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DE NAVORSCHERverschijnt maandelijks.

Afzonderlijke
afleveringen, voor zoover voorhanden, worden z#f 1.50 geleverd.
Bij iederen jaargang behoort een uitvoerig register, titel en omslag.
De prijs bedraagt f15.per jaar. Voor ‘t buitenland (met porto) f 16.50.
Over de abonnementsgelden
wordt in de maand Juli bij vooruitbetaling beschikt.
Men abonneert zich voor niet minder dan een jaargang.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December.
H.H. Medewerkers wordt beleefd verzocht, hunne copie slechts aan één kant
te beschrijven en rechtstreeks toe te zenden aan de Redactie, LAGE HONINGERDIJK 92, ROTTERDAM; indien ,,aangeteekend”, dan bijvoegen op adres: Posf-

kantoor Avenue Concordia.

Men gelieve de in te zenden stukken liefst met zijn vollen naam te onderteekenen.
Bijdragen van der Redactie onbekende schrijvers worden vernietigd.
Op v e 1 1 a n g e n geschiedt toezending van proef en copie ter correctie aan
den schrijver ; alle verdere correctie geschiedt door de Redactie. Ingrijpende
correctie van dien aa:d, dat de tekst geheel gewijzigd wordt of groote tusschenvoegingen
moeten worden vermeden.
Overdrukjes
gelieve men tegelijk met de toezending der drukproef bij den
Uitgever aan te vragen, Zij worden berekend à f 5 per 15 stuks van 16 blz.
of minder en worden alléén geleverd, wanneer vooraf bij de Uitgevers ENGELHARD, VAN EMBDEN &Co.,Palestrinastraat19,Amsterdam
aangevraagd.
Zij, die een ingezonden artikel Tierlangen geïllustreerd te zien, zijn gehouden
de cliché’s daarvoor bij te voegen, tenzij deze op hunne kosten kunnen vervaardigd worden.
Nieuw verschenen werken op het gebied der wetenschappen,
waarover in
dit tijdschrift gehandeld wordt, kunnen b e o o r d e e 1 d worden na ontvangst
van een presentexemplaar
aan het adres van de Redactie.

INHOUD.
blz.
MEMORANDA

GESLACHT-

Merkwaardige
Sollicitatiebrief,
uit
de 18e eeuw, door J. H. ter Horst 1
GESLACHT-

EN WAPENKUNDE.

Van Stoutenburg door v. B. B.
Van Dusseldorp, Leideri, door J.
H. Van Linden v. d. Heuvel1

blz.

5
6

EN WAPENKUNDE.

Genealogische verdichting en waarheid betr. het geslacht Le Cocq
d’Armandville
door M. G. Wildeman . . . . . . . . ‘24
Fragment Genealogie Schot (Protestant) door M. G. Wildeman
46

ME D E W E RK E RS: MR. C. BAKE, MR. J. BELONJE, ED. VAN BIEMA,
Dr. H. BLINK,
Mr. P. C. BLOIS VAN TRESLONG
PRINS, PROF. DR. P.
H. DAMSTE,
IR. D. W. VAN DAM
VAN HEKENDORP,
LUITENANT GENERAALW. E. VAN DAM VAN ISSELT, J. P ENKLAAR,
E. E. GEWIN,
PROF. DR. J. E. HEERES, J. G. A. VAN HOGERLINDEN,
J. C. J. KLEYNTJENS S. J., DR. EDWARD,
B. KOSTER,
K. F. H. DE KROON,
LEERAAR
M. O., J. H. VAN LINDEN VAN DEN HEUVELL,
DR. P. C. MOLHUIJSEN, DR. G. A. NAUTA,
PROF. R. D. NAUTA,
MR. M. C. NIJLAND,
F. OUDSCHANS
DENTZ,
JAMES PENNINCK,
M. A., M. C. SIGAL JR.,
W. M. C. REGT, DR. H. J. REIJNDERS.
JHR. H. H. ROELL,
MR. BARON
DE SMETH,
W. BARONSNOUCKAERT
VAN SCHAUBURG,
KOLONELJ.
C. P. W. A. STEENKAMP,
PROF. DY C. C. UHLENBECK,
DR. C. VELTENAER,
PROF. DR. J. VERCOULLIE,
DR. R. VERDEIJEN,
J. VRIESENDORP, J. J. VÜRTHEIM,
PROF.
DR. G. C. VAN WALSEM,
E. WEGGEMAN GULDEMONT,
M. G. WILDEMAN,
E. A.
-

Merkwaardfge Solficitatiebrief uít de 18e Eeuw.
door D. J. H.

ten

Ewst.

In zijn uitstxekend en veelgelezen boekj,e DE SPECTATOMALI-: GESCHRIFTEN
VAN 1X1-1800 (2e druk. Ulr.
1890) blebandelt Dr. J. Hartog ook Id’en treurigen tocst;lntl
van het lager onderwijs in de achttiende eeuw. Hij <drukt
dan, als bijzonder typeerend, den volgenden sollicitaticbrief van een schoolmeester af (p. 121422):
WelEld. Achtb. Hleeren
I
van Ide Regeerïng vande stad B.....
Zonder roem, na waarhfeid, diend dIeze tot informatie,
dat onze ‘familie bestaat uit man, vrouw en zoon ; wij zijn
ruim 40 jaren; de zoon, de fleur onzer jonkheid, de
kragt onzer lendenen, Idle stut onzer bejaarde dagen, is
20 jaren oud, senmIeester glazlenmaker en verwer, en meesteu tijd ond8ermeester, eten jongeling dies geluks, frrs en
wel geformeert, ten rlegt van leden. Loo UEd. 14chtb. een
wel gedrlesseert schoolmeester en voórzanger van doen
of van noden hebt, Gold geve UEd. Achtb. wijsheid en
voorzigtigMd in $clleleilectie van zoodanig een pers,~n; of
wat het ook zij, verzoeke UEd. Acbtb. aangaande mijne
kunsten en weetmenschappen eens aan te merken; tlezclve
bestaan uit de vol,gendc >dingen of weetSenschappen, nl.,: I
Italiaansch- of scheepsbo,ekh~on;l~i, de wijn1*Qeiers-~~)list
stnurmans- en landmeetskonst, zonder roem, dog het is
Gods gave, extra ordinaire puik overheerlijk schoon zin-gen, als het God beheft. Zo:0 UEld. Achtbl. begeerig bent aan
te hooren, tot verwonderin,g, ja zelfs verbaasdheid, en
wat iets mleer zij’, dat een zoo teeder ligchaam in lezen
en zingen zoo leen geluid kan geveil. Ik ben op de vierde
verandering van domicilium;
alle figuren op het konstigstle‘door ovaal rondsgewijze met de passer te 11alen,. alle
de zonnewijzers te vormeeren, Italia,ansche Romeinsche letters, ja t,ot 50 diversche standen te schrijven, capitaal links en
regts door te haalen, met dmepenseel te schrijven en te
I vergulclen, en diergelij ke weetenschappen en kapaciteiten
.
meer;’ mede de veerdigheid der pen, in dewelke ik voor
, niemand hoef te wijken; de roem buitengeslootlen, i%c:
ben ,verzekert dat UEd. -Achtb. nog’ beter zult ondervin”
. den, wanneer ik het met de pen durf exprimeren; wanneer
UEd. Achtb. gelieven te hooren of te zien, heblt maar
tot UEd. Achtb. te rlecommandeeren, of ,door ‘iemand
ti? laaten afhafilen; .de distantie twsschen~ beide is
I.I. . . c;
,
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9 of 10 UUIWI; mijn vrouw . is de allerbeste in haar
huishouden, in het adsisteren van mijn school ; anfijn,
van de hoofidschedel af tot de voetzoolen toe ben
ik
een schoolmeester.
N. B. wijn of sterken drank world van mij nimmer
geldronken. Ziet ook voor het laalst, ja voor het laalstc
zeg ik, cn hoort UEd. Achtl). ;mlle’n
nog 1,cter cwclurviIldci1, aangaande mijn conil)orl~x~c:ri t.
P.S. Per eerste occazie antwoord ver\vaglende van te
komen of niet: zoo UEd. Achtb. op zoodanige conditicn
iiict geliefde te hoorcn of zien, geliel’l clan maar- ‘rlc goedhleicl te hebben van mijn papier met lden eersten terug
te zenden; Idan hoop ik dat UEd. Achlb. [den Hemel wil
geven c.endragtigheid en liefidc, ja zelfs concortlantilc to’t
in de electie van ,een goed, braaf, eerlijk en bejaard en
dleugdzaam man ; de Heer zegene UEd. Achtb. en de
waarde broeders der gemeente in liet clectriseeren van
een ander persoon van .het vaceerende ampt uwer school-meesters en voorzangers ampt. Blijve na hertelijke salutatie c11prezentatie van mijn onderldanige dienstpresentatie aan UEtl. Achtb. met dc broederen der gemeente,
Uwen onderdanigsten dienaal
c
S. J. V.
Schoolmeester te 0.
17 1-5 <54.
Hierbij geeft Hartog den volgexlcn conmlentaar: ,,Dezie brief’ heeft eene geschiedenis, waarvan ik hier in ‘t
voorbijgaan n0.g icls moet zeggen. Tri 1856 gaf de Lvsrnorscha* deze brief uit met ~rl’eopmerking, dat hij waarschijnlijk lhuis behoortle in idc cerst,c helft der acht- .
tiendc eeuw. Anideren meenden toen ter tijd, (dat hij in
1806 of 1816 opgesteld zou zijn, verdicht om, zooals de
hmeerJ. ter Gouw het in DE OUDE TIJD, bl. 333 uitdrukt
de
verbleterde onderwijzers” ,dier dagen eens ten kostc
der’)‘ oude schoolmeesters” wat op te vrotilij ken.
La%stgenoemld~eschrijver von’d Idenzelfden brief in den
,,Oprechtcn. nieuwen Utrlechtschen Almanack” van 1777
en trok uit lde bijzonderheid, (dat die namen van den schoólm’eestler en van >dleplaats verzwegen worden, het besluit, dat (de brief in 1777 nog van jonge ldagteekening Was
en denkelijk niet veel onder Idan 1770. Deze gissing blijkt
onjuist te zijn, aangezien (de brief liet eerst voorkomt
in DE PHILANTHROPE
van 1758, waaruit hij in 1777
in ‘dien Utrechtschlen Almanak overgcnomcn is. Volgens
die Heer ter Gouw was fdc naam van den Schoolmeester
SIMON JANSZ. VERWEIJ, {en de bletrekking naar welke

