e r : H a n s LVìLLem v a n D u y v e n . S c h e p e n e n : WìZZem CZercg, Willem van der Beeck, Benjamin
d e Beaufort, D r . HendrìcK v a n Zuylen, J a c o b de Vrìese,
WìZlem

WìZìemse

van Groenìngen.

B u r g e m e e s t e r : WiZZeuizvarzderBeeck.
Schepenen:
Hans Willem van Durven, WìZZem Clercq, Benjamin de
B e a u f o r t , D r . Hendrick v a n &yZen, J a c o b d e Vriese,
Jonas Oostdijk,

1661.

1662.

1663.

1664.

1665.

WiZZemvanderBeck.
Schepenen:
Hans WìZZem vaz Duyven, Willem CZercp, Benjamin de
Beaufovt, Dr. Hemz’yick van Zuylen, Jacob de Vriese, Jonas
Oostd&k.
B u r g e m e e s t e r : D r . Hena’rick v a n Zuylen. S c h e p e n e n : Hans WiZZem van Duyven, WiZZem Clercq, WìZZem
van der Beeck, Benjamin de Beaujort, Jacob de Vrìese,
Jonas Oostdijk.
B u r g e m e e s t e r : D r . Hedrìck vzm Zuylen, S c h e p e n e n : Hans WìZZem van Duyven, WìZZem Clercy, Beniarnìn de Beaufovt, Jacob de Vyìese, FrPa’crik van Leeuwen,
Benjamin
Bevers.
B u r g e m e e s t e r : Benjanzi7tdeBeaufovt. S c h e p e n e n :
Hans WiZZem van Duyven, Willem. valz den Beeck, Dr.
Hendrick v a a Zuylen, J a c o b d e Vriese, Fredevick v a n
Leeuwen, Benjnmzh Bevers.
B u r g e m e e s t e r : Benjamin de Beaufort. S c h e p e n e n :

Burgemeester:
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WiZem vaE dey Beeck, Dr.
Hendrzèk van Zuylen, Aernoud Macaré, Be?Ejamin
Bevers,
Dr. Albertus Kievits.
Burgemeester: Hans WiZZem van Duyven. S c h e p e n e n : Aevnoudt Macaré, Berrjamìn de‘ Beaufort, ?ViZZem
van der Beeck, Benjam& Bevers, Dr. AZbrrtus
Kievits,
DanieZ d e Vreese.
B u r g e m e e s t e r : Hans Willem van Duyven. S c h e p en en : WiZZem van deer Beeck, Benjamin de Beaufovt, Dr.
Albertus Kievìts, Mr. Cornelis van ErkeZ, Mr. Julìus van
Aytzema, Mr. Jacob Duabbe.
B u r g e m e e s t e r : Mr. Covnelis van ErkeZ. S c h e p e n e n :
WiZZem van den Beeçk, Benjamin de Beaufovt, Dr. AZbertus Kievits, Mr. Jdius van Aytzema, Mr. Jacob Drabbe,
Stephanus Blanckaert,
Burgemeester:
M r . Cornelis v a n ErkeZ. Sc h e p en e n : Benjamin de Beaufort, Mr. Roeland Cau, Dr. AZbertus
Kievits, Mr. JuZius van Aytzema, Mr. Jacob Drabbe, Mr.
J a n v a n GeZre.
B u r g e m e e s t e r : BenfamindeBeaufovt.
Schepenen:
Dr. AZbevtus Kievits, Daniel de Vyiese, Mr. ,JuZius v a n
Aytzema, Mr. Jacob Drabbe, Stephanus Blanckaert, J o hannes van Loo.
1672. Rurgemeester: Benjamin de Beaufoyt. S c h ep e n e n : Mr. J a n v a l t GeZre, Dr. AZbertus
Kiev&, Mr.
JuZius vafz Aytzema, Mr. CorneZis vatz ErkeZ, Mr. J a c o b
Drabbe, Mr. Roeland Cau.
Burgemeester: Mr. Jdiusvan
Aytzema. Schepenn:
Benjamin Bevers, Ysbrand VerdoeZ,
Mr. Petrus BaZZendonck, Jacob Cappron, Joncher Robbert v a n Bronckhorst,
Lambevtus Brandtw~ck.
Burgemeester: Mr. Juliusvan
Aytzema. S c h e p e n e n :
Danied d e Vriese, Tsbrant Verdoel, M r . P e t r u s BaZZendonck, Jacob Cappron, Lautbertus Brandtw&k, Valentijn,
Oostwalt,
B u r g e m e e s t e r : J e a n BeughoZt.
S c h e p e n e n : Daniel
d e Vriese, M r . CorneZis v a n ErkeZ, M r . J a c o b D r a b b e ,
Stejhanus BZanckaert,
VaZent$% GostwaZt, J a c o b GaZZieris.
B u r g e m e e s t e r : Jea?z BeughoZt.
S c h e p e n e n : Ben-
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~czrnìn~ de Beaufort, Mr. CovneZis van Erkel, Mr. Jacob
Drabbe, Stephanus Blanckaert, Jacob Galtierìs, Mr. Johan
Hendvìck Bonzìus,
B u r g e m e e s t e r : Benjamìn de Beaufovt. S c h e p e n e n :
1677.
Jean Beugholt, Alexander van Kervel,
Jacob Cappvon,
Cornclìs V l a m , Adrìaen Brandw&k, Daniel d e V r ì e s e .
1678. B u r g e m e e s t e r : Benjaminde Eeaufort. S c h e p e n e n :
Dr. Hendrick van Zuylen, Mr. Jacob Drabbe, Jacob Cap- .
Pyon, Jean Beugholt, AZexander van Kervel, Adriaen Brantweck.
I6m Burgemeester: Dr. Hendrick van Zuylen. Schepen en : Benjamin de Beaufort, Benjamin Bevers, Dr. Albertus Kievìts, Cornefis Vlam, Jacobus van Vlissegem,
Johan van Leyen.
1680. Burgemeester:,
Dr. Hendrick van Zuylen. Se h ep en e n: .Benlamìn d e Beaujovt, J a c o b u s v a n VZissegem,
Johan van Leyen, Sigìsmundus Blanckaert, Ymande Waeyer, Pieter Saint Aman.
1681.
B u r g e m e e s t e r : BenjamindeReaufovt.
Schepenen:
Cornelis V l a m , A d r ì a e n Brantwijk, S&ismundus Blanckaevt, Pieter Saintamaa, Pìeter Steqnaert,
Albertus Schoock.
1682. B u r g e m e e s i e r : Benjamzù deBeaufort. S c h e p e n e n :
A l e x a n d e r ran Keweì, Cornelìs V a m , Adviaen Brandtwzjck, Pieter Steenaert, Jacob van Lansberghe, Adriaen
Martìnus- v a n Vlissegem.
1683. B u r g e m e e s t e r : J a c o b GalCieris.
Schepenen: Dr.
Hendrick van Zuylen, Alexander van Kervel, Jacob van
Lansberghe, Adriaen Mautinus van Vlzssingen, Paschasiërs
de Grauw, Mr. Pìeter Cappron.
1684. B u r g e m e e s t e r : racob GaiZìerìs.
Schepen-en: Dr.
Albertus Kievìts, Adriaen Brantwijk, Mr. Pieter Cappron,
Mr. Pieter de Beaufort, Mr. Yman Cau. Dr. GQLsbertus
van Zuylen .
1685. B u r g e m e e s t e r : yacob VanLansberghe. S c h e p e n e n :
Benjamìn de Beaufovt, Adrìaen Brandtw@k, Dr. G+bertus van Zuylen, Dr. ChrìstofleL
Gallierzs, Gqsbertus
Spierìnck.
1686. Burgemeester: Jacob VanLansberghe. Schepenen:
Benjamin de Beaufort, Dr. Hendrìck van Zuylen, Dr.
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AZexawder

vyn Kervel, G&ïsbertus

@te,-

Buttoft.

V. Het ampt van griffier is bekleed door:
Pieter Clippel.
NìcoZaes Loodt.
1578-83. Adriae?t Cauwe.
1584-90. Mr. Pieter Ranst.
Izaack
Arondea2u.
’
1591--95.
1596-1623. JYan L o o d t .
1 6 2 4 - 1 6 2 6 . Pieter B e k e .
1 6 2 7 - 4 4 . Mr. Adviaen de Schietere.
1645 -65. yean. Hojèl.
1 6 6 6 - 7 6 . yacob d e Vriese.
I 677- M r . yacob d e Vyiese.

1550-58.

1559-77.

VL H e t

ampt

van

thesaurier

is

bekleed

door:

6 4 6 - 7 . Yean Hoj, 2.
I 648-5 5,
yokai2 Lentinck.
1656 -67. H a n s Willem vait Duyve72.
1 6 6 8 - 7 5 . Mr. yulìus van Aitzema.
I

1676-

Sigìsmu?2dzs

Blanckaert.

Ter zake van de Beeldstormerij werden bij vonnis van 13 Dec.
1567 te Hulst voor 50 jaren gebannen met, verbeurtverklaring
van goederen :
yacob de Vlamiltg, Mr, JTan Vogels, Mr. Cort2eZìs de Vos, Mart$n
n racob Lempsen, yan vau Ovsselare, 3;zcob v a n d e n Berghe,
Pieter en Coyzelìs de Blieck, Wovcter Vossnert, Ma+t@2 Loot, Lazrreys d e *Wever, Dìyck Nuyt, JYan Geertsen, Govaert v a n Raveschot,
Aeyt Rabat, Adriaen Verheyl e n Cornelis de Keyser d’ Oude en

e

Jonge, ter zake dat zij gewapenderhand met meecandere te Hulst
hadden binnen gebracht den predikant Heydanus, d e s s e l f s predicatiën hadden bijgewoond ende de beelden hadden gestoort.
Ter zelver oorsaack werden 13 Dec. I 567 gegeeselt met den
strop om den hals en voor 50 jaren verbannen Cornelis Matthijssen
e n Cathalina Tray weduwe van ran Boxstaale; e n o p 2 Febr. 1568
Anthony van Daze.

-
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lg Juli 1568 werd veroordeeld om onthoofd te worden Jan
Houneman, omdat hij te Axel de predicatie had bijgewoond en
aldaar beelden had gestoord.
Dien dag werden onthoofd Pieter a’e Keerssckietere, yan Vhgge,
Pieter 3anssen, Yan e n DanieZ d e Heuter, Marìnus Neve e n Yacob
LP ìege.
1 8 Sept. 1568 werd voor soortgelijk bedrijf gegeeselt 300s Covgnssen.
13

Maart I 570 werd gehangen
.
-

York

I&‘jZ.s g e s e y t Potfebacker.

24 Mey 1570 werd onthalsd JYan WìZLemeZt.
VIII. Na de inneming van Hulst door Prins Frederik Hendrik
werd tot gouverneur dier stad aangesteld (4 Nov. 1645): Hendrick
graaf van Nassau, hij + 7 Nov. 1652.
Daarna waren gouverneurs :
G&dreckt van Hardenbroek -f 1 8 Oct. 1658.
JYacob vau der Meer van Bevendre& j- 14 Nov. 1 6 6 I.
(Zijn geschilderd portret met wapen is nog aanwezig o p h e t
stadhuis).
W’ì~íem d e Bondt t 28 Dec. 1670.
Meynavd d e Perceval, h e e r v a n Wichen, k o l . v a n e e n r e g .
infanterie 1671.
(Gerangschikt en medegedeeld door B.

V.

T. P.)

Het Landsarchief te Batavia
DOOR

Mr. P. L. BLOYS VAN TRESLONG PRINS.
(Vuovtzetting v a n Nav. LXXVIII, r23.
Backer, Adriaan - pred. get. doop ,kind Byland te
1 6 8 8 ( B . S . S u m . W e s t k . 50); )( Catharina
doopkinderen Batavia 1691-1697.
--, Adrìaert - van Vlissingen, in 1 6 8 1 in Indië
als jongen op f 5 ‘s m. ; anno 1686 op Sum.
derd tot jong ass. op f 16 ‘s m.; 20 Mei 1690

Padang 8 Aug.
Buitinck, g e t t .
met s-Tidoore
Westk. bevorweer in dienst

.
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als soldaat 3 j. verband f 10 ‘sm. (Actenboek r689--r6gr
bl. 277).
Bader, Alletta - X 7. v a n Trip, doopkind Batavia 15 Aug. 1675
(B. S. Bat. 14); zij doopget. Bat. 12 Dec. 1694 (B. S. Bat. 19).
--, Anna -, geb. Malakka, j.dr. oud 23 j., + Bat. 4 April 1675
Ds. Corne&s Pays, van Alkmaar, wedr v a n ~oliannaSoutrat,
van Vreeswijk.
--> Anna -, get. doopkind de Stobbelaar Bat. 4 Oct. 1701,
idem doopkind Geyger a.v. 27 Nov. 1691; (B. S. Bat. rg).
- - , A n n a - X A. LI. van Mori~gen, doopkind Bat. 2 I Juli 1694 ;
X A. ffartingh, doopkind Bat: 27 Jan. 1699 en 12 Juli 1701
(B. S. Bat. 19).
---, Anna Covnelia - van Bat. j.dr. ondertr. aldaar 24 Maart
1768 A. F. .Stuck/zavdt.
(B. S. Bat.’ 62), haar test. in Reg.
1769/70 f o l . 121.
-- , Anthony - Mardyker X Madalena van BengaZen; hun test.
in reg. 1568-70 fol. 74, van haar als weduwe, in reg. 1690-1
f o l . 495.
- - ,
j- CaroLina - X yohf van EY), hun zoon X Mr. Corn.
20 Mei 1168. (B. S. Bat. 232/1; en 18).
- - , Catharina Cornelza- X H. Bider, adv. fiscaal der admir.
te A’dam, gett. doopkind Teeling Bat. 17 Dec. 1730 (B. S.
Bat. 28),
- - , CecìZia - X 7. L. Geyger, doopkind. Bat. 22 Nov. 1689
e n 1 2 Mei 1693. (B. S. Bat. 19).
- - ,
Christiaan -,schipper op de Magdalena 1738. (Fam. G.
262 no. I).
- - , Coorse -, o p p e r s t u u r m a n , b e g r . B a t a v i a , Hall. K e r k 3 1
Mei 1739. (B. S. Bat. 235).
- - , Cornelis -, o n d e r k o o p m a n , b e g r . B i r . P o r t . k e r k B a t .
Sept. 1736. (B. S. Bat 128).
--, Cornelis -, stuurman, begr. a. v. 18 Jan. 1759 uit sterfhuis
Jonkersgracht, (B. S. Bat. 136).
- - ,
Cornelìs Hendriksz. -van Ophuysen, kwartierm’
Cie, j.m.,
oud 27 j. onderh. Bat. 27 Dec. 1668 en X 17 Jan. 1669
Hendrìckjen Bennìngs v a n A r n h e m , w e d u w e yoh. Torster,
burger te Amsterdam. (13. S. Bat. 55 bl. 21).
--, Creasta - weduwe Nìc. Lauv. van Eysten, test. Bat. 8 Jan.
1752. (Fam. E. 278 nos. I en 2). (Test. reg. 1751-3 fol. 387).
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Hij was onder-stuurman ; zij .begr. Holl. kerk Bat. 16 Febr.
1752 uit sterfhuis buiten Nieuwpoort in deKalverstraat.
(ll. S.
Uat. 236).
Backer, Daniel -, hem werd bij G. B, 27 Dec. 1771 vergund te
repatrieeren en bij G. B. z Oct. 1772 om als burger in Indie
te blijven. (Fam. B. 1006).
--3 Elisabeth -, doopgetuige. Bat. 30 April 165 I. (B. S. Bat.
2 en 3).
--, Elisabeth -, geb. Malakka, j.dr. o u d 2 0 j. )( Rat. 14 J a n ,
1677 G. Reynst. (11. S. Bat. 55 bl. dog).
--> Elizabetk -, j.dr. van Hendrilé B., fuselier en keurmeester
van goud en zilver, begr. Bat. Holl. Kerkhof 25 Aug. 1734
uit huis Jan Carsten Wessel bij ‘t comp. hospitaal. (B. S. Bat.
235); zij had tevoren oud 15 j. test. gem. (reg. 1734-5 fol
328).

Elisabeth -, dr. van P. Backev, die op haar leven 25 Febr.
1747 het recht van een actie ad 500 Rsd. kreeg in de tontine
ten behoeve van den bouw der Luth., Kerk te Bat. Zij is
geb. 5 Mei 1743 en $’ 1770.
--> Elisabeth - X 2’. Uytvlqt; gett. doopkind de Bie Bat.
2g Nov. 1765. (B. S. Bat. rg).
--> Elizabeth Yokanna - )( Bat. 1866 3an Louis van Genne$;
doopkind aldaar 3 Jan. 1869. (B. S. Bat. ISJ), Hij $ ‘s Gravenhage 10 Dec. 1873. (Fam. G. 391).
- - . ElzZabetk PetroneZZa
-, j.dr, van.Bat. X aldaar 25 Febr. 1816
K. Cav-ohs. (B. S. Rat. 12 1).
--I Evert Backer, X Diana 3ans; hun dr. 3ókanna, ged. Bat.
H o l l . K e r k 9 act. 1699, g e t t . Ryklof Pif e n Ehabetk Pit
weduwe Ryklof de Bitter. (B. S. Bat. Is).‘ Evert R. begr. Bu.
Port. Kerk Bat. 1 0 Febr. 1744. (B. S. Bat. 133).
--, Franciiza -, doopget. Bat. 16 Oct. 1691; hv. 3an Staalkof,
begr. Bin. Post. Kerk. Bat. I I Maart 1726 uit huis Prinsestraat. (H. S. Bat. 19 en 124).
--, Francois -, onderkoopm. op Poeloe Chinco in test. reg.
1668-70 fol. 1 7 e n 1 8 ; zijn broer Yoannes B. was t voor
12 Maart 1668.
--I Gerard -, van Danzig, opperkoopman, test. in reg. 1666-8
fol. 189.
--3 Gerbrand Fransz. -, opperkoopm. en dispensier vivris, X
--s
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E&saóetk Heymans, test. in reg. 1649-51 fol. 132, 134; hij
doopget. Bat. 17 Febr. 1650. (B. S. Bat. 2 en 3). Hij had
een voorzoon Pieter Gerrebrands B. en samen hadden zij :
Johannes, Jacob en Fram Backer; als weduwe hertr. zij met
D. Donnet& test. in reg. 1655-9 fol. 90.
Backer, GidPon -, boekhr., begr. Bat. Holl. Kerk 8, Juli 1773.
(B. S. Bat. 164).
--, Harman Gerbrants - van Hoorn, gewezen ass. Cie ; appointement in Test. reg. 1652-5 fol. 198.
--, Helena - X A . ten Berg/zuys, doopkind Rat. 7 Febr. 1702.
(B. S. Gat. 19); get. doopkind Vos, Bát. 26 Mei 1699 (a.v.)
--, Hendrik -, juwelier en burger te Bat., stiefvader van Pieter
Lalane. (Nat. Prot. notaris W. J. van Overmeer 1729-30 T.)
--, Hendrik Abraliamsz. -, in 1686 in Indië met S. Princelandt
als matroos op f 10 ‘s m., metselaar op f 14 ‘s m. daarna ;
gage verhoogd tot f 16 ‘s m. met 3 j. verband 3 Maart 1690.
(Actenboek 1689/91 bl. 166).
- - , Hubertus Alexpnder - X Paree ( K e d i r i ) 8 O c t . 1 9 2 1 .
Weesk. Soerabaja roept crediteuren op 9 Oct. 1926. (Jav.
Cour. 1926 bl. 874 No. 73.)
- - , Huybert Jansz. -, W e e s k . g r o o t b o e k B a t . 163517 b l . 2 9
met saldo f 1111, 16.
--, Jacob Willem - ass. Cie. X yohama Truyttnan, test. in
reg. 1734/5 fol. 850 dd. 29 Dec. 1734; zijn moeder Diana
van Macasser; haar moeder Helena Chistina Jans, weduwe
Mardijker Adam van Batavia. (Zie ook Test. reg. 1735,/6
fol, ISO). Zij werd 7 Jan. 1735 begr. Bat. Bin. Port. Kerk.
(B. S. Bat. 1 2 8 ) . Hij werd begr. als burger van Bat. in Holl.
Kerk Bat. II Aug. ‘1735, in een huurkelder. (B. S. Bat. 235).
Bat. 1662 en 1663. (B.S. Bat. 6.)
--> Jan 7 doopgetuige
Jan
-,
opperstuurman
Cie.
X Geertruyt Pietersz., die hertr.
--9
Bat. IO Jan. 1675 G. Koster. (B. S. Bat. 55 bl. 300).
--, Jan Bouquet -, test. in reg. 1755/7, fol. 88 ; ass. Cie., begr.
Bat. Holl. Kerk 13 Maart 1755, sterfhuis Theewaterstraat.
(B. S. Bat. 236.)
--, Jan Dircksz. -, van Sardam IC houtzager Cie., j.m. ondertr.
Rat. Ig Febr. 1722 Aina van Berg, van Suratta. (B. S. Bat. 57).
--, Jan Pietersz. -, schuitevoerder en poorter te A’dam. Zijn
dr. Jannetie X Jan Weyding. (Fam. W. 166.)
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Bncher, Joannes -, provis. ass. Cie., test. Bat. reg. 1666-1668
fol. 218.
--, JO&znes -, doopget. Bat. 5 Febr. 1722. (B.S. Bat. 19);
burger, begr. Bat. Holl. Kerk, 24 Maart 1745 uit sterfhuis
Rhinocerosgr. op het Chin. hosp. (B.S. Bat. 234).
- - , Maugaretha M e u s -, Test. in reg. 1748/9 fol. 395.
- - , Matheus -,v a n A a r h u s e n , boekh*., X als weduwnaar van
~acom&ie Maximiliaan te Dat. 20 Sept. 1671 (ondert. 3 Sept.
t.v.) Catharina Laurentins, van Rat., j.d. oud 18 j. (B, S. Bat.
55 bl. I 25); hun dr. Christina B., ged. Bat. Holl. Kerk 2 Juli
1688, gett. -Yohannes Staal en Anna Lauventie. (B. S. Bat. 19);
hun zn. Andries B. ged. av. ro Jan. 1690, gett. Willem Byland
e n Yoszita d e Lauran (Laurentius) (a.v.)
- - , N o a c h -, Test. in reg. 1748/9 fol. 49.
- - , P i e t e r -, doopget. kind Tedìng, Padang 25 Oct. 1693 (B. S.
Sum. Westk. 50); onderstuurman, begr. Bin. Port-Kerk. Rat.
23 Jan 1728. (13. S. Bar. 126.)
-.-, Pieter -, burger koopman, Bat. 1742. (Fam. D. 128 no. 4);
hij was geb. 2 2 Oct. 1707, actie in tontine Luth. Kerk. 2 5
Febr. 1747 ; zijn dr. Efisabeth B. v.d.; zijn test. in reg. 1748-9
fol. 343; zie ook Test. reg. 1760-2 fol. 430.
- - , P i e t e r A r i e (?) -, zijn erfgen. ‘opgeroepen door Weesk. te
Bat. 23’ Oct. 1863.
- - , P i e t e r AZlcys -, Weesk. Bat. grootboek 1635-7 bl. 29,
saldo f 933.6.
- - , P i e t e r A r i e - ; van hem en de Madureesche vrouw Lima
werd I April 1856 te Semarang een dr. Henrietta Maria geb.;
zij werd ged. aldaar 7 Sept. 1856, gett. Karel Abraham Wertheim en Jan Lottum; op 6 Juni 1858 aldaar eveneens een
dr. Sophia Henyiette Mathifda B. ged. Sem. 5 Mei I 861, get.
Fred& Hendri.4 JYacojrsz.; o p 1 5 F e b r . ’ 1 8 6 1 n o g e e n d r .
Wilhelm&a Ydhanna Gerhardina B., ged. aldaar 5 Mei 1861,
get. a.v. (B.S. Sem. 54 bl. 140.)
--, Sìewert -, g e b . A ’ d a m , boekh’ C i e , X A n n a R i s v a n
Buyven, v a n ‘s Gravenhage test. te Cochin 4 Feb. 1670. (T.
Reg. 1680/1 fol. 49).
- - ,
Tìmon Cornelissen -X Helena d e Piua, h u n d r . M a r i a
ged. Bat. Hall. K. IO Juli 1859, gett. Marten Claessen, François Marinel, Sara Artus en Elisabeth Doe&. (B. S. Bat. 6).
.x930
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Backer,

WiZZem yacobsz. -, doopget. kind Crul. Bat. 22 Nov. 17 16.
(E. S. flat. 19).
i---, W i l l e m -, weeskind begr. Holl. Kerk. gat. 27 Febr. 1737
(B.S. Bat. 235).
;--, WiZlem -, test. in reg. 1738-40 fol. 433.
--, WiLLew Harmensz - van Leiden, wedr Mawitje
Yam, korporaal Cie van kap. Jan. Silvernagel, ondertr. Ilat. 14 Juli 1639
Haesgen L3uys, geb. A’dam, weduwe Yan Buys, burger. (lX S.
Fat, 5 3 ) a l s w e d u w e h e r t r . Haesgez Buys m e t ZY. Youl~sz,
huw. voorw. in Test. Reg. 1648-9 fol. 68.

DIRK DE WEILLE.
Wat is er geworden van Dirk de Weilla, die in 1795 Secretaris
van de Vergadering van de Provisioneefe Repressentanten van
Holland was en waarschijnlijk in Maart 1802 naar Oost-Indië
vertrokken is? Zijne lotgevallen voor 1802 zijn bekend.
G. J. D. W.
VAN HAEFTEN.
Wie kan iets mededeelen van de 2 gelijknamige zoons van
Allardt van Haeften en Kunegonde van Keppel (de Johans)?
Had Nicolaes van Haeften, zoon van Arndt Claeszoon van
Haeften en Mechteld van Hemert, zijn tweede vrouw, zoons en
is er iets van hen bekend?
Van wie was Claes (of Nicolaes) van Haeften, de vader van
Jacob en Jan (of Johan), de laatste met Jannichje Thomasdochter
Obijn en overleden voor 28 September 1636), een kind; met wie
was hij gehuwd en waar woonde hij?
Was Gijsbert, derde kind van Otto van Haeften en Jutta Pieck
gehuwd en had hij kinderen? Hij komt waarschijnlijk voor bij
Nijhoff, IV, Nommer 338, in het stuk van 30 Juni 1459.
v. H.

MEMORANDA.

Is de naam Dordrecht in oorsprong Keltisch
of Germaansch?
DOOR

E. WEGGEMAN

GULDEMONT.