.
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hij ldong, te begeven door de regeering en #den kerkeraad
van Zalt-Bommel.”
In DE NAVORSCHER was hset eerst de aandacht op
diL mcrkwaarldig document gevestigd, maar het was, zooals J. ter Gouw in de Oude Tij’d van 1871 t.a.,p. zegt, ,,,zoco
miserabel verminkt, dat+ (het) naauwelij ks leesbaar is:
ja zoo sliordig, [dat mIen er zelfs, in plaats van ,,Zonnewijzers te, formeeren”, leest: ,,Zonnewijzers te smeeren!!”
‘L Is dus wlel nootdig er een hetere (editie van .te geven.”
TIer Gouw gaf dan ook een betere uitgave van Itlen brief,
in de meening, /dat ,dezc voor het eerst in 1777 gedrukt
was. Hartog ontld,ckte echter, ictat het zonderlinge stuk
reeds in 1758 was gepubliceerd. S’edert dien vond het
cpislcl zijn wleg ill idc wet~enschappclijke littcratuur over
de geschiedenis van ons ondIerwijs in de achttiende eeuw
en vooral. werd natuurlijk leen /dankbaar geblruik van
dezen amusanten tekst gemaakt iti vele populaire geschriften over lS8e-eeuwschlecultuur.
J. V’ersluys ldrul~te den brief in lextensó af in zijn GESCHIEDENIS VAN DE OPVOEDING EN HET ONDERWIJS VOORAL IN NEDERLAND
(111. Groningen, 1878.
p. 143--144). Prof. L. Knappert verwlees ernaar in een
zijner interessante ar tikelen in de NIEUWE ROTT. COURANT (,De Spectatoren als volksopvoeders”. In : Avondblad C van Donderdag 14 Febr. 1929). Ehz., eljz.
Men ‘durfde nimmer met zlekerheild te verklaren, dat de
sollicitatiiebrief {echt was. Was hij van A tot Z authentiek?
Of was hij een falsificatie van leen spotvogel? Of hacl
men misschien te (doen met leen komische oinwerking, een
,,r’etouchleering” van eten(echt ldocument?
I-Iet is wellicht niet onaardig, om, na vele jaren, !ook in
DE NAVORSCHER {die oplossing van het’ raadseltje te
brengen. Die brief is nog een stuk ouder (dan alle historici
tot nogtoe gemeend hlebben.
De schilder-.pamflettist--avonturier
Jacob’- Campo Weyerman gaf in zijn ONTLE,EDER DER GEBREEKEN van .
Maandag Iden 3,.January 1723 (p. lOO-101). zonder verdere
:
op- of aanmerkingen den v;olgenden
.#
Sollicitatie-brief
:
Ould,ewatjer den 19. April 1723. .
Zonder roem, na waarheid, Idilent deeze, tot _Informalisaatje; (dat 011~0Faníili6 biestaat in #eenDriehoek. in &Ian,
Vrouw, en’ ZoIon. Wy izyn alle Driie ruim Veertig jaar,
uitgezondert den Gen, de Kracht onzer Lendenen, (le
Stokroos zyner Mledejsng~lil~gell, (le Staf onzer llejaardle

_-
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dagen, Idie, gewogen
in het Waaggcwigt
des ‘@ds, tuktig Zomerponden
ophaalt,
zy~de die een Meester
Glazcmaker, ten VerAver de meeste tyd myn Ondermeester.
Een
Jongeling
onzes geluks, fris en ~vcl ~eïormeert
van Leden,
zo
UEl.
Ach tbaarh.
begeerin
een wel
gcstlresseert
Schoolm.
en Voorzanger
& cetera.
G** geeve UEd. Achtbaarh.
Wysheitl
en Voorzichligheid
in de Parlemei~tair-e
Electi,e van zodanigen
vereischt
Persoon;
verzekert
UIX.
Ach tbaarh.
aangaande
myn geeslelykc
en
vleesch clvkc
VVetenschappen,
bestaan in ide navolgende
dingen.
In Italiaans
en Scheeps Boekhouden,
Wynroeijen,
Korist
der Stuurluiden,
Landmeeten,
zonder
roem, doch het is
G**s gav’e. Extraor’dinaar
schoon zingen;, zo het UEd. Achtbaarh. begeeren is ; zelfs tot verwondermg
en verbaastheid,
dat zo een te!(ler., cn Nacbtegaals
ligchaam,
z%danig een
gelui’cl kan geevcn, in ‘t Zingen en in ‘t Leezen.
Ik spreek
niet van myn Buitenlands
Kerkbesti,er
in Ide Voortteeling
der Iicrkcluiven,
‘en Torenspreeuwen,
want dat is onëindig,
nog van myn viertde verändering
van Domicilium,
van
alle Figuuren,
op ‘t kostclykst,
door Ovaals, l~onds, ,&Nw@rokken,
alk Zonncwyzers
, te formecrcn,
Italiaansche
tot 50 ldivcrscl~c
handen
te
l<onlei iischc Let teren, ja
scliryvcn,
Capitaale
regels, slinks door 6611 haalen,
en
vcrgultlen,
‘cn Irliergelykc
l~ovenl~~cnschclykc
Wetenschappen, en C;\passiteit,en
me&, me’de in ltle vlugheid
dc\r Pennc voor niemand
te wyken, le:1 \len roem buiten gesloten,
aller Schoolmeescen Schoolmeester
uit het Uittrekzel
ters gcfornicert.
Wanneer
UE,d. Achtbaarh.
my gelieven
te zien cn tc hooren, hebben my op UE’d. Achtbaarherlens
kostcns cn Misens t,e Commandeeren

.

I

-

de .all~erbekwaamste
in haar huisMw
Huisvrouw,
en in ‘t assisteeren van haar School. is benevens
hou:ding,
mv een wheele Schoolmatres,
van (den schedel des hoofds
tot Itlc &etz.oolen
toe, ook wort (er *geen Wyn of sterke
drank ooit genut over (de Grensscheiding
van myn 13orpel.
Voor ‘t ,laatst, en andermaal,
zullen
UEd. Achtbaarh.
‘t
nog beter bevinden;
aangaande
myn Comportement.
zal
vertoont
worden tdoor Ecclesiaslickle
Heeren inderteekent.
Zal my hier op verlaaten,
per eerste occasie te koonicn,
of niet, en verhoope
#dat aan UEd. Acbtbaarh.
zal worden
geschonken
Eendrachtigh’eid
en Liefde in (de Electie van
een ‘cleugdclyk, goed, en aerlyk I-)ersoon, in het vasseerend
Ampt van uw,en Schoolmeester;
blyve na hertelykc
SaJutatic, prezentatie,
en congratulatic
van myn
onderdannigc
dienst aan UEld. Achtbaarheden,.

.
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Achtbaare Heeren,
Vatre tres humble obligan te,
Simon Janse Verwyk.
‘t Adres aan my’ is, aan Jan Janse lde
Garnaalman, Rode ,van Gouda #op Oude’
î
water, en woonendle tot Gouda, om
verlder te behanldigcn aan Jan ,Janse Ver\
wyk, Schoolmeester .alhier.
Cito Cito Cito Port.
Hier hebben wij het nog niet geretoucheerde origineel.
Wie de geschriften val1 Weycrm:m [teut, proeft ~tleu
auteur uit al deze curieuse stij lblocmpjes. Niemand ;riiiClers
dan Weyerman is ‘de maker. Wanneer we de lezing van
DE PHILANTHROPE
naast de oorspronkelijke leqgen,
dan zien we, dat de fekst door latere bewerkcrs inderbaaid
geretoucheertd is, !doch niet in dien zin, Idat van tecn
serieusen brief een parodie is gemaakt, maar zóG, #(latde
al te kodldige franje is weggeknipt, om daardoor een pas-kwil voor eten authentiek document te kunnen uitgevcu.
De, schalk Campo Weyerman zou zich van pleizier in
zijn graf rondwentelen, wanneer hij de toeldracht vernam.