Ik hoorde eens iemand, die op het gebied PDordrechtc misschien
wel het meest thuis is, zeggen: >Als Dordrecht van het Keltische
wduroa vaste plaats of van het Keltisch ,dourc = water, dan moet
ook drecht of trecht een Keltischen oorsprong hebben. Dit zou
zeer goed kunnen, want het Keltisch traig = strand; het Iersche
tragud = ebbe, of afloopen der zee; het oud-Keltische Btragòc
pik loopc : hier loopend of afvloeiend water. In het Bretonsch is
strandzand > traezc. In het oud-Cymrisch is atreioa: h e t terugloopen d e r z e e e n T r e i t o n Bzeea.
Deze verschillende Keltische
woorden kunnen door saamtrekking en klankwijziging gemakkelijk
atrecht* of Bdrechtc worden en dan zou Dordrecht in oorsprong
beteekenen een uit zee- of strandzand ontstane vaste plaats of
een bij zee gelegen vaste plaats, Het oud-Keltische atragetc beteekent o o k svoetc o f Bfosc e n D o r d r e c h t k o m t o o k v o o r a l s
Durfos. Toch kan de naam even goed Germaansch van oorsprong
zijn en beteekenen arechtplaats v a n Thora, wat de meeste Germaansche rechtplaatsen en halgadoms, waaruit zooveel dorpen en
gemeenten ontsprongen, eigentlijk waren.
Recht, ruoth, rot, rad is alles hetzelfde, eigentlijk szonnerechtc.
En toch behoeft deze laatste verklaring ook niet weer hoofdzakelijk Germaansch te zijn, want het oud-Keltische Brektua beteekent
Brecht< ; het Keltisch Toto’s = rad en roudo’s = rood. De heilige
rechtplaats was dikwijls met een rood koord omspannen, vandaar
.dat rood, ruoth, rot, rad, recht in één oerklank wortelen.
Teutates was de Keltische god, die even als de Germaansche
Thor den donderwig hanteerde : de naam kan dus ook hier hebben
gestaan voor goddelijke rechtplaats. Zulk een plaats was in de
verre oudheid dikwijls met doornen als vuursymbool omgeven en
de woorden dur, Thor in juistgenoemden zin houden dan ook met
*doorn< verband, in het oud-Keltisch adraginoc, zoodat dit woord
met *dur< v e r b o n d e n z o u g e v e n *omdoornde v a s t e plaatsc.
Het
verband tusschen *dure en Bdornc (doorn) schuilt in de esoteriek
van den Vuurdienst bij beide volken en andere. Men denke aan
het brandende braambosch van Moses. Thor en Thorn werd
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ahorno:
door klankverandering - en vele hoorndieren waren
symbolen van den Vuurdienst.
Hoe het zij, men kan wel met beslistheid zeggen, dat de plaats
Dordrecht in oorsprong veel ouder is dan in den regel wordt
aangenomen.
De archeoloog Schotel rekent Dordrecht onder de
markt- of handelsplaatsen, die in de Gallische en Germaansche landen
tijdens de Romeinsche overheersching in verschillende richtingen
verrezen, vooral aan de groote handelswegen, die het overzeesche
Brittanje en Skandinavië, welke een uitgebreiden handel met Rome
zouden gevoerd hebbsn, met het verre Italië verbonden. Uit
dergelijke
marktplaatsen, zegt Schotel, zouden vele latere steden
verrezen zijn, zoo b.v. ook Utrecht - e n Trecht e n Drecht zou
dan synoniem voor handelsplaats of markt zijn geweest. Toen
later, *gaat deze schrijver voort, de Romeinen door de Franken
verdrongen werden, bleef de eens gevestigde ruilhandel op zekere
plaatsen bestaan en hierin meent hij dan aanleiding te zien van
de verplaatsing van Angelen en Saksen naar Rrittanje en die van
de meer noordelijk wonende Friesen naar onze gewesten. De
Thüringers, zegt hij verder, hadden in die dagen (5de eeuw) hun
markt bij de vereeniging van Maas en Waal en hij meent dat
deze volksstam omstreeks dien tijd zich op den bodem heeft
neergezet, waar toen het marktveld ontstaan zou zijn, beginpunt
van het latere Dordrecht.
Hier meen ik het recht te hebben met Dr. Schotel van meening
te verschillen op grond van na zijn dood in Duitschland en 00s
tenrijk gedane ontdekkingen, die, al betreffen zij ook niet direct
onze oude gravenstad, gegevens tot analogieën aan de hand doen,
vroeger niet in ons bezit: het woord amarktc beteekent dan n.1.
nog iets anders. als handelsplaats en het schijnt wel, dat de laatste.
beteehenis van het woord uit een veel oudere is voortgevloeid:
mark was oorspronkelijk grensplaats van een of ander regeeringof rechtsgebied, als b.v. van een gaia, gouw of eene onderverdeeling van deze. Het woord marktgraafschap van later in den
Frankischen tijd is dan ook grensgebied van een rijk of van een
volk. In de oudst-Germaansche tijden en ook later was er een
bewegelijke en reizende, rechtspraak en de chef van gouw of
district, meestal een Armaansch opperhoofd of opperpriester bezocht die grensplaatsen tot rechtspraak. Zoo ging het woord
mark, later markt op het middelpunt van een gemeente over en
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men zou het dan kunnen vertalen door rechtspraakplaats, bij de
Germanen ook maalstede genoemd. Oorspronkelijk lag zulk een
plaats niet in het midden der gemeente, zooals later, maar terzij
aan weide, bosch, rivier of bron. Hier was dan ook meestal school
en tempel, wat oorspronkelijk geen gebouwen waren, maar bestond
in samenkomst van geleerden en priesters, die wetten gaven en
diepzinnig met de natuur verbonden godsdienstonderwijs aan
jongeren.
Eerst veel later onder de Franken in tijden van Christelijke overheersching werd dit prachtige Germaansche middelpunt
van gemeenschapsleven naar het midden van dorp of stad verlegd. Het werd nu voorm. het centrum van uiterlijk verkeer, al
was het nog lang rechts- of executieplaats en kon men er ook
doorgaans de kerk der gemeente vinden. Maar van het heilige,
diepernstige karakter eener Germaansche maal,stede was niets meer
te bespeuren. Begrijpelijker wijze werde de markt toen ook handelen volksfeestplaats.
Dr. Schotel, Van der Aa en anderen hebben dus zeer waars c h i j n l i j k g e l i j k i n h e t w o o r d >drechts; e n atrechtc, m a r k t t e
lezen, maar het is de markt in zijn oorspronkelijke beteekenis
als rechtplaats, zooals het woord het zelf uitdrukt, De d in
Dordrecht is een feit van veelvuldig voorkomende klankverschuiving.
In een oude akte staat dan ook Dordrecht als Dorrechtdrecht.
Zou de naam, zooals sommigen meenen van oorsprong Keltisch
zijn, dan moet Dor oorspronkelijk dur, gelatiniseerd Bdurumc geweest zijn, vaste plaats of sterkte. Dit durum komt tijdens Cesar
in tal van Gallische naamplaatsen voor. De zin van dit durum
als hard, vast, ligt nog in het Fransche dur en het Nederlandsche
duren.
Met durum gevormde namen waren o.a. in het oude Gallië:
Octodurum, nu Martigny; Augustodurum, nu Bayeux; Odurum
(in het Frankisch tijdperk Bodurumc, Doderum<, Bodrumc) werd
later in het Fransch Beure<, ook weer op zijn beurt veranderd.
Het zou te ver voeren alle plaatsnamen op te noemen waarin
odurum, eure erre, eulles, oir,, ars, ort, ore’ werd. In Nederland
kwam voor Batavodurum = Wijk bij Duurstede of Dorstedt aan
de Elbe. In ieder geval kan dit durum of odurum dezelfde betcekenis hebben als dur of dor in Dordrecht. Tal van plaatsnamen in verschillende landen beginnen of begonnen met dor,
dort, dur; zoo bijv. Duromannum, later Dormans ; Durocortorum,
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later Reims; Durovernum (Engeland) z Cantorbery. Twee Düren’s
in Duitschland, tijdens de Romeinen Marcodurum.
Karel de
Groote spreekt van zijn Pfalz Dure of Durid. Dan hebben we
Dürnberg (Oostenrijk) = Dürrenberg, Thürnberg; Dürrheim (aan
de Moezel) en Dürkheim, overoude stad in Beyeren. Eigenaardig
met betrekking tot deze stad is, dat zij in haar wapen de Fyrbock
= vuurbok, d r a a g t . Dit Dürkheim (vroeger Thuritígoheim) behoorde eens aan de Frankische hertogen uit het geslacht der
Saliërs ; dit verklaart haar wapen de Fyrbock. Nu zijn wapens
wel ouder dan men lang meende en zooals wij ze kennen, kwamen
ze meest vanaf de 6de eeuw in gebruik. En ‘t is heel waarschijnlijk
dat ze als huis- en markteeken nog veel ouder zijn. Het begrip,
waaraan Dürkheim zijn wapen ontleent, beteekent in verhullende
esoteriek: het vuur als bliksetn, verzinnebeeld door den geitenbok
of Hermes. In Zeus is dit vuur verzinnebeeld door den bliksembundel in Donar of Thor door den donderwig, later ook door
den Fyrfos of hakenkruis, ook wel Thor’s hamer genoemd. Men
ziet, dat de naamssamenstellingen met Dur, tur, dor, gemakkelijk
aan het vuurbegrip hun onstaan kunnen danken en voor Germaansche landen is dit ook wel zeker.
Voor de Keltische en Gallische namen met dur (urn) vonden
wij ook het begrip van vaste plaats, sterkte, dat esoterisch zeer
gemakkelijk in vuurbegrip kan wortelen. Men moet niet vergeten, dat bij ons heidensch voorgeslacht alle begrip en woord
in den godsdienst was gegrond en er uit voortkwam, zoodat wij
met geen enkele verklaring uitkomen, als wij dit overheerschend
element dier oude satnenleving buiten rekening zouden laten.
Maar dan mag het onze aandacht niet ontgaan, dat het Keltische
woord Bdoura ook water beteekent en dat tusschen de Bretonsche
woorden dour (water), douar (aarde), doue (God) een oorspronkelijk
esoterisch verband bestond. In dezen zin is adourc in uitspraak
tot dur, tur geworden, niet gebruikt in de beteekenis van water,
zooals wij dit kennen, en waaruit heel begrijpelijk wegens haar
ligging de stad Dordrecht, vroeger ook Turredrecht genoemd,
haar naam zou hebben kunnen ontleenen, maar het woord heeft
dan bij de Kelten zijn ontstaan te danken aan den Waterdienst,
slechts een bijzondere vorm van den bij Germanen en Kelten
gelijken éénen Godsdienst. In dezen zin beteekenen alle Keltische
n a m e n m e t dur(um) xuit het Oer-water ontstane vaste plaats.4
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Dit Oer-water, geheel in overeenkomst met de meest moderne
ijs-theorie der ruimte, beteekent dan oorspronkelijke aether, prima
materia, die door den Goddelijken adem bezield, alle vormen en
leven doet ontstaan. Het. waren de geleerde beschermers der
r a s s e n , Armanen en Druïden, die de zichtbare dingen met uitdrukkingen stempelden aan hooger weten ontleend. In dezen
zin beteekext Dordrecht, evenals tal van naamplaatsen : een plaats,
mark of marktplaats, met recht tempel, school als ,geestelijke
hoofdelementen,‘ontstaan
dus uit Goddeiijk verborgen oorsprong;
dus een maalstede. Bij de godvereering der Germanen was de
Vuurdienst algemeen, maar de opvatting er van wortelde in hetzelfde begrip als de Keltische Waterdienst. Daarom is er klankv e r b a n d t u s s c h e n h e t g e n o e m d e d o u r e n d u r u m e n h e t OudDuitsche ur, het gothische aur, het latijnsche ora. De zooeven
genoemde heraldische Fyrbock, wapen van Dürkheim, houdt onze
aandacht vast aan de Germaansche opvatting van aanverwante
plaatsnamen.
In de oer-oude Germaansche metaphysiek beteekent
deze Fyrbok : vuurdrager of wijsheiddrager; want back = drager
en vuur, zoowel het metaphysische, phenomenale als elementale
vuur beteekent in ,eerste instantie God, in overdracht goddelijke
wijsheid, kennis, wetenschap. Later maakte de mythologie zich
van het woord meester en het trad in verband met den Germaanschen Zo, later Donar of Thor, die gelijk staat met den
Gallischen Zeus en den Keltischen Teutases, of welke namen de
God met den hamer hier en daar in Gallië voerde.
Zou Dordrecht dus oorspronkelijk een Germaansche maalstede
zijn geweest, dan is de verklaring als rechtplaats van Thor heel
aannemelijk, want Thor, Tur - d’ Ur beteekent Diepte of Oerwezen, en dit Wezen, van wien de wet en recht kwam, hanteerde
niet alleen den donderwig, den vuurhamer, maar ook den rechtshamer., Thor was bij uitstek den God der rechtplaats, der maalstede. Bij Jacob Grimm kan men lezen welke merkwaardige plaats
de hamer bij de oudste Germaansche volken innam. Met den
hamer werpen op verschillende manier beteekende zijn heim en
bezit zien aangewezen. Hammer en Heim zijn woorden, die elkaar
tot zekere hoogte dekken. Van iedere heim-verzameling of volksvlek was de maalstede met haar overwegende rechtplaats het
middelpunt; het rechtsbegrip kwam direct uit het Godsbegrip
voort en beheerschte de maatschappij. Thor was daarom in zijn
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exoterisch aanzicht een oppermachtig bestuurder en wel speciaal
de God der boeren. Met den hamer werden bekers gewijd, begrafenissen en bruiloften; het was dus een heilig teeken. De
strijdhamer is nog door Karel Martel gevoerd. De hubhammer
kwam van huobe = stuk grond, hoeve, hove. Ook bij Grieken
en Romeinen hingen lang rechterlijke bepalingen van hamerworp
af; ook bij Indiërs, Perzen, Turanië.
Bij Thor’s recht zou dus het ontstaan van Dordrecht zijn te
zoeken: rechtplaats, mark of maalstede van Thor.
Zouden Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht naar een verwanten
oorsprong heenwijzen ? Deze naamplaatsen hebben in ieder geval
een Germaanschen zin: Zwijn = suïn - zonne-innerlijk (de naam
Sueven staat hiermee in verband, in oude kronijken Swindels)
wijst naar een halgadom, tiijdingsplaats.
Sliedrecht = Sali(d) =
recht voor heilslicht. Papendrecht van Papa, babo, paap = vader,
schepper. Het grondwoord dezer benaming Bbac beteekent voortbrengen, waarvan baas of ba-as; in oorspronkelijke godsdienstigen
zin Ba-Ase of Ba-Ééne = God. De ligging dezer plaatsen nabij
het water, zou indien het hoofdwoord niet zoo sprekend Germaansch was, naar een oud Keltisch traïg of strand een Bretonsch
traez of strandzand of een drooggeëbt stuk land, langzamerhand
drecht, of trecht geworden (nog in *dreggen< voortlevend) verwijzen. Maar wij kunnen deze verklaring van adrechte, waarvan
wij de mogelijkheid in den aanvang van dit geschift niet als uitgesloten beschouwen, bij vergelijking wel laten varen, want hoeveel namen met adrechta toonen door hun ligging. niets met
water te maken te hebben, evenmin als samenstellingen met
Thor, tur, dor, dur. Onder de laatste valt dan vooral het plaatsje
Dort in Gelderland op, vroeger Durrete, evenals Dordrecht nog
e e n e e u w geleden in den volksmond dikwijls Turrete heette.
Et, ete, eete = goed, bezit, aarde, dus Thor’s goed, Thor’s aarde,
hetzelfde als Thor’s mark, Thor’s rechtplaats of gemeente.
Als Dr. Schotel meent, dat de Thuringers den naam Dordrecht
uit het ,Thuringermarka
zouden hebben doen ontstaan, dan kan
men hierbij opmerken dat de Thüringers hun naam aan Thur
ontleenden en trecht en mark eens eenzelfden zin hadden. De
Thüringers hadden nagenoeg dezelfde rechispraak, wetten en godsdienst als de na hen komende Neder-Saksen, die op hunne beurt
door de Franken verdrongen werden. De Frankische vorsten
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waren echter al in de qde eeuw meester van de streek, waarin
Dort ligt. Voor de 6+ eeuw waren ook zij heidensch en hadden
den Germaanschen staatsvorm, maar toen zij gekerstend waren
begon de vervolging tegen Saksen en Friezen, ook in onze lage
landen. Het was een ontzettende strijd, waarvan de beteekenis
voor de geschiedenis verloren ging, waarschijnlijk wijl de historieschrijvers van die tijden uitsluitend monniken waren. Deze tijden
deden wat gewetensdruk aangaat voor den godsdienststrijd der
16dc niet onder en de kerk is er in geslaagd eene prachtige
traditie vol waarheid en geestesdiepte met wortel en tak uit te
roeien, ten minste voor langen tijd, voor eeuwen zelfs. Voor
goed? Neen, het schijnbaar verlorene is op te diepen en zal tot
onze kennis terugkeeren.
Maar wat weten wij nu nog van een maalstede van Thor, gevestigd op goddelijk recht, het kromme en scheeve v a n drangen,
woorden, daden in rechte banen voerend, gesteund door wetten =
weten, aan hooger inzicht, geestelijke kennis ontsproten, geordend
naar het beleid der Wijsheid. Wat weten wij van de Halgadoms
aan Wodan gewijd of Wuotan = Volmaakte Adem van Wu =
volmaking en xotc = Adem, dus Godsadem of Godsschepping?
Niets weten wij dan exoterische namen, hier en daar van hun
hoog standpunt gedaald en nu en dan ontaard en niet langer
begrepen - en juist van zulke gedeeltelijke afdwalingen heeft de
kerk gebruik gemaakt om het geheel tot afgoden- en duivelsdienst te stempelen. Maar de esoteriek, die eens het gemeengoed
van een halve aarde was, is tot ons teruggekeerd. Indië gaf ons
deze oer-oude Wijsheid weerom; zij kan de sleutel voor ons
worden tot het verstaan der taal, gebruiken, zeden, staat en godsdienst van onze Germaansche en Keltische voorgeslachten.
Over de’ oudheid van Dordrecht als stad en zelfs als vlek is
veel’ gestreden, evenals over het gebied der eerste graven van
Holland, die volgens sommige kronijken beschouwd worden als
de oudste bezitters van de landstreek de Merwede, waarbinnen
Dordrecht lag. Een der oudste jaarboeken, de Kronijk van het
klooster te Minden (Westfalen) zegt, dat het graafschap Holland
in 848 i s b e g o n n e n . Hier merkt Bilderdijk op: BJa, v o o r d e n
schrijver dier Kronijk; hij heeft er toen misschien het eerst van
geho0rd.a Den laatsten tijd wordt de waarheid van vele oude
kronijken, die door de eeuwen heen de geschiedschrijvers tot
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steun en leiddraad dienden, in twijfel getrokken, zoo ook de
brief van Karel den Eenvoudige de investituur van Dirk 1 als
graaf van Holland in 922 bekrachtigend. De meeste oude kronijken
en brieven betrekking hebbend op Holland, diens graven en hun
bezittingen van de )oude Hollandsche Kronykn af tot den giftbrief van keizer Hendrik IV van 1064 worden thans beschouwd
‘t zij onjuist geschreven, of onjuist begrepen of moedwillig vervalscht. Ik heb geen gelegenheid gehad deze kronijken z6ó t e
proeven, dat ik mij een oordeel zou ‘aanmatigen. Maar al wordt
een vlek of streek in oude documenten niet genoemd of onjuist
aangehaald, is dit nog geen bewijs, dat zij er niet waren. Ons
rest dan niet veel meer dan analogie, namen, verbonden aan het
wezen der taal en dergelijke wegwijzers naar vergane eeuwen.
Als de brief van keizer Hendrik omtrent gedeelten van het landschap de Merwede, die hij de Kerk toekeñt, in Utrecht zou
gefabriceerd zijn door bisschop Willem van Gelder (geen gemakkelijk heer) is dit nog geen bewijs, dat genoemde plaatsen er niet
waren. Men kan ze niet vinden, heet het. Maar hoe werden
de grenzen in bedoelde streken herhaaldelijk door het water verlegd,
zonder dat daarvan iedere bijzonderheid zal zijn opgeschreven!
En hoeveel documenten, die verloren weten konden aanvullen,
raakten in den loop der eeuwen zoek!
Hoe en sinds wanneer hebben Dordrecht en de Merwede voor
zij het middelpunt van Holland werden en onder diens graven in
het nauwste verband traden in de vroege middeleeuwen en voor
dien bestaan? De oudste kronijken o.a. Gregorius van Tours en
Fredegarius vertellen een en ander over het Slot Merwede als
bezitting der Merovingische Koningen: maar van Dordrecht zegt
Schotel na alle denkbare bronnen, die ook maar ergens te vinden
zijn te hebben geproefd en nagegaan oik vermoed, maar weet
niet zekere. - Zijn conclusie en verklaring zijn, zooals ik reeds
zeide >Thüringermarka
of Thuringerhandelplaats. Nu trekt, de
oudheid van Dort en van de Merwede overwegend, een feit onze
aandacht, dit is de voormalige St. Nicolaaskerk, thans de Nieuwe
Kerk. Van der Aa zegt hiervan: *Van ouds was zij een der
eerste Christenkapellen in Zuid-Holland en later de parochiekerk
v a n h e t h o f ‘en de heerlijkheid de Meywede; sedert 1604 is zij
door de stad geëigend. In de middeleeuwen behoorde zij aan het
ambacht Ter Nieuwerkerk, in 127 1 binnen de wallen der stad
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betrokken.
De woorden van Van der Aa *een d e r o u d s t e Christenkapellen in Zuid-Holland< bevestigde mijn vermoeden : >hier
was eens een heidensche godsdienstplaats of tempel. Nicolaas is
een verchristelijkte uitdrukking voor het oer-Germaansehe Nikuz,
Nikar - Nikuz was de oude winterwatgod, die onder het ijs sluimcrde, zinnebeeld van de geketende natuurkracht, maar ook van
het geketend zieleleven. Het woord is samengesteld uit Nik en
uz. Uz ZZ uit en versleten (nog in het Fransch usé), Ni beteekent ziel, geestelijk wezen, meer in ‘t bijzonder de in de natuurdwang geketende ziel. De veelvuldig voorkomende verbindingen
met ania die een waterbeeld oproepen als Nix, Nikse, Nikhuder,
enz. vinden hun oorsprong in het esoterische abstracte Water- of
Godsbegrip, waarvan wij reeds melding maakten.
Naarmate de ware Armanen met hun diepe wijsheid van de
aarde verdwenen, vielen vele woorden aan de exoteriek ten prooi
en hoewel ze zekere betrekking hielden met hun oerdenkbeeld,
ging toch de ware geestelijke zin er van meestal verloren. Nik
van ni-ik werd dan in plaats van het donkere Water-lk, de Geest
van het Scheppend beginsel in den mensch vertegenwoordigd
door de goddelijke geestsprank der gekerkerde ziel, de exoterische
watergod Nike, met zijn elementaargeesten niks en nikse en zijn
gewijzigd aanzicht Nikhudre als wakende en niet onder het ijs
gestorven god. De Nicolaaskerk of ten minste de plaats, waar
het halgadom gestaan heeft zal zoo oud zijn als Dordrecht zelf.
In 1572 ging de Nicolaaskerk aan de protestanten over; voor
dien tijd bezat Izij een kapel aan de H. Catharina, aan de H.
Barbara en de H. Ursula gewijd. Volgde zij hierin een algemeen
Roomsch gebruik, dan zegt dit feit ons niets bijzonders; of waren
deze namen geen nieuw aangevoerd toeval, en waren zij hier
misschien een weerklank uit lang vergane heidensche eeuwen?
Als zoodanig kwamen zij het Christendom en menig van diens
tempels binnen, onbekend in hun afkomst, terwijl een of ander
heilig persoonlijk leven binnen de Kerk zich aan haar klank verbond.
Maar ééns had die klank een verborgen heiligen zin: Ursula,
Barbara, Katharina, de voorstelling van een nornentrits of vrouwelijke
Drieëenheid. De goddelijke, vrouwelijke Drieëenheden in
het Heidendom beteekenen meest de stoffelijke zijde van het
Scheppend Beginsel, of de Schepping in Openbaring. Bij de Germanen staan zij voorn]. bekend onder de namen : Urda, Werdanda,
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Skuld en vertegenwoordigen de drieledige wet van Oorzaak en
Gevolg. Deze drie Nornen vinden hun plaats binnen Alfador’s
Ring, den Onaanroerbare, Onverklaarbare, Onvoorstelbare. De
mythologie plaatst ze daar bij de wortels, van den Wereldesch.
Daar wonen ze aan de Urdabron, die alles doet schitteren, wat
zich in haar golven dompelt. Iederen morgen treden de verheven
lotspinsters uit haar heilswoning en besproeien met het wonderbare water den eersten of oerwortel van den wereldboom. Bij de
overheersching van het Christendom nu trachtten heidensche geleerden hunne abstracte godsdienstwetenschap onder nieuwe taalsymbolen te bewaren, onbegrepen door de christenen, die deze
symbolen aanvaarden in het kader van hun eigen denkwijze.
Ursula, samengesteld uit Ur = oer, sul = heil of zon, trad op
als eerste voor Urda. Zij beteekende het donkere, onbekende
heil aan gene zijde der zichtbare openbaring, maar ook aan gene
zijde van den dood, waar de oorzaken der levens in herboorten
liggen. Haar elfduizend maagden waren de moeders der toekomst
in dit onbekende verborgen. Elfduizend 1 einliftusant. Tusant
v a n t u s e n x omsluiten. Leven x lif.
Ein = één, Ase, God, dus het Eéne omsloten of in God gevestigd leven, dat eigenlijk door den dood slechts schijnbaar
onderbroken wordt.
Barbara, van bar-bar, staat voor geboorte en leven, de zde
norne of Werdanda. Bar beteekent geboren, nog behouden in het
Nederlandsche woord baren ; maar bar is ook dood, nog kenbaar
in baar en baarkleed. Zij wordt afgebeeld met een toren, in het
Duitsch Thurm van thur, grondwoord voor draaiende beweging,
hier beteekent het leven dat draait van geboorte tot dood en van
dood tot geboorte in schroefvormigen ringgang tot volgroeïng,
zooals de gansche schepping dit doet. Katharina van Kat-ar-in
beteekent verheven innerlijke strijdster nl. Kat - strijd; ar of har
= hoog, in YZ innerlijk. Zij staat voor de dood, die door haar
innerlijke herlevingskiem de absolute vernietiging bestrijdt. Zij
neemt verder de plaats in van Skuld, d.i. gevolg, derde Norne,
beteekenend de vrucht van den arbeid veler levens, de bereikte volmaking, het einddoel. Katharina wordt afgebeeld met het rad:
heeft Christelijke legende zich van het attribuut meester gemaakt,
of is toevallige werkelijkheid in ‘t spel? Wij zien dus in de drie