Van St odenburg,
Ik zou iets wenschen teevernemen aangaantle een familie
van Stoutenburgh. Daar ik in De Navorscher van 1909
pag. 378, en 2908, pag. 430 dien naam aantrof, ten,
gezien de tijld, teenigen samenhang niet geheel uit-gesloten acht, kwam bij mij ‘de gedachte op, dat Uw lijd./ schrift misschien de juiste plaats zou zijn, om die gezochte
inlichtingen te verkrijgen. Hieronder laat ik het mij b.e. ’ ‘kende volgen. Alles wat hiermee in verband staat, zou
I
mij hoogst welkom zijn.
U bij voorbaat dankend, met de m,eeste hoogachting.
Rijksweg 19, Sittard.
C. van Rasten Batenburg.
.
Jan Warnsinck, gestorven te Groer& in 1677, was ge-trouwd met Wilhelmina van Stoutenburg, die te. Groenlo
- stierf 20.1.1697. Haar vader was -A#drlaan van Stouten.burgh. Zij had twee oìlgehuwde zusters, Volgryns een d&lingsacte, di’e mij lechter niet .bekend is, zowden in >oen
aan deae twee *-ngehuwde zusters toege\ deeling van 1707
-
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deel~d zijn alle Bletuvvsche ten Rijnsche goederen, waaronder
de van Sloutenborgher
ink Iop den berg, bezwaard
met
een uitgang van 100 ldaallders jaarlijks.
Jan Warnsinck
voornoemd,
was rentmeester
!der geestelij kef goedkeren, jen was een zoon van’ Bernard
Warnsinck en Anna Slachhekke.
Deze laatsten
zouden in het
begin van 1616 resds getrouwd
zijn.
In dc ri~dderschal)
van Nijmcgcn
van l~IW~l~~~ing WIJ
Gicssenburg
vond ik nog:
pag. 14 1: Gerrit van Elrtercn
trouw1 1604 Souta van Stoutcnburg”
dochter van Adriaan
cn Huberta
Lysters.
c. 13. B.

Van Dusseldorp Leiden.
door

J. H. van Linden

van den Heuvell.

Vcrmaarlder
nog ltla~i de vroleger p~~locmde inu~ilmccster H~eeclrjk van Dusseldorl~
was de te Lei:len
geboren
FRANS VAN DUSSELDORP,
wiens lieven s*unenviel
met
de lcerstle 60 jarlen van /den tachtigjarigen
oorlog.
Hij was
trouw
gebl’even aan het íRo~omsch-katholieke
geloof
en
hiehl nauwkleurig
aanteekeiiing
van al wat hier te lantle
voorviel.
Prof. Robiert Fruin
heeft
in 1893 een breed
cxcerpl
uit de ,,ANNALES
VAN FRANCISC:lJS
DUSSELDORPIUS”
in het licht Idoen zien [en laat i~laaraan een
s tamboo,m
uitvoerige
levensbleschrijving,
benevlens
een
Deze inleiding
is look opge-van Franciscus
voorafg,aan.
nomen in Fruin’s
vlerspreide
geschriften,
[deel VIT, bldz.
267 en v.v., waarnaar
wij meenen
le niogcn verwijzen
Ook het Nieuw
Biografisch
woordenboek
en van [der
, Aa hebben uit (deze bron geput.
Zeer in het klort samengevat
kan van FRANCISCUS
DUSSELDORPIUS
worden
vermeld,
dat hij acht weken
na
den Idood zijns valdlers en 10 maanldlen na diens huwelijk
werd geboren
uit 8en. deftig geslacht.
Toen in 1572 de opstand uitbrak,
weck ldc weduwe
van
uit naar
Brabant,
maar
Dusseldorp
met haar
zo’n
keertde na hlet bIeleg in haar Leitlsche woning terug. Hocwiel
zij in 1576 ldoor een beroerte werd gctroffrn,
waardloor
ze
haar geheelle leven huiszittend
bleef, verge~cld~? zij toch haar
zoon naar de Kathioheke
universitleit
te Douay, waar hij
in 1589 tot licentiaat
in de rechten werd bC~vorclcrd. Door
vervuld
met
zijn streng katholieke
opvoeding
was hij

.
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haat lco’eii 1~1~~
ketters.
aal1
dcze11
scl g$vcn
door
(>;>11) crfeniskwoslic,

Ilaat

\VC1’(1

verrler

vowl-

wxubij kc4lcrsclie
familieleden hem, ‘die desondanks zeer gcforlumxrIcl wis,
ernstig l~ricltlcn benaldeeld;
ook zat hel hem ~dwars. dat
hij uitgcslo’bcn
was vmi
een plaats in de statlsregecring,
waarop hij‘
als zo’on van e’en der veertigen van ‘de vroedschap
meenlde recht te hebben,
terwijl
hij er zeker #de
bekwaamhc~l
toe halcl. Een nieuwe reden tot ergenis gaf
hem dlc vernieuwde
afkondiging
in 1595 va11 een ljlakkaal der StatIc
van Hollanld,
waarbij
hel atin heul, die
gqstudeerd
11addcii aan eeu
universiteit,
staandc
olldcr
gehoorzaamheid
aan (den Koniy
van Spanje,
verboden
werd hlct beroep van altlvocaat mt te oefenen.
Zoo werd
Mr. Frans, die ,al leenige jaren de zittingen
van hel Hof
van Holland
bijwoiontle,
ook WII die advocatuur
uitgesloten.
In arren moe,dc verhuisde
hij hierna
in Januari
1597 met zijn moeder naar Utrecht,
waar hij veel omgang
had met Roornsch-KatJlc:lickc
geestelijken,
iclic llpnr tel
zijde stonden bij zijn theo2ogische
studiën.
terwijl
hij lde
hooge
geeslclijkheid
met
zijn juridische
adviezen
van
dienst kon zijn., Zo’o kwam het dat hij 26 Novcnzbcr
1609,
8drie jaren na Iden dood zijner moeder,
tot priester
@wijd
werd en 2 jaar later verheven
werd tol kanunnik
van
St.
\
Sulvator
te Utrlecht.
Franciscus
Dusseldorpius
was ,een beroemd
redenaar,
dit
een grootc
schare
toehoorders
trok,
maar
~daar’ door bevreesd was, dat $tle overheild
zich van hem meeste1
zou willen
makten.
De overheid,
die in die jaren zeer
gematigd
optrald, dacht er niet dan #dezen priester
te vervolgen, maar zelf achtte hij het veiliger il~wr
Emmerik
ien
ten slotlx naar Keulen
te verhuizen
(1615i),
wa:~
hij
in 1630 overle~cd.
Van zijn geschriftcu
zijn ongetwijfeld
de belangrij kstc:
FRANCISCI
DUSSELDORPII
GX?ALES,
waarin
de opstand tegen Spalijc (in zijn oogen een opstand tegen Gods
wordt beschreven.
Hij is fel
gezag >, dolor ‘een ooggetuige
als ontwikkeld
ma11 de aanen partijldig,
maar verdient
dacht ,der, historici.
Op hel Leidsch~e archief
is vruchteloos
nagegaan
van
waar zijn voorvaderen
gebomen zijn en waar ,de afsl:unmclingen van dse brolers van zijn grootvader’
gebleven
zijn.
Hoewel Ier in (de 17e en Me eeuw talrijke
personen
van
den
naam ,,VAN DTJSSELDORP”
te Leiden
gewoond
hebben,
zoo is van eenige verwautschap
met die familie,
van Franciscus
Dusseldorpius
niets gebleken;
in fcile meeste

gevall’en is deze verwantschap ten eenen .male uitgesloten.

.
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Hieronder volgen verschillende nanteekcningen, le T,eiden gemaakt,, in de cersle plaats betreffendc
de /amilìe

vun Mr. Frans

van Dusseldorp.

rootzicider, in 1487 een v:ul ,rlc rijktorn tc:
Leiden, overl. vóór 1518, tr. cooite Clarrsdr. wow t
151.8Nieuwe Hhijn.
Uit dit huwelijk :
1. Frans. volgt II.
2. Itelie Jausdr. Ir. Refer Jansz.
11. Z+ans Jansz., verwer, ovcrl. 1527 Ir. le
Aech ff
Janadr.
Muys, overl. 1507, tr. 2~. Ermprart
Pìcter
’
Paedxndr.,
ldie hertr. Jacob Cierritsz., ui trecder; zij
woont 1564 te Leidten, C)osterlingplaats.
Uit het eersfe huwelijk:
1. Jan, volgt 111.
2. Mary tr. Jan Adriaunsz.
de TWde, ldic in 1.578
,,oud” is ‘en voogd ovt’r Jacob Abrahxns.
3. Anthoni, brouwer lap ‘1 Nieuwland,
ir. (ontIerlr.
12 Mei 1526) Hilleyont
Heynrikszoonsdr.
Hieruit:
Katrijn, tr. Dirck Claesz.
Uit het tweede huwelijk:
4. Frans, volgt IIIbis.
5. Aecht, geb. 1515 woont 1581 Steenschuur. tr. (ondertr. 14 Jan. 1534) Abraham
van de V&c,
Jacob Andriesz.,
die overl. 1558.
Uit dit huwelijk:
CI. Andries van de Velde.
b. Jacob van Ide Veltde, geb. 1540, 1578 ,,inno-~
, cent”; leeft nog 1590.
c. Marie van de Vtelde.
s
d. Belye van de Velfde.
e.
GooItgen van die Velde.
f. Jan Lijsbleth van de Velde.
6. Jannetgen, tr. le. Gerrj’t Claes Jansz., van Weesp,
overl. 1538, tr. 2e. Dìrck ‘den Oosterlìngh,
(YoìmZisz., Idie overl. voor 15 Jan. 1575.
1. Jan Jansz.,

I
. .

,

. .

I

4

Uit het eerste huwelijk:
a. Jan Gerritse.