genoemde christennamen zoowel de bekende drieledige opvatting
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van geboorte, leven, sterven met inbegrip van herleven, een wedergeboorteleer, die de groote geestelijke kracht van vele Heidensche
volken was, zoowel als de hoogere Drieëenheidsleer in haar aanzicht na openbaring.
Volgens een opdrachts-brief in 1331 lag in de onmiddellijke
nabijheid der genoemde Kerk het Speleveld van Dordrecht: veelzeggende naam. Men vindt in Europa heel veel plaatsnamen met
Speel, Spiel, Spoel saamgesteld; hoeveel Spielbergen niet! Het
woord is ontstaan uit spil en spoel, de werktuigen der spinsters,
hier de drie hooge Spinsters, Nornen opnieuw, weefsters en spelsters
van het menschenlot, zooals we die zooeven bespraken. Hier
heeft waarschijnlijk een klein of godinnenholgodom gestaan, dat
in abstractie toch weer een Wodansheiligdom was; want de spinsters
toeven bij de wortels van den Levensboom, dien zij zonder ophouden met de wateren van Eeuwig Leven besproeien. Geen
toeval zal het zijn dat hieromtrent het vrouwenklooster Marienborn
verrees - waarover straks meer.
Zuidelijk van Dordrecht lag een ander smaldeel der Merwede,
dat van Jan Daniël van de Merwede’s zoon kwam en dat in latere
middeleeuwen Tolloyze heette met het dorp van dien naam, dat
echter in 1421 verdronk. In eene beschrijving der stad Dordrecht
door van Godewyck heet deze heerlijkheid en dorp Tiselius. In
een brief van I 126 komt de Tiseliuskerk of kapel voor in den
Grootenwaard buiten de Vuil- of Vulpoort. Ten Oosten grensde
deze streek aan de heerlijkheid de Merwede, eens behoorde zij er
toe en wij kunnen wel aannemen dat zij nog veel vroeger de
maalstede van de gemeente of sippendistrict > Merwede was. c Tiselius
toch komt van Thisal, samengesteld uit Thi of Di en sol x heil,
dus Godsheil. De naam Vuilpoort of vulpoort is afgeleid van vuljul, ul, uil = kennis en school ‘) Tolloyse of Tiselius werd ook
wel gedoemd het ambacht van der Thole of Tolnesse. Nu beteekent
ook Thole en Tule - school. Wij hebben hier dus de twee hoofdbestanddeelen der maalstede: kerk en school. Het nabijgelegen Mijl
roept de herinnering aan mil, mühle, molen op, een derde bestanddeel. Het woord Tisal beteekent een der geheimsymbolen en wel
het hoogste in de Germaansche godsdienstleer. Als teeken ziet het
1) Reeds in het oeroude Mesopotamische Sumerië beteekende vul en gul ester* een
woord, dat grondverband hoddt met juist gewemde woo:dw~.
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er uit als een ‘loodrechte streep met twee opgaande schuine takken ;
het heeft in de esoteriek gelijke beteekenis als de rechte lijn
of Isrune in den cirkel en beteekent Een, Ase, Goddelijke geest.
Eerste. Logos. Op menschelijk gebied beteekent de figuur een
verbinding van Isrune, Barrune en Balkrune, de bekende drieledigheid van Zijn, geboorte sterven. De figuur ging over ter
bewaring van haar geheimen zin in de heraldiek, waar zij met
een Dllitschen term thans heet Deichsel, met een Franschen le
Païrle.
De Christenkerk die zoo graag den zin der Heidensche
begrippen omkeerde, maakt van Deichsel, Deuxel, Teuxel, duivel.
Deze Thisal moet men zich verder denken als drie in het middelverbonden lijnen in een cirkel en stelt als zoodanig de draaiende
beweging van schepping en heelal voor. Zooals het hakenkruis
of Fyrfos een andere in stofverdichting lager staande glyphe een
dergelijke evolueerende draaing beteekent, zoo wordt de Thisal
in dezen zin Trifos en staat voor het aanzicht der Goddelijke
Drieheid; de lijnen worden even als bij het hakenkruis met gekromde of geronde haken voorgesteld, zich bewegend in gelijke
richting en zoo den draaienden cirkel of rad, rot, recht voorstellend. Onze Germaansche heidenen hadden geen afgoden, zooals
wel wordt bewaerd, maar zij hadden symbolen, zooals immers ook
Tacitus zegt. Een blik op zoo’n symbool en de in nadenken en
overpeinzing geschoolde geest verdiepte zich in zijn Godsbegrip
om daar levenskracht voor zichzelf en anderen te putten. Door
het vereenigen der punten van de drie Thisallijnen met elkaar
ontstaat een andere figuur van gelijken zin. Zij ziet er uit als
een op haar hoofd gestelde p!,ramide en had eens den naam van
Drakenoog, van Dra-ugh Z= hooge draaïing. Zoowel Thisal als
Drakenoog staan voor den primairen aether met al diens mogelijkheden, bij de Germanen Aithar geheeten. Haakt men aan de
einden der diie lijnen van den Thisal, in plaats van Iijnen in eenzelfde richting, die den Trifos vormen, nog lijnen in tegengestelde
richting, dan zullen deze tegengestelde haaklijnen elkaar öntmoeten en te samen een dobbelsteen vormen, eene figuur, die evenals
de Trifos zelf, later in de heraldiek optrad. Deze figuur omsluit
de Thisal en beteekent: de drie brengt in haar draaïing de vier
voort, met a.w. de draak spuwt vuur. Deze figuur komt in de
heraldiek o.a. voor als drie vleugels, drie zwaarden, drie ankers,
drie beenen, waarvan de in de knie gebogen onderbeenen de in
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draaïing gedachte haken uitmaken. Bij den zooeven genoemden
kubus met den punt naar beneden, in de heraldiek dobbelsteen
genoemd, ontstond wat symbolische lijnen aangaat uit de 3 de 4.
In teekening ziet de figuur er uit als een dobbelsteen, een latere
onjuiste benaming, want zij is in de godsdienstige symboliek niet
anders dan de Thisal, omsloten door een zeshoek, dus geen ruimtefiguur en werd aangesproken ais .Thisalsehs. D i t s e h s , o n s z e s ,
Duitsch sechs, staat met sekse in verband. De zespuntige, zeslijnige glyphen van verschillenden vorm, waaronder de zooeven
genoemde zeshoek rond den Thisal, verder het Hexogram of
Salomonsteeken (eigentlijk Salamanderteeken) twee door elkaar
gevlochten driehoeken, ook wel zesster genoemd, zijn alle teekens,
die de in de 5 besloten Wet in daadwerkelijke orde tot kracht
brengen. De laatste twee behooren d a n o o k t o t d e sigillen d e r
goddelijke magie. De nog levende heraldieke term Hexagram
drukt dezen zin uit, want Hexa was de titel van een bepaald soort
Germaansche priesteres. De sygillen of runenteekens hadden zeven
soorten van beteekenis. De samengestelde glyphen als genoemde .
zesteekens behoorden thuis in het geestesleven van den mensch
en beteekenden de omzetting van de goddelijke beginselen in den
mensch tot krachten en daden, de ontwikkeling dus van het Wilsvermogen uit Liefde en Kennis; dit is magie. In dit opzicht
dragen genoemde sygillen den meest geestelijken zin. Meer exoterisch, dus wat minder hoog en abstract beteekent de thisalsehs,
volgens wat we reeds zeiden; geboorte, zijn, sterven, maar dit
noodwendig verbonden aan de wet der aardsche voortbrenging,
de sekse.
Waarom wij over deze figuur hier in uitweiding vielen? Wel,
het wapen van de Merwede en ook het wapen van Dordrecht
vertoont deze heilsrune of magisch teeken de Thisalsehs, al is de
oogenschijnlijke dobbelsteenvorm hier dan ook tot een heraldische
band verlengd. Men zegt dat de Merwede haar wapen aan Lotharingen
ontleende, waartoe het landschap behoorde vóór het
onder’ de Duitsche keizers kwam. Ook zegt men dat de heeren
der Merwede het onmiddellijk aan de eerste Hollandsche graven
zouden hebben ontleend, en dat er bloedverwantschap zou bestaan
hebben tusschen Lotharingen, Holland en het huis de Merwede.
Maar met zekerheid zijn deze verwantschappen niet bewezen. noch
van Holland tot Lotharingen noch van de Merwede tot Holland.
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Het is vooral Butkens, die deze voorstelling van de herkomst van
het wapen geeft. Hem volgt Dr. Schotel in zijn beschrijving der
stad Dordrecht. Anderen zeggen, dat wij hier te doen hebben
met het stamwapen van Lf:uven en dat sinds graaf Godfried 1 in
1 0 0 6 het gezag over Lotharingen kreeg en waarin anderen uit
dit Leuvensche geslacht hem opvolgden, dit Leuvensch wapen
geleidelijk als het wapen van Lotharingen bestempeld werd. Men
zegt ook dat Vianden het zou hebben gekregen na den slag van
Woeringcn 1288 van Jan van Brabant, uit het genoemde Leuvensche huis afkomstig. Het meest aannemelijk is, dat het stamwapen van Leuven, ook wel door sommige het oudste Lotharingsche wapen genoemd, ofschoon hier met meer recht het wapen
met den balk met vogels in aanmerking moest komen, veel
ouder is dan zich oogenschijnlijk laat gissen en dat het reeds uit
Merovingischen tijd en misschien nog van vroeger dagteekent.
Het wapen van Vianden toont op een oud kerkraam in die plaats’
den band of dwarsbalk in den thisalsehs vorm en wij kunnen
aannemen, dat, waar wij het ook zien afgebeeld met een eenvoudigen
witten band, ‘t zij bij Brabant, Leuven, Perwijs, dit op vergissen
en vergeten berust. De Merwede kan haar wapen hebben bezeten
geheel onafhankelijk van Leuven, Lotharingen en zelfs van Holland, want ik heb nooit bewezen gezien, dat Holland dit wapen
had voor het den Leeuw voerde. Wel heeft de banier van Holland, Merwede, Dordrecht steeds uit roode en witte kleuren bestaan.
Deze kleuren waren oergermaansch rruoth, with = recht en wet,
Hoeveel Germaansche plaatsen, volken, stamhoofden, sippenverbanden hebben deze kleuren gevoerd in vaandels, huismarken en
wapens. Het hertogdom Oostenrijk voerde van ouds dit wapen:
de zilveren band op rood; Salzburg en Karnthen voeren het nog
op hun gehalveerd schild. Wat beteekent deze wapenfiguur?
Het zijn twee telrunen verbonden en daarom een binding ofband.
De telbrune is de deelrune, een liggende lijn, en is in beginsel
afkomstig van het esoterisch begrip: deeling der Geest-stof in
den gang der evolutie en stelt de stoffelijke zijde van dit ontwikkelingsbegrip
voor. In de heraldiek leest men de vlaktefiguren
meestal als lijnen; zijn de lijnen in oneven getal dan immer.
De band in het wapen van Oostenrijk zal dus beteekend hebben:
wit band (tuo tel) ruoth = ik doe of deel wet en recht met anderen
en eveneens Bik onderwerp er ook mijzelf aan.< De telrune duidt
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op
ondergeschiktheid, wordt ook wel aard-rune genoemd, maar
ziet heraldisch vooral op ondergeschikt- of mederegeeren.
Daar Vianden zoowel als de Merwede den bandvorm als tisalsehs
vertoont en Vianden dit wapen, zegt men ons, van LIrabant ontving, kunnen wij aannemen, dat ook Leuven, Brabant, Lotharingen,
eens deze figuur in hun wapen voerden. De vlakken van dezen
band waren wisselend getingeerd rood en wit. Het wapen zou
men moeten lezen aruoth, wit, tel tisalseh fyrung, wechsala ruoth
wit: e.i. aRecht en wet onder goddelijke heilsbeschikking leid ik
(führung van fyr = vier) in gemeenschap met anderen of ook:
awet en recht volgens goddelijk heilsgebod deel ik met anderen
in wisselende uitvoering. a De figuur toch vertoont rood gedeeld
door band en tisalsehsvorm bestaande uit 4 wisselend getingeerde
zijden.
Wechsala voor wisselend beteekent letterlijk golvend heil, dus
het op een neergaand lot (Pech of weg houdt verband met het
Engelsche wave, het Duitsche Woge, het Nederlandsch wegen)
Sal is zoowel heil als bezit.
Men kan ook het wapen lezen geheel volgens de lijnen, wat
meer in overeenkqmst is met de oudste heraldische regels, Dan
is de figuur van een bandvormigen dobbelsteen een thisal en
gabalteeken (in de Duitsche heraldiek Deichsel en Göpel; in de
Fransche le pairle en le pairle renservé en de uitspraak luidt dan
Bwit tri tel thisal gabal. Tri beteekent zoowel getrouw als scheppend. Terwijl de Tisal het van God neerdalend of God-geboden
heil beteekent is de Gabal (van- geven) het in den mensch .verwerkte en aan anderen zich meedeelend Godsheil. In den Pnvolutionairen neerdalenden scheppingsboog zoowel als in den evolutionairen opstijgenden scheppingsboog staan beide teekens als
lijnbeeldspraak bovenaan, vertegenwoordigend aan de menschelijke
voorstelling de opperste aetersfeer. De hoogere deelen v a n d e n
opgaanden boog vertegenwoordigen steeds de in den mensch verwerkte goddelijke kracht. De lezing der wapenfiguur in dezen
zin luidt dus: >Ik deel getrouw (of wel scheppend) in de uitoefening van wet en recht onder ontvangen en schenken van het
goddelijk heilsgebod. a Was het een Germaansch Uisogast of een
ten deel gekristend kalanderbroeder, die deze geheime wijsheidstaal in wapenuitdrukking bracht?
In het wapen van Dordrecht verschijnt de Tisalsehs in paalvorm.
1930
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Dr. Schotel en anderen zeggen: de steden namen dikwijls gewijzigd het wapen hunner heeren a a n e n zoo verklaart Schotel het
Dortsche wapen aan de Merwede en aan Lotharingen ontleend.
Er is daarvoor echter geen enkel bewijs. Andere meenen, d a t
dit stadswapen een oorspronkelijk markteeken was, bedoeld wordt
dan mark- als handelsplaats maar het kan even goed als rechtplaats of maalstede en hier Thors-rechtplaats zijn bedoeld. Dan
wordt de l5aalvorm uit 3 (oneven) staande lijnen of Is-runen gevormd, gelezen als: Bik schep, bedrijf, ontwerp wet en recht als
in menschentaal tot openbaring komend Goddelijk heil.<
De opvatting van Schotel is schijnbaar het aannemelijkst voor
onzen zoolang aan ééne bepaalde richting gewende blik in dingen
der heraldiek.
Dordrecht voerde als tegenzegel nog een roos als wapen en
men meent, dat deze van bisschop Willem van Gelder afkomstig
was, die de stad er mee zou vereerd hebben hopend in zijn voortdurenden strijd met Holland haar aan zich te binden. Deze veronderstelling steunt echter op geen bewijs.
De keerzijde van dit zegel vertoont een kerkje, dat men voor
de genoemde Nicolaaskapel houdt. Waar mag dit wapen zijn
oorsprong hebben gevonden ? De roos was even als het kruis
het meest voorkomend embleen eener maalstede, het was het
rechtsteeken bij uitstek. Gelder echter voerde drie, niet één roos
in zijn wapen. Dordrecht had in de middeleeuwen nog een derde
wapen: een toren met een muur omgeven, met als omschrift den
naam Thuridrecht. Hoe oud ook dit wapen is en van waar het
komt is niet bekend. Waarschijnlijk is het latere agrootzegel v a n
verbandec dat nog bestaat er een nabewerking van. De laatste
wapens met roos, kapel, toren houden vooral verband met de
gilden en de gilden zijn veel ouder dan men in den regel meent:
men tracht differente relieken, voorwerpen en instellingen terug
te brengen tot middeleeuwsche heerschers als graven, bisschoppen
en meer; maar waar zijn de bewijzen ?
De genoemde toren zou de oude Tolbrugstoren verbeelden, die
e e n s n a a s t d e T o l b r u g g e s t a a n h e e f t . Dit laatste wapenzegel
komt o.a. voor aan een brief door de schepenen van Dordrecht
in 1364 aan de wolwevers gegeven. Als tegenzegel van dit wapen
bestond dat met de zilveren paalvormigen tisalsehs in wisselend
rood en wit met omschrift signum Mercatrum in Dordrecht. Het
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komt ons voor, dat de drie genoemde wapens innig verband
bouden met de kern van Dorts bevolking alle eeuwen door,
degenen, die de welvaart in den vorm van handel en arbeid van
het ééne geslacht op het andere brachten, Vorstelijke personen
mochten soms bijkomende elementen aan deze wapenteekens toeJoegen, zooals de griffioenen en de kroon door Jan van Beyeren,
die het tegenwoordig stadswapen nog draagt, de bevolking hield
zich instinctief en onbewust vast aan het rood en wit, dat in de
diepste middeleeuwen en vroeger de banier van haar schepen
sierde, het vereenigingsteeken harer oeroude organisatie van bestuur
en arbeid. Is het toeval dus dit laatstgenoemde wapen bij voorkeur als het teeken van gilden en handelslui verschijnt?
Wij zeiden reeds, dat de wapenkleuren wit en rood meestal
naar oeroudes,Germaansche herkomst wijzen. Dat het de geliefde
wapenkleuren waren van Saksers en Franken, blijkt uit vele oude
plaatsen, b.v. Southhampton: gedeeld rood en wit met onder één,
boven 3 rozen ; pik deel, schep en leid tegelijker tijd de geheimen
van recht en wet.8 D e s t a d b e s t o n d r e e d s i n d e n S a k s i s c h e n
tijd. Solothurm, rood en wit gedeeld, dus: sik deel in wet en
recht met anderen.u
De stad kwam in de 6e eeuw aan de Franken,
in 880 aan Bourgondië, in 1032 aan het Duitsche rijk.
Dan Soisson *zilver met drie roode zilver palisaden naar onder
gespitst. De zwevende paal beteekende in Armanentaal zonnekind
van het Duitsche schindel, de gespitste vorm is een omgekeerde
ur- of oerrune en beteekent in tegenstelling van de rechtstaande
oerrune de negatie van het oer, dus de tijd. Het wapen beteekent
tri Schindel thá-ur ruoth wit, d.i. ik beoefen het uit zonlicht geboren recht volgens tijdelijke wetten.a (De herinnering aan de
heraldische oerrune voor tijdsteeken leeft nog voort in het Duitsche
Uhr, uurwerk). De zwevende palen dragen verder ieder een ring.
‘Men kan het wapen, daar Bringc ingeslotenheid beteekent omschrijven : ,Als zonnekind of zongeborene ben ik trouw aan wet
en recht in het tijdelijke besloteno:, in den grond dus dezelfde zin.
In Cesar’s tijd was Soisson de hoofdstad der Suessionen. Hier
sloeg Chlodwig in 486 den Romeinschen veldheer Syagrius. Bij
de verdeeling van 5 I I werd het de hoofdstad van Neustrië en
zoo de wieg van Frankrijk. In 719 werd Pepijn hier tot koning
verheven. En. hier werd, wat de historie niet in omlijnde feiten
meldt, een taaien strijd gestreden van het druïdendom en zijn
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volgers tegen eene hun vrijandige en immer meer verdrukkende
kerkregeering - en het wapen zal zijn zin onder de wisselingen
van het tijdgebeuren nog eenige eeuwen in begrepen taal verkondigd hebben tot de kinderen der Weduwe langzamerhand wegstierven en hun esoteriek mee in het graf namen.
De Suessionen waren een krijgerstak en vormden een markgraafschap van groote oudheid later in de rij van andere mark:
graafschappen
een verweerlijn vormend tegen de Romeinsche
provincie Gallia Lugdenensis.
Dan Zwitserland, dat ook zijn naam dankt aan een oorspronkelijke koloniseerende krijgerstam (Schweiz van Sues =: voor den
oerstam verloren, uitgetrokken en er aan verstorven) voert zijn
wet en rechtskleuren als een zilver zwevend kruis op rood. Het
beteekent >vermeerdering naar recht en weta : de kruisen, als ook
andere figuren, die niet in den schildrand verloopen, hebben betrekking op aardsche, stoffelijke motieven. Het is dus geen wonder
dat een Sneven- of Suessionen dus krijgersvolk, waaruit Zwitserland zich ontwikkelde, naar vermeerdering van bezit omzag, onder
de leiding van wet en recht. Weenen daarentegen had op rood
een wit -kruis, dat in den schildrand verliep. Het kruis was steeds
en overal een der meest naar vorentredende heilsteekens. Het
kruis van Weenen is niet het teeken van krijgers of boeren; de
eersten hadden meest een zwevend teeken, als van zwervers, die
in den vreemde hun bezit opbouwen; de tweede verkozen het
liggende of Burgundkruis. Een geliefd Armanenteeken dus voor
den staat der kennisdragers was het rechte kruis. het teeken van
het innerlijke deel der Maalstede. Het was een oeroude voorstelling van het scheppingsbegrip bij alle oude volken, de rechte en
liggende lijn, of Is en Telrune in het middelpunt van den cirkel
(hier de schildrand) gesneden en in dien cirkel verloopend: Geest
en Stof in elkaar kruisende ontwikkeling zich bewegend in de
draaiende opstijging van den Eeuwigheids Ring, den Ring RoerMij-Nietaan.
Hier is wit en rood minder door het recht-en-wetsbegrip als door de begrippen Waarheid en Weten geaccentueerd
en in de *eerste plaats leest zich het wapen : >In de Waarheid
berust het geluk van den Wijze&; het kruis was voor den geestelijk
gestemden wetenschapsmensch, den Armaan, heilsteeken, voor den
volksregeerder en richter rechtsteeken, zeggend: ,Ga in het voetspoor der rechte goddelijke wegen en laat uw weten, uw wetten,
daarop berusten. u
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Het liggend boeren- of gondkruis was in de heraldiek eveneens
een geestelijk heilsteeken ‘als het in den schildrand verliep. In
, zijn Qudste beteekenis, die der scheppings-esoteriek was het de
glyphe, volgend op het rechte- of rozenkruis. Dit lichtkruis is
de voorstelling van involutionaire draaiende beweging van geest
naar stofvervlechting.
Dit gund- of maalkruis (zich in draaing vermenigvuldigend, een
zin nog in ons vermenigvuldigings- of maalteeken bewaard) is als
rune de Ge (aard-) rune : De door zonnestralen vruchtbaar gemaakte
aarde was als van zelf het teeken der boeren. Het zag op aardsch
heil, vruchtbaarheid, vermeerdering van voorspoed. Toch was
oorspronkelijk de beteekenis een hoogere, zooals ons het Bourgondisch kruis toont, dat innig met den naam verbonden ons tot
de opvattingen der Gothen voert, die Bourgondië stichtte, Boer,
Bur komt van Bi-oer = bij, uit het oer; daarom heette de vader
der Germaansche Drieeënheid Odin, Wili, We (Z Adem, Wil,
Wending of Beweging) Buri, de saamvatting der Drie of Drie in
Een. De boer was oorspronkelijk de eerste stand; de aarde en
de tarwe waren sacraal. Gund ‘komt van kun, chuoni z koen
waarvan kunnen, scheppen, vaardig brengen, waarvan ook weer
koning. De boer was koning van den grond die hij bebouwde;
ook het begrip >gouwo. is hieruit ontstaan, maar omvat te gelijk
het begrip van aomsluitinga naar het grondwoord Dko o f g o n .
Beide begrippen ku en ko of gu en go smelten hier samen. Het
gund- of boerenkruis drukte hier dus om reeds verklaarde reden
ook een geestelijk heilsbegrip uit. Bit boer (bur) werd dan (ook
heraldisch) aangesproken als pur, puur, waarvan purper, en gewijzigd rood - en het teeken viel binnen het begrip puur geestes
heil. De ge- of aardrune (zonnerune met is- of ikrune doorstreept.)
vertegenwoordigt het begrip geven, waarvan vele woorden zijn
afgeleid. De aarde geeft door het menschelijk kunnen wat de
Schepper er als gever in besloot.
Halen wij nu nog even in verband met deze uiteenzetting de
wapens van het Duitsche Brieg en Polen aan en wij keeren t o t
ons Dordrecht terug. Beide hebben een zilveren thisal op rood
of beter de hakendrie of Vilfos :.I Wilfos, de schepping in draaienden Zin (Wil) voorgesteld. De eerste thisal heeft als middelpunt
een ring en als haken ankers; de tweede een roos en als haken
zeisscherpen. Haar toespraak luidt: PMijn recht berust in door-
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grondende kennis of wel oerkennis van het heilschenkend en
alomsluitend Godsgeb0d.c En : Bde van God geschapen wet is
de beslissende kracht van het geheim en openlijk recht.< Een
bijzonder merkwaardig wapen in bedoeld opzicht heeft ook het
Zwitsersche Wallis, eens tot Bourgondië behoord hebbend en voor
dien tijd door Keltische stammen bewoond: Het is gespleten
zilver en rood met 3 rijen vijfsterren in wisselend rood en wit,
die te samen een zeshoek vormen. De vijfster is een rechtstecken, ifem, fünf, keltisch pemp) naar de vijf, vingers der opgestoken hand, eveneens een heraldische figuur. Ruoth hand (van
h a n , h u n 1 r e c h t e r . ) I n dieperen z i n i s d e vijfster h e t teeken
der magie, d.i. het omzetten van het goddelijke beginsel in menschelijk k u n n e n .
De zeshoekige figuur waarin de sterren geplaatst zijn is wetsteeken, want wet en zes (sechs, sekse) houden nauw verband, om
het gewicht .dat de Germanen op de huwelijkswet legden, de verhouping d e r s e k s e n d u s , wegens hun uiterst streng begrip van
rassen-reinheid.
Het wapen beteekent dus: abestendige wet en
recht in wisselende toepassing naar -gelang omstandigheden (lot)<.
De wisselende tingeering staat meest voor lot of karma en wortelt
in de geestelijke wet van voortleven door wedergeboorte. Alles
en alles bij Germanen en Kelten ontsproot uit godsdienstig wetenschappelijke
opvattingen, die oorspronkelijk het gansche leven
dier volken beheerscht.
Maar nu terug naar Dordrecht. In verschillende oorkonden
wordt de naam verscheiden geschreven. In 1064 is het Thuredrecht. In 1200 Durdrecht en Dordrecht. In stedelijke stukken
omtrent denzelfden tijd leest men Dordre, wat het vermoeden
wekt dat dit de gangbare naam in uitspraak was. De naam
Turrete in den volksmond hield ook eeuwen stand vooral bij de
vastenavondfeesten, een nagalm van het oude feest van Thor en