, ’

’
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Uit het tweede huwelijk:
b. Elisabeth iden Oost~erliugh, geb. 1531.
c. Cornclis den Oostcrliu@, geb. 1553.
7. MachtelId, tr. (ondertr. 15 Mei 1553) --l&z? @kjh
Albertszoon.
van Dusselldosp,
overl. 1532. tr. (ondertr. 20
Jan. 1524) FQYgen, dr. van I3eyer Claesz., verwer,
overl. 1517 en Margricte Rcycrsdr.

111. Jan

Uit ‘dit huwelijk:
1. Mary, geb. pl.im. 1529 tr. (ondertr.
1558)

Pi.

Claes Dìrcksz.

v:rn Mont/òo~t,

25 April
gei). ~LIu.

1534, verdeldiger van Leilden tijdens het bel,eg,
burgemeestler in 1574.
Hieruit:
Beatrix, tr. Lleidfen 22 Febr. 1596 (ondcrtr.
. 3 Febr.) J’sbirant Pìetersz. tle Bye, later
schepen en burgemeester van Leiden.
2. Frans, volgt IV. !
Jk. &ans van D’usse!dorp,
gtcb. 15X-‘32, vccrtigra:llci
van LeiQen 23 Juli 1562, overl. Leiden Aug. 1567
tr. LeSen (ondertr. 20 Jan. 1567) Nar*y Iloutknpez-,
dr. van Jacob Cl aesz., houtkooper, veertigraad van
Leidden,,burgemeester 1534, overl. 1550, en hl_ut
H endrickedr . geb: 1523-24, overl. 1579, geb. Leiden 1540, overl. Utr(echt 9 Sept. 1606.

van Dlussehdorp,
geb. Lleiden 23 Otto ber
1567, rechtsgeleerlde en R.K. Priester, overl. GWlen 31 Maart 1630.
1 Ilbis.
Frans
Fransz.
van Uusseldorp,
brouwer, wonende tic Leirlen Oude Rijn, overl. L(eiden 7 Oct.
1593, beg,r. Vrouwleklerkj 11 Oct. tr. Leiden, (onmdertr. 8 Ftebr. 1549,) &Zaiy Quirij,
Albertszoon&llr,
die in 1581 in lieven is.
V.

Mr. Fr(ans

IJit Idit huwelijk :
1. Quiryn, wiens ,erfgenatnen 18 Maart 1625 voor . ’
notaris Paedts te Leiden compareeren, tr. Lei-- I
den 1615 voor schepenen @ndertr. 22 Mei)
N
I Neeltge Cornehdr.,
wed. Henldrik Adriaansz.
1;;4 Wassenaar 1563, vroedvrouw, overl. pI.m;
.,
.+.L
*I
^.
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2. Frans, leeft 1629, tr. Leiclen voor schepenen
April
1605 CZuerfqen Wiggerts.
,
3. Jan, volgt IV.
4. Cornelis,
volgt IVbis.
5. Jan Lijsbelh,
ir. 1601 Chz*isto//elsn.
6. Gooltgen,
leeft 1581.
7. Accht,
leeft 1581.
IV.

Jan Frunsz.
N.N.
1

van

Dusseldorp,

overl.

vloor

Hieruit:
1. Frans Jansz., vvoont 1617 in 1)clft.
2. Cornelia
.Jansz., woont
1647 iii Delft.
3. Jan Jansz.
4. Quiryn
Jansz.
IVbis.
Cornelis
Fransz.
van &weldorp.
lovcrl.
1647, tr. Maritgen
Claesdr., Wed. I,xiil)erl,
vóór 7 Sept. 1649.
V.

15

1625.

tr.

’
-v_
vo1or
ovcrl.

I1oe Cornelisn.
van ~l,usae&rp,
overl. Delft 6 Febr.
1659, bcgr. Nieuwe
kerk, graf no. 78 met zerk,
die intact is, tr. Delft 26 *Januari
1652 (ondertr.
30 N#ov.) Cornelia
Groen, geb. 1621, overl. Delft
1661 (on14 Jan. 1687; zij Ir. 2e Delft 26 danuari
Nrtertr. 8 Jaii.‘) Rob’birecht lT’illc~:n Jouw, C’II ti-. 3~ Cornelis Boo’mugt.

Behalve
ccnige te Waspik
gehoïcn
leden van het in
deze arlikelenreeks
het teerst t~el~amlel~d~~ geslacht,
welke
in fdc 18e eeuw naar Leiirlen vcrhuislden,
zijn de cllcnigc
Rooms&
Katholieke
van Dusscldorpen,
die te Leidei.
worden
aangelrofflen
,dc nakomelingen
van :
1.
Gerrií van Dusseidor p.
11. Bartholomeus
Gerrits
vun Dusseldorp;
het is onwaarschijnlijk.
dat hij verwant is aan het voorgaanfdc geslacht,
immers
in ((1~3eerste helft der 17e
uit lde trouw- en
eeuw verdwijnt
de naam geheel
,tloopbloeken
om na 1644 weder geregeld
voor te
komen.
Hij tr. N.lN.
Uit ldit huwelijk:
.
1. Gerrit, volgt 111.

,
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2. ,Jacob Ilartholomeusz.
:Neelfje van Leeuwen.

van

Dusscltlorp,

trouwt

Hieruit:

3.

a. Lowijsje,
Herv. gcd. Leidden Hoogl.
Kerk,
17 N”o;. ’ 16Gl.
b. Machteltje,
Herv. gcd. Lciiden Hoogl. Kerk,
1
23 Sept. 1663.
Frans
Mcesz. van Duss~el~dorp, tr. le. illari~
Claesdr.,
tr. 2e. Leiden
(voor
schepenen)
9
Aug. 1669 Elisalbefh
Rcbbers van Eek, (dr. van
Robbert.
Uit

het

Susanna,

eerste
R.K.

huwelijk:
ged. L’eiden

19 MaarL

1647.

4. Hendrik
Rartholomeusz.
van Dussel~lory,
passcmentmakler,
tr. Leiltlen 2 Feb. 1659 voor schcpenen (ondcrtr.
11 Jan,) Angeniefn
Dìr’cx vlall
Reensbcrch,
Idr. van
Dirk en Jacquemy nlji\
Daman.
5? Joannes
van Dusseldorp,
R.K. god., tr. Anna
Philips.
Uit #dit huwelijk:
Gerardus,
R.K. ged. Leiden

23 April

1664.

van
Busselcl01yl.
s tee1111ouII 1. Gerrit Rartholomeusz.
wer, wonende
Haarlemmer
Straat tr. Leiden 20 Nov
1658 voor Schepenen
(londestr.
,-1Oct.) ,Izuycniefa
Daniëls
van der Mo;useZ, ~clr. van Daniël
en Eva
Domousel,
geb. Aken.
Hieruit:
1. Jacobus. R.K. ged. Leiden 29 Nov. 1665.

2.
IV.

Bartholomeus,

volgt

I rr‘

/

IT.

Btrrïholomcus
van Dusaeldorp,
geb. Leiden,
lakcnverver,
trouwt
le Leiden
13 Dec. 1687
voor
schepenen
(ondertr.
28 Nov. bounna Hendrixc
van
dor Walle, ldr. van Hlcndrik,
geb. Delft, tr. 2e Lei~tlen 30 (kt. 1706 voor schepenen
(ondertr.
15 Oct.;
Catharina
L,uymers,
Wed. Harmen
Rruynikhuysen.

1 *Ir
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Uit het eerstle huwelijk:
1. Ignatius,
R.K. ged. Leiden
17 Mei 1696.
ged.
Leildcli
17
Mei 1696.
2. Maria, R.iK..
3 ‘! J acobus,
geb. omstreeks
1708. wiclns
l~loop
noch huwelijk
gevonden
zijn. maar wiens ~0011
Iden naam draagt Bartholomeus,
volgt V.
V.

dacobzzs

DusseFdorp,
ovcrl. v(:or 1718, lr. Sudile te Leiden
26 October
17 18
woont,
hvee
kinslcrcn
in dc Noordrunderst~seg
heeft en ondertr.
met bun Potvtict,
weduwnaar,
wonenlde in de Kalverstr.
te Leiden.
sftnI2fl

uaI2

utzn

Detesen,

IJit haar eerste huwelijk:
1. Bartholomeus,
volgt VI.
2. Jacobus, volgt VIbis.
stiefzool
vat1 .Joha~l~lcs
\‘1. Bcrríholome,us
Dzrsseldorp.
woncnd~~ bij zijn 1~uwelij k
Potvliet,
droogscheerder,
later op de. Volclersgracht,
in die Jan Vossensteeg,
tr. Leiden,
ondcirtr.
6 Nov. 1762, Ce!icc
t:r
I’atic,
geb. Lleiden leeft nog in 1797.
1.

2.
3.
4.
5.
VII.

Uit IdiE huwelijk :
Jacobus,
Herv.
ged. J,eiden
Marekcrk
19
Juni 1763, loodgietersknecht,
woont
1800 op
tdc Oude Vest, tr. Lciltlcn (ondertr.
29 Mei’ 1788)
Jctnnetje ,Qbo’uwl, wed. Johannes Lasschuyt,
trlr.
van N.N. en Johanna
Romburg,
woneude
in
~CICKamp.
Izaak,
Herv.
ged. Leiden
Marekcrk
i December
1765.
Leilden
Marekerk
8
Willem,
Herv.
ged.
Maart
1767.
22
Daniël,
Herv.
ged.
Leiden
Marekerk
November
1768.
Arie,
Herv.
ged.
Leiden
Hoogl.
Kerk
ï
November
1771, volgt VII.