is te vergelijken met het Geldersche Durrete. Van der Aa b e weert, dat de eigentlijke naam Dorksrecht was; niet onmogelijk;
dan zou hij ontstaan zijn uit Dor-aks-recht dus mark of gemeente
ontstaan uit de wijdingsplaats van Thor. Hoe het zij Thur-TorDor-Dortrecht of -Tricht, ‘t kan maar één oorsprong hebben. Is
de naam Keltisch dan beteekent dur sterkte of gronding en komt
drecht van de reeds genoemde Keltische woorden gevormd door
het grondwoord tra, dra, trei, de denkbeelden ebbe en zee vertegen-
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woordigend en is Dordrecht in oorsprong *aangespoeld, geëbd
en bevestigd land. Dour is echter in het Keltisch water en daarom
komen sommigen tot de bepaling *aan het water gelegen handelsplaatsc, het woord >mark< als handelsplaats verklarend.
Maar het woord $durc is ook in het Angelsaksisch awatera.
En trajectum waarvan de meesten drecht meenen afgeleid, is in
het Gallisch (dus Keltisch) aplaatsa.
en niet *overtochtc als in
het latijn.’ De samenstelling Dur-drecht kan dan zoowel in het
Germaansch als Keltisch van oorsprong Dmarkplaats aan het waterc
Maar het meest waarschijnlijk is het in oorsprong
beteekenen.
Thor’s halgadom en rechtplaats. Gaan wij nog verder terug naar
de esoterische oerbegrippen, die de woorden van Germanen en
Kelten deed vormen en die de oorspronkelijke overeenkomst der
beide talen het best opdekt, dan krijgen we in beider zin dur,
dour als water, maar ook dur (dur, vast en hard) als thar, tar,
tyr = vuur. Het woord is aan eénzelfde oerbegrip ontsprongen:
de prima materia, in den vorm vuur en water. Bij de Germanen
stond de vuurdienst, bij de Kelten de waterdienst bovenaan. In
oeroude godsdiensten bij verschillende volken, treedt de vereering
van Vuur en Water als scheppingsgronden dikwijs t e s a m e n o p ,
Zoo b.v. werd de heilige Kruik der Egyptenaren, Canobus, voorgesteld als bevattend vuur en water. De Keltische Graal beteekent in oorsprong hetzelfde; in het Latijn: cratalis; Grieksch:
krater = mengkruik en werd gezegd levensonderhoudende krachten
te bevatten, n 1. vuur en water, zinnebeelden voor de begrippen
Geest en Stof.
De ontwikkeling der schepping uit Geest-stof
bevatte een der diepzinnigste studie’s der Germaansche en Keltische priesterschap en het blijkt meer en meer een feit, dat heel
onze beschaving, alle kunst en wetenschap haar ontstaan vindt
in een lang verdrongen, verdrukte en vergeten kenniswereld van
Germanen, Kelten en oudere volken.
Wij kwamen zoo tot de conclusie, dat de vele plaatsnamen
met durum, dürre, dur, dor of thyr, der, dar, enz., zoowel in het
ééne als in het andere begrip hun diepsten o o r s p r o n g h e b b e n .
Want, ik zeide het reeds: men vergete niet, dat bij onit heidensche
voorouders de godsdienst-wetenschap het overheerschend element
in de maatschappij was.
Wat wij er nog van weten is slechts exoterische mythologie,
door de Kerk der middeleeuwen zoovel mogelijk tot demonsleer
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bestempeld. Wij kennen dat voorgeslacht niet anders dan als
een soort onbeschaafde, domme wilden. Het tegendeel zal wel
bewezen worden, omdat het bewijsbaar is.
Wij zeiden reeds, dat dur, dor, thor verband houdt met dorn,
doren, beide verschillende symboliek voor vuur. Zoo D o r e s t a d ,
Doornspijck (in 805 Thornspijck), Doorwert (vroeger Dorenwaard),
Dorenroth, dat dezelfde verklaring geeft als Dordrecht (Roth =
recht), Doren = vuur of Thor’s-teeken; immers de doorn was de
meest voorkomende plant als omheining der maalsteden. Maar
het verband dezer plant met het vuurbegrip. zit dieper. Godsdienstige begrippen werden dikwijls om verschillende reden achter
dier- en andere symbolen verborgen.
Behalve de reeds genoemde bevat Thur, Thor, dur, dor nog
meer begrippen. Merkwaardig ook ten opzichte der beteekenis
van andere woorden treedt voor onze aandacht de Triade op,
zoo gebruikelijk bij Kelten en Germanen en zoo diep esoterisch
in beginsel. Dur beteekent begin, gang, einde, een drieledigheid,
die men in vele oud-Germaansche woorden terug vindt; D’ Ur
tho’ ur = aanvang, een begin maken. Dan duur, duren = blijven,
voortbrengen.
Vervolgens dor, verdorren = eindigen. 200 o o k
bar, baar, baren, geboorte = levensbegin. Bard = levenszang,
l e v e n s d u u r ; b a a r n o g i n d o o d s b a a r = einde. Dit begrip van
drieledigen woordzin hangt in oorsprong samen met de idee van
reïncarnatie, grondslag van denken en leven, religieus en maatschappelijk, van ònze heidensche voorouders.
Onder Dirk 111 ,werd eigenlijk eerst een begin gemaakt met
het bouwen der plaats, die spoedig als de stad Dordrecht aan
de middeleeuwsch Nederlanders zou bekend zijn. Deze Dirk,
heer der Merwede, evenals een paar van zijn voorouders al genaamd graaf van Holland, waarom wordt betwijfeld, wilde zich
in Dordrecht een versterking oprichten tegen zijne vijanden, vooral
de bisschoppen, die elkaar steunden in de aanspraken der Kerk
op wat Dirk noemde zijn grondgebied.
Wat was Dordrecht voor dien tijd? Men zegt het niet te weten.
Sommigen meenen e e n g r o e p j e v i s s c h e r s h u t t e n . Het. komt mij
voor, dat de Nicolaaskerk, voorheen een heidentempel, ongeveer
het middelpunt is geweest der gemeente en misschien volksdistrict, dat zich noemde Thor’s mark.
Men zegt dat Dirk 111 bij het bouwen der stad den Toltoren
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oprichtte. Is dat zoo? Kreeg mogelijk niet een ouden toren een
nieuwe beteekenis? In de 14” eeuw zou de Roode of Ammentoren verrezen zijn ; de naam is zoo oer-Germaansch, dat wij ook
hier moeten denken aan herstel of vervanging en verandering van
bestemming. Binnen bedoeld terrein lag nog het Bijsterveld met
gerecht. De neiging in de vroeg-middeleeuwen, om gebouwen
van gelijke ‘strekking op gelijke plaatsen te doen herrijzen, gold
niet alleen voor tempelschool. De Ammentoren zal herrezen zijn
op de plaats waar eens eenige eeuwen vroeger een ronden heidensche tempel zal hebben gestaan, die meest het verblijf eener
Albruna of opperpriesters was en waarop naar de buitenzijde dikwijls een rood kruis in cirkel was afgebeeld. Ama, later Amma
= vrouw, voedster, was de magische vrouw, begaafd met intuitief
psychische vermogens, die zich o.a. uitten in doorschouwen, vódrschouwen en voorspellen. Wij denken hier aan een Velleda(geen
persoon’s maar soortnaam, van Wala of Wal = dood, maan, water)
die den opstand der Batavieren onder Claudius Civilis leidde en
anderen, die de aanrukkende Romeinen van af haar torens toes p r a k e n e n m e e r d a n e e n s h u n o n d e r g a n g v o o r s p e l d e n . Het
waren eigentlij k maanpriesteressen. Amma beteekent letterlijk voe-.
dende of beïnvloedende maan. l’sychisme en maan hebben steeds
in nauw verband gestaan; de oorzaak hiervan is gegrond in de
esoteriek : Am z magische kracht en ma zmoeder, voortbrengster
en voedster. Amma was dus de met magie begaafde, raad-, rechten wet schenkende vrouw. Zij had niet het gewone wet- of
rechtsambt, maar het geestelijke, dat haar niet van de menschen
maar van haar eigen psychische ontwikkeling was geworden. Dit
grondwoord nams beteekende bij overdracht ook drager, bevatter,
omringer, oorspronkelijk alleen iri betrekking tot vloeistoffen, het
meest door de maan te beïnvloeden. Deze beteekenis b.v. klinkt
na in ampulla van am-p-ul x oliebevattend; in amphoor = vuurbevattend, in vele riviernamen beginnend met Em, Eem en Am,
in het Woord lamp van li-am-p ZZ lichtdrager.
Min of meer overdrachtelijk wordt am of h-am in hamar, d a a r
ar o.a. aarde beteekent, omsloten, begrensde aarde of aheima. en
de hamer ‘een heìm- en rechtsteeken, Thor’s hamer.
’
Het Uijsterveld in de nabijheid ontleende zijn naam aan bis =
water, dus waarschijnlijk de weide van recht- en vergaderplaats.
Zij, droeg in de middeleeuwen nog den naam agerechtbx.
Vele
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plaats en vloeden afstammend uit de oudheid droegen een naam
afgeleid van bys, bis, pys, pis. Bij de Germanen was de weide
het bestek der maalsteede, waar school en dingplaats troonden,
het heilige centrum van geestelijke belangstelling, Wihenee, meest
aan bron, rivier of vijver gelegen, het bisveld dus. Wodan heet
ook Weidenari = Bmachtig Vaderc, Witte zonnekracht (men bedenke het verband tusschen weide, weten, wit.)
Gehuchten, dorpen en buurten kregen daarvan den naam Bisterof Bysterveld. Het woord beest, oorspronkelijk van weidebeest
e n h e t o u d e bissen - door de wei rennen, herinnert daaraan.
Het woord bies eveneens.
De naam Rietdijk nabij de Roden Toren, dankt zijn ontstaan
aan Rita = wet, waarmee ook het verdronken landschap Riede
verband zal houden, dat sommige schrijvers als een smaldeel van
Merwcde aanzagen, ofschoon het waarschijnlijk veel ouder is. De
Marienbornstraat viel gedeeltelijk onder het beschreven complex.
Er mag, zooals men zegt, een klooster hebben gestaan van dien
naam, toch is de naam veel ouder. Heeft het klooster mogelijk
den naam der plek behouden, niet wetend dat het hiermee heidensch
terrein betrad? Waarom beeldt de Roomsche kerk Maria af met
de maan onder haar voeten en word zij daar asterre der zeea
genoemd ? Mari = zee. Maan en water staan met elkaar in het
nauwste verbond, niet alleen physiek maar ook metaphysisch.
De Armaan wist dit en Maria werd exoterisch maangodin; de
volksvereering, wie tijd en geestkracht ontbrak voor esoterische
scholing, vond hierin een middel tot vereering, zooals ook thans
nog de Mariadienst voor zoovelen eenvoudigen van hart.
Onder oude Maria-afbeeldingen werd in de vroeg-middeleeuwen
soms de naam geschreven Maria-Ir en Maria-Om. Ir = Nieuwe
maan ; om = volle maar. Van Irman komt Armaan. Irman was
exoterisch één der lagere Drieheid, zonen van Mannus of Maanvoorvader, waarover ook Tacitus ons bericht. Maar deze drie
waren de drie standen der Germanen, waarvan die van Irman,
d e Armanen, geleerden of ingewijden, bovenaan stond. Maria-Ir
was daarom de Maangodin (Nieuwe Maan) der geestelijke vruchtbaarheid. ’ Het teeken van Maria Om (Volle Maan) was het Tetragrammaton, het teeken der hooge Magie. Wanneer men van
het kruis in den cirkel (Goddelijke Openbaring) de waterpaslijn
of tel-rune benedenwaarts verlegt, zoodat zij onder het eindpnnt
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der staande lijn valt, dan krijgt men de grondvoorstelling van
het begrip magie, m.a.w. de Goddelijke Openbaring is menschelijke openbaring gew0rde.n of wel: heeft zich tot een goddelijk
kunnen (einddoel van het menschzijn) omgezet. Dit vertegenwoordigt dus de hoogste trap van geestelijke kunnen in den
mensch. Het christelijk Maria ideaal is aan een zeer hoog heidensch ideaal ontleend. Het woord Maria bestaat uit Mari-a.
A is voleindigend kunnen in aardsche sfeer in verband met Maan.-.
Maria of zee wisselt esoterisch met maan af. De grond hiervan
is metaphysiek, den Armanen en Druïden goed bekend. Tal van
rivieren hebben in oorsprong A geheeten; de grond hiervan is
verklaarbaar.
Het heet dat Marienborn van Dordrecht gesticht
zou zijn in 1305. Toen waren de namen Marienberg en Marienborn vroeger van de heidenen overgenomen, al lang bij de Christenen
in zwang, zonder dat men den oorsprong er van kende. Het is
daarom mogelijk zooals ik reeds zeide, dat toen werkelijk op bedoelde plek gronds voor het eerst een klooster van dien naam
verrezen is, ofschoon het ook (en waarschijnlijk) op de plaats van
een voormalig klooster en voordien van een voormalig heidensch
tempel-schoolgebied gestaan kan hebben. Bij de invoering van
het Christendom was dit bijna regel: de gecultiveerde en bloeiende
halgadomgebieden werden zoogenaamd gekerstend d.i. : er verrees
klooster en kerk en het is daarom niet te verwonderen, dat we
dikwijls lezen van de uitgestrekte en rijke kloosterstichtingen van
af den beginne. Men behield alleen de namen, die ons thanc
mede tot wegwijzer strekken. Een Paus had immers geschreven
aan een Engelsche abt (Gregorius de groote aan Mellitus van
Canterbury) dat men den heidenen hun tempels niet zou afnemen