Ari.e Diss,eLdorp, geld. Leiden Hqoogl. J<erk 7 Nov. *
1771, schoenmakersknecht,
wonende
in ~d~cParadijssteeg, tr. lle. LeEden
(ondertr.
23 Juni 1797) Maria
Debezn., (dr. van N.N. en Rozijntje
Tilp. geb. Leiden
wonende
in de Haarlemmerstraat,
tr. 2e Lei&+,
‘13
‘Dec. 1800
(ondhertr. 28 Nov.) Maria
Chrzstina

GESLACHT-
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geb. ‘s Gravenhage, Ir. 3e Cornelm

13
van Vene-

Uit het ‘eersle huwelijk:
1. Bart Jacobus, ged. Leiden Pieterskerk 13 Sept:
1797.
2. Maria, god. L~eidcu Hoogl. kterk 30 Sept. 1798.
Uit heet twmde huwelijk:
3. Selia Maria, gad. Leiden Pietersklerk 28 Maart
1802.
Uit het dIerde huwelijk:
4. Cornelia Adriana, ged. Leiden Pietferskerk 26-27
Maart 1807.
5. Arie Matheus, geb. ged. Leiden Pieterskerk 3-8
Maart 1810.
VIbis. Jncobus Duss’eZdorp, geb. Leiden, stiefzoon van
,Johannes Potvliet, dekenwever, woueude 1756 in
ide Noorldeind~enstleeg,,1774 op de Waartgracht, Lr.
L,c#leu, (oudertr. 24 April 1756) Comdia 10 Court,
dr. van Frans (en Anna Onderwater= ged. Leiden
Pietcrskerk 10 Dec. 1727, wonende 1736 op <tIcMi&
delste gracht, t r. Ze. Leiden (ondertr. 2 Dec. 1774)
Elìmbeth van der fidrt, dr. van Pieter en Lcua
Tierens, g,sd. Leidseu Hoogl. Kerk 15 Mei 1746, wouendle 1774 in ade Cingelstraat.
Uit het leemte huwelijk:
j
1. ,Johannes, geld. Lieildcn, Mareklerk, 27 Nov. 1757.
2. Neeltje, ged. Leiden, Hoogl. klerk 26 Nov. 1758.
3. Jacobus, ged. Leiden Marekerk 12 Dlec. 1759.
4. Johanna, ged. L,eiden, Hoogl., kerk 8 Feb. 1761.
5. Bart, ged. Lleiden Pietersk(erk 21 April 1762. \
6. Anna, ged. Lleiden, Pieter&erk 13 April 1763.
.
7. Izaak, ged. Leiden, Mareklerk, 29 Juli 1764.
8. Kornelia, gcd. Leiden, Hoogl. kerk 28 Juli 1765.
_
9. Susanna, ged. L,eiden, Marekerk 12 Oct. l766. *
10. Cornelia, ged..Lleidhen,Hol@. kerk 13 Mrt 1768.
ll. Susanna, ged. Lieiden, .Marekerk 15 Jan. 1771.: _ Cl
Uit hlet tweede huwlelijk:
12. Jacob’us, god. Leiden, Pieterskerk 13 Sept. 1775.
*-4
.
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13. PietIer, god. LeidIen, Hoogl. kerk 9 Maart 1777.
14. Jacobus , ged. Leilden, Marekc~rlt 5 .Jala. 1779.
15. Lens, ged. Leiden, Hoogl. kerk 14 Mei 17S0, Lr.
Leiden
14 December
1797 Reier
Jlioq.
16. Susanna, geld. Ixiden,
EIoogl. kerk 1 1 Xov. 11781
In dczc familie
ziet men dc vermenging
mot Waalschc
of Franschc
geslachlcn
(la Valie,
Dclein
(of de Lain >,
welkc in Leideii
met zijii belangrijke
tesieiindus~ric
zoo
talrijk
waren. In den loop der jaren trokken
hondcrd~en
v,old~ers, enz. kvier bestaan
lakienwevers,
droogscheerdcrs,
in Frankrijk
en de Zuidelijke
Nadcrlantlen
beldreigd we:rd.
naar het nijverc Leiden van lde 17~ en iSe touw.
Zo0 vinden wc in 1715 le Lcildeii Gerri/ ~‘11 l?~rrlho?omeus vun Dzzsseldorp,
beiden tle Ypwell
geboren
en kleinzoons van Thonms
Cupp~ersz. lNel*getq blij kt rl:ll :!WC Isar,gCllr)~‘llhw
11:\:1111tjiolomcus
verwant is aan ttllcn hiervoor
genoot. Vat1 Itlezc Vlamingen
vinden we verinel;t.
1. Gerrit
van D~usseMorp,
gel). Yperen,
kleinzoon
van
Thomas
Cappersz.,
lakenwcver,
wo~ic~ivlc 17 15 in l:le
Lange Jan Vossenstlceg,
tr. Lei~dcll, ontlcrtr.
19 Juli
1715 zijn nicht Catharinu
de Pret>, gel). Xntwc~rlxn,
wonende
1715 in het Hofje
van Tcttcroldc
en in
1736 in leven, kleindochter
van Ang~~lliclje Cappcrs.
11. Hendrik
van Dusse&orp,
geh. A11Lwcrpc11, laltcnwever, wonende
1736 in de Co~dtleslceg, Ir. I.eidcn,
onldertr. 5 0~1. 1736 Griefje die Krrrrys, (dr. van Davi!l
el] Lysbeth
Jonasdr.,
ged. Leildcn Marekerk
’ 9 Jan.
1709, wonende
1736 in dc \~ro~~~venItalnp.
Uit dit huwelijk:
Kaatjc, ge’d. Lcilden

Hoogl.

kerk

19 Jan.

6738.

geb.
Yperen,
I bis. Rwtholomeus
van Dvsseldorp,
kleinzo,on
v. Thomas
Cappersz.,
die in 1715 in leven
is en te Leilden woont
in het Stevenshofje,
lakerlwever, wonende
1715 bij zijn grootvalder,
Ir. Leiiden
(oedertr.
12 Juli 1715) Maria Mlarfyn. Idr. van Pieter
Pieterskerk
en Jannetjlc
Cent Maes, geb. LeBden,
1s Nov. 1685 wonende
1715 iu ldc Baaystraat.
11. Jacob’us van Dusxtdorp,
lakenwever,
wolont
Middengracht,
tr. Llei[den voor schepenen
14 *Juli
(ondertr.
29 Juni) Susanna
van Peeteren,
geb.
den, woont 1736 Crayerstr.

1736,
1736
Lei--

/
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Santie, ged. Leiden, Hoogl. kerk 18 Juli í741.
Joris, geld. L,ei’den Hofogl. kerk 14 April
1743.

Als

,,texielarbeilders”

(zouden
WC nu
zeggen)
treffen
~1 ïlk~e~k~ Pietersz. WIZ Dussclaalz dc
dorp? wiens derde huwelijk
met AIIII:I
1,ouisc
schrijvers
van Idilen tijld onoverkomelijke
orthografische
moeilij khe~den l~o~:ì. Zij heel nu eens [1nnetgc
l~ouwys,
dan weer Loweys,
Lowys,
enz. Van dit geslach t noteerden we:
we ook aan (de kintdcren

1. Maerletr
Pielersz.
van Lkts.widorp,
woont
1680
en
Cornelis
uan
1698 in de Stinksteeg,
tr. le. Willemfge
Oliespoorf,
tr. 2~. Lcildcn,
(mdcrtr.
14 J+h-.
1675)
Neelfje
VlWems,
geb. Amsterdam,
wonende
op ldti
~~icl~dclvliet tIc Leiden,
tr. 3e. Leiden,
(ondertr.
l!
Oct. 1680) Antza
Lou2sa Kokkedee,
rh. van Louis jen
I1yda Loweys, geb. Leiden, woncndle 1674 op de Ruitengracht,
IGSO op de Kijfgracht,
tr. Lei,den le. (ondertr. 12 Juni 1674) Lambrrf
Lambertsz.
van Ikoon,
Jans Vcroml,
op (le L~idschc
Wedr.
van Maeykc
straat.
Maerten van Dusseldorp
en Annctge Lowijs 1N~bc11
voor
kider
8clerstlc huwelijk
cc11 ZOOLI :
1. Lowijs,
geld. Leifdcn,
Hoogl. Kerk 5 Febr. 1669,
waarschijnlijk
vader van:
a. Marytje
L ouu~ys, tr. Cornelis
Jacobse uan .Drtsseldorp,
uit welk huwelijk:
,
aa. Wyntje.
van Dusseldorp,
geld. Lcirlen, Hoogl.
K+erk 5 Juni 1732.
bb. Gerrit van Dusseldorp,
geld. Lc@en, Picterskerk
4 Maart
1735,
scholenmakersknecht
woont 1756 iil (d’e Klol huakersteeg,,
Ir. Leiden,
ond,ertr.
8 Mlei 1756 Cctharrna
Wijlinglr,
Idr.
van Klaas #en Maria Ro,essel. ged. Leiden Pie-terskerk
IS Dlec. 1735, ouders van:
aaa. Cornelis,
geld. Leiden,
Hoogl.
Kerk
4
Juli 1756.
bbb. lEQF9as, ged. Leiden, Hoogl. Kerk 13 Mei
ik
.
Uit
2. Pieter,