maar ze zegenen tot Godshuizen, opdat men de afgodendienaars
niet te veel zou verschrikken maar zoetjes leiden, iets wat spoedig
veranderen zou in een xgij zultu, weldra onderstreept o.a. door
Karel ‘den Groote tot bloedbevel.
Zooals de Hervormers later den Katholieken hun kerken afnamen, zoo had de Kerk dit eeoige eeuwen vroeger den Heidenen
gedaan. De talrijke plaatsnamen’ als karienberg, Marienborn, Marienhage, enz. zijn daar nog als getuigen. N o c h pberga n o c h
abornc hadden hier de beteekenis, die wij thans aan de woorden
toekennen.
Berg was rechtplaats, born heilsgebied, plaats van
. geestelijke besproeing , groei, ontwikkeling, zooals mari en mare
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niet alleen zee, maar ook groei en vermeerdering beteekende,
w a a r v a n n o g o n s svermeereng.
De Alruna of Albruna, gewoonlijk geheimpriesteres van een
Ammen- of Thol-(Thule) toren, kan haar meer esoterisch onderricht hebben gegeven in het grootere complex van een Marienhage of Marienborn b.v. Alruna beteekent >Godskennis in zich
bevattend en gevend.< Zij heette ook Wala naar de doodsgodin,
niet in den zin van dood, maar van bevrijde ziel. Wal, hal, al,
Zij was gebonden
sal zijn alle woorden van é6n zin n.1. Godsheil.
aan een leven van onthouding, studie en overdenking, niet uit
dwang van buiten, maar uit innerlijke welbewuste keuze. Tacitus
noemt dit soort Germaansche vrouwen, haar ziel nogtans niet
p e i l e n d Bedele meisjes<. De Germanen noemden haar Alrauna
of Helioruna = Heilsräthin. Een harer emblemen was de Eenhoorn,
Ans- of Asehorn - Gods-vuur. Zij heetten ook Witte vrouwen,
wit van weten, zoowel als van licht, het zuivere zonnelicht, de
esoterisch bekende Witte straal.
Wij noemden daar terloops het woord Toltoren: De geschiedenis zegt: BGraaf Dirk van Holland stichtte in 1006 nabij de Merweddde een tol tot heffing van vaargelden. Men kan aannemen,
dat het woord Tol toen reeds lang ageclwongen o p b r e n g s t c beteekende, maar was de Toltoren, die nog jaren op een der zegels
van Dordrecht prijkte, tot men met het verdwijnen van den toren
ook dit zegel achterwege liet, inderdaad toen gesticht met den
naam en strekking van het moment? Er kan evengoed voorheen
een Zolra (Germaansche hoogeschool) gestaan hebben, het woord
afkomstig zijnde van Sol Zon. Oorspronkelijk bestonden bij
de Germanen geen offergaven; later traden de vrijwillige offers
op voor Zolra en tempel. Het Christendom maakte er gedwongen
offers van onder verschillende vorm: in een er van leefde het
woord Zo11 of Tol voort. Een woord van gelijken zin als Zolra
was Saüle, waarvan het woord Schule. Naast Saüle ook nog
Thule.
Thu = groot, krachtig, verheven doen ; le == leven gevende
oerwet der natuur, waarvan »leven.< Thule beteekende daarom
eens school en wel school voor god-wettelijk, dus geestelijk zielvol
als plicht.opgelegd leven. De torens der Velleda’s of Maanpriesteressen bevatten daarom dikwijls zulk een Thule of school voor
Het woord Thule als bakermat van het Arische ras
Inwijding.
is geen fabel. Bedoeld wordt met dit Noordelijk land der tegen-
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woordige ijsstreken het Arktea der oudheid, toen het nog zonneland was, v66r onze aardas haar tegenwoordigen hellenden stand
had aangenomen, het land dus nwaar eens de magnolia bloeide<
de bakermat van het menschelijk ras, het paradijs. Zij, die een
weinig esoterisch geschoold zijn, zullen begrijpen waarom in verband hiermee het woord Thule later de beteekenis van Geestelijke school kreeg.
Plaatsnamen met tol, dol, dul zijn meestal ontstaan aan juist
genoemde
halgadoms-plaatsen en heetten eens Thule, Thulre,
.
Thuleri. enz.
Wij moeten nog even onze aandacht bepalen bij het land
waarvan Dordrecht sinds het begin der I Ad” eeuw vooral, langzamerhand het middelpunt was geworden. Zeer verschillend zijn
de meeningen steeds geweest omtrent de afkomst van den naam
Holland.
Schijnbaar ligt het meest voor de hand, dat bedoelde
streek oorspronkelijk zeer houtrijk was, wat later door bodemontginningen is bewezen. Ook klinkt de aanhaling niet kwaad,
dat B Holedenec
in het Oud-Saksisch xlaaglanda beteekende.
Hol toch was laag en diep, het laatste is het nog. Anderen
meenden dat Holland of Heelland van den wijden Maasmond,
Heele geheeten, kwam. Weer anderen dat de Noormannen den
naam Holland, Olland of Oland hadden ingevoerd naar hun
eiland Oland of hun landstreek Halland.
Twee dorpen van dien
naam lagen immers binnen het gebied der Hollandsche graven;
één lag in de Dortsche waard, bij het andere moeten wij even
onze aandacht bepalen. De in de geschiedenis ouds bekende
graaf van Holland, schijnt de friesche graaf Gerolf te zijn geweest.
Hij moet Ieenroerige bezittingen hebben gehad tusschen Utrecht
en Bodegraven, waarvan het middelpunt was de plaats of hove
Oland. of Olland. Het is bijna zeker dat men in dit leengoed
de bakermát van het graafschap Holland te zoeken heeft, zooals
ook Witkamp en anderen hebben gemeend. Dirk 1, zoon van
Gerolf, werd bij open giftbrief door Karel den Eenvoudige 15 Juni
922 in dit leen bevestigd. Diens zoon, Dirk 11, ziet in 985 zijn
goederen door keizer Otto 111 uigebreid en tot die uitbreiding
zou de landstreek de Merwede hebben behoord. Toen deze Dirk
zijne bezittingen tusschen zijn zonen verdeelde, ontving Arnoud
blijkbaar o.a de streek, waarvan Oland of Ollayl het middelpunt
was en zijn zoon Egbertus, bisschop van Trier, het land van de
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Merwede, misschien voorheen ook een graafschap, Het schijnt
als allodiaalgoed van Dirk II en diens opvolgers veel grooter t e
te zijn geweest dan de latere heerlijkheid van dien naam. Er
hoorde onder de landen, die later onder den naam van den
Grooten Zuid-Hollandschen waard bedijkt zijn en een deel van
den lateren Zwijndrechtschen en Ryderwaard, in het laatst der
IO+ eeuw bedijkt. Egbertus, die in 993 overleed, vermaakte zijn
bezit aan de Kerk. Dirk III verzet zich tegen den afstand van
de Merwede aan de Kerk. De Kamerijksche kroniek doet ons
hem zien in datzelfde jaar zich begevend naar het huis de Merwede
en een begin maken met de uitbreiding van Dordrecht tot een Poorte,
als bolwerk in den thans aanvangenden strijd tegen de bisschoppen
van Utrecht. Het is moeilijk in dezen langen oorlog ook onder
‘s graven opvolgers, recht en tegenrecht duidelijk te onderseheiden.
Verschillende goederen (mansen of landhoeven, in het oude
graafschap Mermo of Merme,” d a t v o l g e n s Mieris Merwede is)
waren reeds door Otto 1 aan het klooster Elten g e s c h o n k e n e n
in 996 door Otto bekrachtigd. Eveneens in het aan Holland
gekomen graafschap Putte. Waldrichem, Rijswijk, Haltena, Werken
hoorden sinds 866 aan de Kerk. Dirk IV begon den oorlog om
de betwiste streken aan Merwede, Waal en Rijn opnieuw, en zoo
verder. In de kronijk van Ditmar, bisschop van Meersburg (1018)
vindt men de beschrijving van de aanvankelijke vijandigheden.
Vele zijn de plaatsnamen Holland, Olland, Oland, Halland
naast allerlei naamsafleidingen met hol, 01, hal, al, el, die bij
terugvoering alle in één grondbegrip wortelen. Men vindt ze
door gansch Europa en door gansch de oude wereld.
Men heeft een Engelsch, een Zweedsch, een Duitsch Holland
en meer. Men heeft in Nederland Hellendoorn, Hollum, Holm,
Holsteeg, Holstheim, Holstum, Holt, Holten ; verder Elburg (vroeger
Olburgh Oldenbroek, Hollanderbroek of Audenbroek. Men heeft
de plaatsen Olem, Oler, Oling, Olydam, Olland, Olm of Elm.
Dan hoevele met hal, hel, heel, hul, die voor een groot deel
naar een zelfde oerbegrip heen reiken. Begrijpelijker wijze ook
buiten Nederland. In Zweden Halland, in de Oostzee de Hallingen,
Halmstad, Oland (Sleeswijk). In Beijeren Holletan of Hallertan,
Halle.
Dit laatste ook in Oostenrijk en België ; ook in Duitschland
meer dan één. Wij zagen aan de vermeende afleidingen van
ons graafschap Holland n.1. PHolledenec e n >Heellanda, dat men
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aan de woorden hol en heel de beteekenis van wijd en diep toekende. Nog is dit slechts overdracht van de stoffelijke beteekenis
uit een geestelijke, want hol, heel, hel, hal en hul staan met
diepte en wijdte van kennis, goddelijkheid en heiligheid in verband.
De Germaansche godin Holda, Hulda of vrouw Holle droeg daarvan
haar naam. Hal in dezen en menigen aanverwanten zin ontstond
uit Hagal, de opperste rune, die beteeltent >Ik omvat het A1.a
Aan dit oorspronkelijke hel, hol, hal herinnert ons > heela en sala
in den zin van één, vereenigd, omvattend. Het Bretonsche ollik,
hollik beteekent dit ook. Ons hel in den zin van licht, levend,
is ontstaan uit denzelfden wortel. 01 en h’ 01 gold nog tot in
de vroeg-middeleeuwen als kennisplaats of school, en niet alleen
bij Germanen en Kelten maar bij de meeste volken der oudheid.
Minerva heeft als attributen de uil en de olijftak, olie en uil
waren symbolen van kennis en wijsheid. De olie was in de Kerk
sinds onheugelijke tijden een wijdingstof. Wij kunnen voor de
meeste plaatsen afgeleid met 01 en Hol gerust tot oorspronkelijke
h e i d e n s c h e school- of
halgadomplaatsen besluiten. En deze
waren er zeer vele, wegens de geestelijke sfeer die volbewust
den staat van Germanen en Kelten doordrong. Zien wij 01
in plaatsnamen door .Old, And, oud, halt en hout en el vervangen, .dan is dit niet altijd een toevallige wisseling van uitspraak
in het verloop van den tijd. Zoowel oud als hout (old en holz)
wortelen in het verloren gegane aol~ als kennis, wijsheid
Het
woud was oorspronkelijk de geliefkoosde plaats voor recht, school,
wet, godsdienst. Woud en hout ontving zijn naam naar deze
wijsheidverklaring en oud (old) wees naar het oer of diepte, waar
deze wortelen der kennis te zoeken lagen.
Het is begrijpelijk dat later, toen deze gansche oorspronlijke
sfeer van esoterische woordbegrippen vergeten werd, ook het woord
losliet van zijn oorsprong en menige plaats verrees die haar naam
naam ontving uit onbewuste navolging die met het oerdenkbeeld
niets meer te doen had. Wij zien dit bij de vele Marienborns.
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Eere-medaille van het Hooge Zwitsersche Diëet.
Voor mij ligt een schrijven van de Kanselarij der Militaire-Willems-Orde, i. d. 17 April 1823, waarbij de Luit,-Generaal en Kanselier der Orde, daartoe gemachtigd door 2. M., den Serjant (sic)
bij het Zwitsersche Regiment van Goldlin no. 32, 3?rn fi~~rc Humhert autoriseert, tot het dragen der Eere-Medaille hem van wege
het Hooge Zwitsersche Diëet uitgereikt, ter belooning van zijne
getrouwheid en verknochtheid aan zijn Vaderland.
Volgens zijn dienststaat, vermeld op zijn BCongé
absolug afgegeven door den raad van administratie van het depot v a n h e t
2hle
Zwitsersche Regement, dd. Parijs 14 April 18 I 5 was hij als
soldaat in dienst getreden bij genoemd reg.. den 27 Febr. 1810,
bevorderd tot Korporaal 16 Juli 18 10, tot sergeant 4 Nov. 181 I ;
de rubriek BCampagnes e t blessuresa, relateert >a fait á la Grande
Armée la Campagne de 1 8 12 et 1813, prisonnier de guerre le
28.9.18 I 2. a reçu un coup de feu á la main ganche le 28.9.1812.
Het geheel (met uitzondering van zijn naam en dien van den
luit.-kolonel v. h. zde Bat. de Ligne, De Riaz) gedrukte diploma
van bovengenoemde onderscheiding draagt den datum Bale 15
mars 1816 met de aanteekening Ben récompeuse de sa fidélité et
de son dévouement à la patrie.a
Op I April 1 8 1 6 krijgt hij zijn paspoort als sergeant bij de
compagnie Belmont (toenmaals bataillon De Riaz) en wordt daarin
genoemd Mare Hzrmbert geb. Rolle (Canton du Vaud) 2 Febr. 1777,
zoon van Charles en Ame &?oget, aangeworven 27 Febr. 18og.
Hij schijnt als sergeant bij het reg. Zwitsers no. 32 in NederZandscherz dienst te zijn verbleven, althans verwierf hij in dien
graad den 8 Juli 1828 de bronzen medaille voor Trouwen Dienst.
Vrage: Weet iemand den aard van ‘t metaal, de daarop voorkomende legende en de kleur van het lint der Zwitschersche
onderscheiding mede te deelen ?
M. G. W.
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