het twe,edo
lakenwevler,

huwelij k :
wonende
1698 in de Spilsteeg

L

~
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tr. Leiden, (onclertr. 12 Sept. 169s) Cornelicr UCI~
Lfzeuwien, Weid. Cliristiaan de Houringh.
Uit hlet dIerde huwelijk:
3. Willem , ged. Leiden, Hoogl. kerk 14 ,Juli IfiSO.
4. Christina, ged. I,eiltlcn, Hoogl. kerk 17 kiug. 1681.
5. IJFdia, gcid. LeiQen, Hologl. kerk 1 *Juni 1684.
6. Marcus, volgt 11.
7. MaartIen, volgt Hbis.
8. Jacobus, ged. Leic~cn, Hoogl. kerk 23 Fel). 1690.
9. Lydia, geil. Lleid’en, Hoogl. Kerk 15 Oct. 1693, Ir.
Leidsen 7 Maart 1727 Iitrf~l Cauchoix.
11. Marcus
van DlusSeZldorp, gcNd. Lciclcn, Hoogl. 1~erk
S Nov. 1685, droogscheerldcr, \\Toorlt 1710 in de l’aar(densteeg,tr., Leiden, (ondcrtr. 30 Mei 1710) Mari7 uan
der Sloof, air. v;Iil
Klaas Cor~;elisz. cn $Iari:l E>iclT~‘(l.Leidden, Hooffl. kerk
tersdr. Kassier (of Savicr?) D
4 Sept. 1689, woont 1710 in de Ycstctraat.
Uit dit huwelijk:
Sara, ged. Leiltlen, Hoogl. Kerk 12 Maart 1711.
E-Ioogl.
IIbis. Maarten
van Dlusseldorp,
ged. Leiden,
kerk 5 Febr. 1688, lakenw~~rkcr, \vool~l 1/ 12 op tfe
23 Ap14 1712) Ger(oll:leI~tI-.
0 ranj cslerg, tr. Lel~:lcll
ritje van
,de Bree, dr. van Cornclis, geb. Leiden,
woont 1712 ‘op ‘de Oranjegrach t.
Uit *dit huw?lijk:
1. Martinus, geld. L~ei~d~en,
Hologl. kerk 22 Xov. 1712.
2. Magdalena, geld. Leidcn, 1,oodskcrk 25 »cc. 17 13.
3. Anna, ged. Leilden Hoogl. Itzrk 29 Oct. 17 16.
-1. Cornelis, ged. Lleiden, Hoogl. kerk 15 Febr. 1720.
5. Maria, geld. Leilden, Looxdskerk 29 Maart 1722.
Hoe v,eelvulldig Ide naam van Dussebdorp voorkom1 blijkt
uit die volgende losse aanteek,eningen, chronologisch gcrangschikt :
A. G,errif Willemsz.
van Dusselldorp.
bakkersgezel, doel
25~MIei 1607 den polortlerseed tle Leiden.
8. ban Thefunissen
van Dusseldorp,
tr. IC. .4biytrel van
. Aeclcen, )dr. van Cornelis, tr. 2e. Leiden voor schepenen 31 Augustus 1653 (ondertr. 15 Aug.) Mcxrylcrricf
van Nuys, geb. te Luxemburg.

’
,
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Uit het eerste huwelijk:
Hclilgen? ged. Leiden, Hoogl. Kerk 13 April

1642.

Refersz.
uarr
D:usseLdorp,
geb. Leiden, wonendle 1644 op de Vliet, ondertr. íe. Leiden 29 April
1644 Te,unl{e Ras (Roos j, geb. Amsterdam, ondcrlr.
2~. Leidien 28 N)ov. 1667 Cliarloffe WìZlenzs, geb.
Amstlerldam.
Uit het eerste huwelijk 9 kinlderen, allen in rlc
Hoogl. klerk tc I,leiiden gcltloopt, te weten:
1. Paulus, gal. 28 Flebr. 1645.
2. Mensgcn, ,geld.3 Nov. 1647.
‘) J’aulus, ge& 1 April 16-i9.
1).
4. Petrus, geld. 16 Mlci 1651.
r,. Cl~emenlia, gsd. 3 April 1653.
6. Gomarus, geld. 7 Maart 1655.
7. Pieter, ged. 28 S,ept. 1656.
8. Commertje, geld. 10 Febr. 1661.
9. Gerartdus, geld. 8 M’ci 1663.

C Willem

IJ.

Cornelìsz.
Ptefersz.
van Dusselslorp,
geb. Lei~dcrdorp,
vischverkooper aldaar, tr. Leiden 28 Nlov. 1660 VOOI
schcpcnc~~ (onder tr. 12 NOV.) Appoionìa
Marc*us, LIJ*
van Marcus en Anuetgen Crgncn, geb. Leiden.

E.

Jan Arenisz. van Diusseldorp.
woont 1665 aan &? Hawn, tr. le Grietge Jans, tr. 2e. Leiden voor schcpencn
6 *Juni (ondertr. 22 MIel) l’r@íge Gerrìís, (dr. van Ger-

rit, eb. Schoonhoven, wonende 1665 Leiden
de Ifl aven.

aan

F. J!an Jacobsn. van DusseUorp,
211. van Jacob .Jansz.,
die 1669 in leven is. Geb. Gorinch>em, schoenmaker,
w’onende 1669 op de Hooigracht, tr. Leiden voor
schepenen 25 Mei 1669 (on(dertr; 10 M’ei) 3Qrrijtg~
Heynldrìcx
van Aken, dr. van Henidrik en Allgenieta
Schuyl, géb. Aken, wonende 1669 Lleiden op &
Hooigracht.
G. ban lorìsn. van DusseLdarp, geb. LIeerdam, bakker,
wonende 1673 L’eidcn op ‘t Nieuwe Levendaal, Ir.
Leiden, ondertr. (30 Nov.i 1673) Sara Jatrsdr. Ut-ouwer,

18
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Uit het tweede huwelijk:
1. COl~llclia,
ged. L,eiden, f100gi.
kd~ 18 (kt.
iu74.
2. Hcsler, geld. Lcitden, Picterskcrlq 3 Juni 1676.
3. .Jannetje,j ged. Lcildcll, l+lcrskcrk
7 *Jan. 167%

[Jit dit huwelijk:
Boudewijn, ged. Leilden, Hoogl. kerk 22 Maart 1684.
,J. FWer

van Ilusseldorp,
hcW1).I,citlcn? rlroo~sclieerdcr,
wonende
1702 ill *de KamJ), tr. Lelden, ontlcrtr. 17
Febr. 1702 Nregje Akerwva/, dr. van Michi:ll
el1

Marytjc v. Potvliet, geh. T,citlcn, wonc~ndc 1702 in
liet Talideh~gijnhof.

K. Kornetis von Dusseldorp,
lr. nkIr!Jfje
mtz
den Bosch
Hieruit:
~~agtlalena,, geld. L~ci~den,Hoogl. kerk 4 ,Jan. 17.39.
L. Cornelis Disselldorp,
tr. Grietje .,%qerbaan.
Hieruit:
Cornelia, ged. Leiden, 3 Jan. 1745.
Niet alleen te Leiden kwam’ ‘de llaarn van Dusseldorp
vtlelvuldii voor; ook in &n Haag c11Delft blijkel! v’crschcici,enc families van Idien naam gewoond te hebben, 1\,.ic!
onderlinge verwantschap niet is vastgesteld kunnen worden. Hlet lag niet op onzen weg hiernaar een uitgebreid
onderzoek in te stellen. Mldgelijk’ LIdat onderstaande gegevens ‘anderen rianleilding~ geven *om’ ontbrekende schakels te noteeren en te publioeerenf .’

.
Gfjs~~cH*-

Ek WAPENK~JND~E

van Dusseldorp

Den

io

Haag*

In Den Haag leefd’e in het begin [der 17e eeuw:‘
1. Jan (Hans)
van Dusseldorp,
ZIN. van Jacob, Rode van
lden Raad van State (20 Juni 1603). tr. N.N.:, die
hertr. Claes Aryensze, schipper.
-.Hieruit:
1. Cornelis, volgt 11.
2. Frederik, vader van
a.’ Jan, ge& Den Haag 16 Mei 1610.
3. Dirck, volgt Hbis.
4. Grietgen, tr. Aldriaen ua‘n Leeuwen te Utrecht. Hij
overl. vóór q5Sept. 1667.
Hiteruit:
a. Gillies van Lleeuwen, geb. 1628, ‘die 16.48 zijn
moedter machtigt.
11. Cornelis
van Dusseldorp,
ovlerl. voor 1626, 1610
Rode van #denRaad v. State, 1622 Bolde van de Generaliteit, tr. Den Haag, Groote Kerk :3 Juli (onderlr.!
12 Juni 1611) Neeltje Symons, dr. van Symon Warbouts. Zij hertr. Abraham
van Belle en overl. voor
1644.
* 1
Hieruit:
1. Jan, volgt 111.
2. H’el,ena, woont 1645 te Delft, tr. (ondcrtr. den
Haag 13 Aug. 1645) Joost Pieter&
Schotte
te
Djelft.
3. GillIes, deurwaarder 1645, leeft 1657.
4. Maria, tr. Dien Haag 20 October 1643 (ondertr.
4 Octobfer) CZales Hendriks
van Wzj’ck, Postmaes-ter G(eneraal.
Hieruit:
’ H,enricus van Wijck, Den Haag, Gr. kerk ’ 2
Maart 1644.
Hl. Jan van DusseZdorp, ,1637 Rode van (de Generaliteit,
is 1647 borg voor P,ostmeester Generaal v. Wyck,
overl. na 1654, tr. L@b!eth Jlansdr, in de Corte
Craenstr.
Hbis. Dyrck van Duss{eMorp, Bode van de Generaliteit,
na in 0. Indië te zijn geweest, overl. voor 1653, tr.
Maria Jans&.
van Nierop, dr., van Jan ~enl~~~eltgen
overl. voor 5 S’ept.
Symons D’eylmans,
.
,: .,
i
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A

Grietje,

gcd.

1646,

2.

EN

ti-.

Corllcliu,

overl.

Den

VOOI-

Haag,

l(%ig

(;.K. 7 April

16.30, lccí’t

h!JS.

ged. I>cn Ha;1g, C;.K. 19 Oct.

1632, jolig

-

Jan, gcd. Den Haag G.K. 1 fhi. lN4, 1681 hoclc \-al;
de Meyery
van ‘s Bosch.
3 . Cornclis,
ged. Den Haag G.K. 14 Scpl. 1638, lcclft
1646.
:
5. Corllclia,
ged. Den Haag G.K. 23 Oct. 1639, overl.
als wed. 1712 te Milddiei})urg
Ir. le Frazyois
lde
I-luese, opperkoopman
op Cclylon, 20. baocb l’crbnsgh, directeur
val1 IScngalcn,
3~. 27 .Ja~l. 1686
Pieter
Carel de BiZs, Hc~r va11 Cappcls~tl;~ uunc,
gecommitteerd
Raad v. Zeel :md.
G. Gillcs, gcd. Del1 Haag (;.K. 1S Aug. 1641.
7. Adriacntic,
gud. Den Haag C;.K. 13 Sept. 1643, tr.
Carel Bernìef.
8. Samucl,
ged. Dlcn Haag, WC. 4 DW. 1644, í.5 Nov.
1668 Rode van dc Gcncraliteil.
Uit
a.
\‘oorls
A.

één der

Dirk

zonen:

tr. Anna

Offa.

vinde11 wc in Den

Haag:

Wi Zcn-r Piet~ers r:an Ihssc~:lwp,
pxb. Den Haag, burger
IC Laeiden, tr. le De11 Haag 28 Dcccmber
1692 Anna
AlmGtr van Wiel, lr. 2e Del1 iiwg
24 Dec. 1747 iMurin zwz der Wel. wed., Joh. Keysclaar.
,
. Uil hel eerste

huwelijk:

1.
2.
3.
4.

Willem.
geid. Dcu Haag G..K. 22 April lG93.
Aallje, ged. Den Haag G.,K. 9 Dec. 1696.
Beynier,
ge,d. Den Haag G.‘K. 23 Aug. 1699.
Simon, ged. Den Haag G.iK. 19 Oct. 1707 tr. Deu
Haag 31 Mei 1739 Mmìa Hoyer, geb. Delft.
5. Anna Maria,. gcd. Den Haag G.K. 4 Juni 1710.
: (j :’ Peter Willemse,
geb. Den Haag (p1.m. 169S) wonende tle Nootldorp,
tr. Deu Haag 13 Juni (iu.W,
(ondertr. 28 Mei 171.9 ) Trijntje
Corneiisdr.
b)?n{ houck, geb. te NooWorp,
wonende
aldaar.
B

Wouter van Dusseldorp,.
borS1 onder’ (de Blauwe

~11. van Herman,
1634 adclGardcs,
16,45 aypointi
op
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11et kas tee1 Woerden, woor
11 Dec. 1GNi te Delft
hvaar
11ij ceu schul,dbekeu I cnis teeken t. Ir. le ill~rria
IIt?lljdf*iZiS
Schreven,
Ir. Ze. omstre&s 1643 Vrouckcn
Uit het eerste huwelijk:
1. Atlriana, gcd.~~Delft 21 Oct. 1618.
2.
Clacrlge11)
ged. Delft 1 Nov. 1628.
3. I’ieleïltell
, geel. Deti Haag (G&.) 4 Oct. 1630.
4. Michiel, gctl. Den Haag (G.K.) 14 Nov. 163 1.
1Jit het tweede huwelijk:
5, R4aria, ged. Den Haag 1 Juni 1 @Li, is 2 Sept. 1699
ldoopgctuige ill de Gr. Kerk te Dlcn Haag.
C Gerrit zmn Dusseldorp, 15 Jan. 1650 Soldaat ontle~
~tl~egarde, 12 Febr. PG5-1kdell~o~s1 val1 (cie Compagllic: I
íGuar,des, 1658 soltdaal, tr. Del1 Haag 14 Sept. i@tlcrtr. 311 Aug.‘) 1653 (Gr. K. ) Grielje du jl!ue~ llit
Vlaanderen. Zij hcrtr. Den Ha:ig 1 Oct. 1662 Issrrrc
uan

der

czoot

VLUP

Turllllout.

1) ban ~111D,usseZdorp, Mr. Schrijnwerker, lluurt 1651
cen huis in hel Wes,teindc, Ir. Al~p
UWZ der Vtrllì.
1Jit dit huwelijk:
1. .Johamla, ged. Den Haag, C. K. 2 Juni’ 1669.
2. Alctta, ged. Den Haag, C;. K. 2 Juni 11669.
Ii. Coenraad
vun. Dussteltforp,
m. VLUP Jan, soidaat, iil
4 644 en 1647 doopgetuige in lde J,uth. kerk, iil 1655 getuige in <deKloosterkerk, tr. Den Haag 4 Novembcer
1640 Aeltqen Gerrits uan den Beryh,.
dr. val1 Gerrit!
Lij hertr. 16 Maart 1659 Thijs Bastiaanz.,. van del
Parck.
Ili,i deze enkel~e lllotitics uit ‘iken Haag. lUllei
wij het
en thaiis nog een@ aaiiteekeningen uil DClft \*ermelden.

latclii

Van Duss<ehforp

Del//.

A 1. Jtrn van Dussetdorp,
ovcrl. vóór 1633, tr. 1~3. Akdlje
CorneIisdr.,
overl. ‘vóór 1633, Ir. 2e. ‘illwhfdl
13ruqmans, die hertr. L)len Haag 11 Oct. 1648 Gerrit van
Loo t+eAmemngen.

+ ’
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Hieruit:
1.1
1. Cornelis, volgt II.
2. ,Jacob vader van:
Grictgeu Jacobsdr. Ir. Delft 22 Ocl. (ondcrlr. 7
, kt.)
1651 Jacob Pietersz.
Sçhoffe.
3.

Cornelia, ti’. Adrìaen

Baibiaens.

van DusSeldosp,
dwogscheerdcr te Leidcn.
poorter van Delft 1611, getuigt te Delft Dec. 1624,

11 Cornelis

tr. Trgntje

íle Vries.

111. Abraham
van Dusselìdorp,
tr. Delft 23 Sc@ ;OIIdertr. 28 Aug.) 1,651Grictg’en Jc~rc~miasdr.. g&. Ile’it.
B 1. bacoh van llusselidorp,
11. JjejJndrick

LI-. N.N.

van L)u.sslehdorp, ti-. »#elft 20 &i
bans ~CUZ der fllst,

1668 Cornelia
in de Gasthuislaan
5 Mei)

(oudertr.
WOWX~C.

Hieruit:
1. Johannes, wonewle in de Gasthuislaan, volgt 111.
. 2. Hermanus, wonende in de Gasthuislaan, Ir. Delft
9 Jan. 1706 Dirkje
van der Wal. geb. Delft.
van DusseLdorp,
geb. Delft, Ir. Delf1 12
September 1705 Catharina
Uuys. i.d. Schecpsmak,ery buiten Ide Rott. poort.

111. /ohannles

IV.

vim Dusseldorp,
werkzaam
in de ScheepmaDelft,
kerij buitten (de Rott. poort te Delft. tr.
Gasthuiskerk 22 Mei (ondertr. 7 Mei) 1735 Aec*hjc
van der Kloot, wonende Turfmarkt.

Dirk

Mogelijk zijn zij de ouders van :
Benjamin, tr. Delft 25 Mei (ondcrtr. 10 Mei)
1776 Cornelia van der Does.
b. Johanna, tr. Dtelft 21 D,ec. (ondertr. 6 Dec.)
a.

1777 Gerrit

Uytterwijk.

c. Jan, die 1762 naar O..Inditi wer met ,,‘t’ Huys
tlen Dank”, later met het schilp ,,Overschie.”
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C 1. Hendrik
van Dusseldorp.
tr. N.N.
Hieruit :
1. Pieter volgt 11.
2. H,eyndriek, voglt 11bis.
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zn. van Pieter, leeft 1652:

.

van Dusseldorp,
gel,. Delft. tr. I’ijnakker 7
Mei (ontlertr. Delft 27 ,4pril) 1656! Martijntgen
Pic-

11. Pieter
íersdr.

van

der

Cleyn.

Hieruit:
1. Hendrik, tr. N.N.
. Ouders van:
a., Pieter van Dusseldorp.
2. N’eeltjc, tr. Delft 5 Mei (ondertr. 17 ,4pril) 1688
Rastiaan

van Sellen.

llbis. HeIyndrick
van Drrsse~dnrp.
Lr. Delft 25 Fcbru:w~
1657, ondertr. 10 Februari ilec/@r. Z’ìe’ers /XZI~
Houten,
wed. Claes Cornclisz. vau ‘der Plas.
Mogelijk zij 11zij de ouders van :
~
1. Jan Hlendricksz., volgt 111.
2. Catharina Henricx vml
Dusseldorp, geb. Hel-mond, tr: Den Haag 24 April
1689 WUZem
van HeZmonldt, geb. te Den Haag.
3. Geerlje, iu 1683 d’oopgcluigc over een kind vw Jan;
4. M*esie,in 1679 doopgetuige over een kir>d IXIJ Jan:
vun Dusseldor~.
geb. Soelmont. tr.
Den Haag 23 October 1678 G[isbertgen
Zieystcrmun,
dr. van Hendrick.
Hieruit:
1. Catharjna, ged. Den Haag G.K. 2 ,L\ug. 1679.
2. Angen’ita, ,ged. Den f-Iaag G.,K. G Jan. 1683,
òverl. Den Haag, b,egr. 1 Juli 1766.
3. Heindrick, ged. Den Haag G.;K. 2 Maart I 1687.

111. JUS HenldrìcksZ.

Bij hlet archiefonderzoek blijkt, dat er bijna geen gemeente van cenigen omvang in Holland is geweest, die
.
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niet een of meer Van Dusselldorpcrl
oixlcr hare inwoners
heeft getelld. Vele #dier namen zijn in den loop l(ler jarcll
genotmeerld; het heeft geen zin ze hier zonder eenig vcrbmcl te laten volgen.
Als curiosum,
en levens
.als tegenhanger
VMI den bcroemden
Franciscus
vul
S)usselclorp,
wuarme4dc
dit Aikei aanvangt,
volgen
hier
eeiiigc
re,gcls
uit de t~roccdurc:
van den laatst opgehangene
te Vlaardingen
in 1736 (Oud
R~echkr1. Archief
no. 10 bl. 121):
,,Dc heer eysser- dcwde seggeii CII is waw,
dat dcii
gevangene
buytcn
pyne cn banden
van ysere
hekcllt
heeft cndc gebleken is
dat hij gevangene
+-l
ecrc Moses) soggewle
11og
tot
sijn
complices
te hebhcn
gehsd
tlvw
andere
nla11spcïSOll~@ll. de cxme genoemd
Jan
vcrn
D~rsse!cJorp
C‘!I tic
andere Johannes
van Cleeff .”
Yindt
men een
dergeiij ke herinnering
onaangenaam
gevc11
ook
en weinig
opwekken~l,
welnu
de xchieveil
aai1 Stlat een I-Ierzdrìk
van DusselItloq)
den 25 April 15 15
organist
werd te Zwolle.
We wetIen niets van ‘s Illalls
l’even of bc%c~~Taamlle~d@I1, maar
we nemen aan, dat hij
de scharen gesticht heeft (door zijn spel.
Aan
allen,

gaande
kennis

hel
die

eind

van

ons artikel
~ekomc~~.
noodigcn
wij
voorof vet%ct~rulgen
van
het
geven, vriendelijk
uit ons !Cermctlc
in

aanvulhigen

kunnen
te stellen.

GeneaEogischeverdichting en waarheíd betreffende het
geslacht Le Cocq d’Armandville,
toegelicht

door AA. G. Wildeman.

In Dec. 1919 wer’d mij van anonieine
zijde dc volg~~~~tic
l~u~~~elijksaankoatlig8ng
toegezonden.
welke ik onverkort
afdrukte
in het tijldschrift
,,De Wapenhcraul”
met het
docl de aandacht
te vestigen
op ’ de titlel-usurpatie
ltloor
dat
nimm ci
lot
Itlcll
een lid van genoemd
geslacht,
Fransch en *.adel behoorde.
,,Luitnt.

Kolonel
Mevrouw

b.

19.

1.
Cocq

le

Cocq

vicomte

d’ArmandvìZIe
F,Roersch, heebben (de eer U kennis
te gcvcn
hunnen
zoon
,,voorgenomen
huwelijk
van
,,ville

en

le

d’Ar’mcrrzdgcbo r,en
van
Ilct
Zdìsbald,
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,..Jt«n, Henri,: Pierre’ mcl Mlcjuff~ouw
.1. .T. l’lcrm%v?g,i
,,waarvan
(tic voltrekking
zal plaats Ilel)be~~
op Zater,,dag 27 Dec. a.s.
t,TlaIicljermassin,
3 Dec. 1919.

,,Dc Heer L). ‘l. ~11. G. Pltrncken,
kapitein
der .\rlillc-,:ric h.d. cn Mevrouw
PZm2ckez~ geboïcn
de Wilde, I~cb&en clc eer U kennis
IC gevel1 van
het voorgwomw
.,huwelijk
hunner
dochter
,Inztie .Josc:phine nlct
clm
,,Heer 1. b. 11. P. Ze Cocq chevalier
d’Arzmndwillc,
0.1,.
,,Ainbtcnaar
R.R., waarvml
tlc voltrekking
zal plaats
,,hel~lxm
op Zaterdag
27 Dec. a.s.,
,,‘s G ravenhage,
3 Dec. 1919.
,,Reïeptie:
Zondag
21 Dec. 3-5 .uur
11.m.
,,Ruys Rallotstraat
71.
,,Huwelijksinzegening
ten half
elf uur wn. in (le kerk
,,van clc H. Agnes (Beeklaan).
Onrlcrslreel~ing
en vraagteckel~s
bij de vel-l~lcitlc titels
rnoesteu den indruk
maken, !dat men tcvijl’~ltie
aan het
recht om ~tlaarvan te mogen gebruik
make!i...
~~11 h?rechl,!
Reeds in 1917 was bij de Directie
val1 het in 1930 opgeheven
Centraal
Bureau
voor Gcncalogie
en Hcr:ddick
tc ‘s Graveiihagc,
directeuren
D.G. van Epen ~11 11.C;. Wildenrau, het volgenid schrijven
ingekomen :
,,Maastricht,
Gi Dec. 1917.
,,Aan het Centraal
Hureau
voor Gencalogic
,,eu Heraldimek te ‘s Graven11 age.
.

,,Intliel~ ik tot d&erre
nog geen gevolg gaf baant Ide uil,,nootliging
voorkomende
in de jongste uitgave van : ,,NC,,tlerlandsch
Patriciaat”,
om U eene opgwe
te J0ell toe,,komen
VCIII de
genealogie
onzcr
familie,
geschiedlrlc
,,dit, omdat
ik sedert eenigell tijld bezig ben materiaal
te
,Tvcrzamclen
voor de ‘erkenning
in del1 í\~ederlmdschcn
,,Adel (sic!) van [de titels, welke onze familie
vóór ~tlc>
,,I;ra~~s~he Revolutie
in Frankrijk
heeft gevoerd
<;!!) cn
,,het mij loescheen
lclat de verlnelldiug
(der familie
ill
,Jlct Nederlands&
Aldelsbloek uit dien hoof~rle beter op
,,harc plaats 250~1 zijn.
Wmr
iiitusschen
mijn dienst mij
,,l)in~~enkorL
weder
naar Nsde~~lallidsch-Indië
zal ícrug-,,roepen
en er vmr hel oogenblik
tengevoige
val1
'déll
,,olorl~ogstoes taiid van het verzainel~eii
van materiaal
in

c

Ir->
*’ -’

.
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,,Frankrijk
geen sprake kan zijn., zoodat er in de ‘eerste
))j aren van
.ceue erkenning
v:m ‘de litels waarop
wij
,,aanspraak
makc~n ( !) lliets zal kunne11 komen, meen ik
,,gOCd
tC ldOC11,
U voorloopig
het navolgciidc
omtrcnl
de
J’amilie
meldc te decljen.
,:rk familie le Cocq d’Armaildvillc
slamt volgeiis ovcr-Jevering
af van een Noorscli
cdclman,
IdiC
met RolTo I
,,in NormandiC
kwam...\...t.
(volgt
cen
Opsonlllliilg,
ZOllJet* cenig onderling
verband,
van perso ncn van
den
,,naam lei Cocq (of LeCoul), va~i,d 1WiO Scì~wiic uitwci,,ding
over
Ammdville
uil
ltlen
aard der zaak voor ltlclze
,,gcnealogie
van geen bcling,
‘terwijl
hel relaas
aldus
,,vcrvoIgd
wordt)
. . . . ...
,,dZt?i zekerheid 1) is inij hel ~~avolg~~le bckentl:
,,Mij 11 overgrlolo tvaldcr Pierre I-Wmpìs
Dbnìs le Cocq,
,,kwier,
chevalier
tl’,~l-nlalld\lille,
was dc tweede zoon van
,,\‘iconile
Pierre IG311~0is
cm
dc
kleinzooii
van Mat-quis
,,Pierre
Louis,
wonendc
te Grailvi!lc.
I’icrïc
I;rarl~;ois
,,Denis werd geboren
te Ijuais
(Normandie)
ldcll 2 Sep,,t~ember 1773, mo’e’der Henéc Agalhe GuìncMche de ltr

,,Val)efte.

,,Hij verloor
op jeu g,iigen leeftijd zijn vatlel
ei1 gen00 t
,,zijn opvoeding
ten huize zijner tanlc ‘tic) Reis Ferranrl.
ZZ>
,,Na dc vereischle
bewijzen
van adeLdom
te hei~bcn
,,overgclegd,
werd bij besluil van
den koning van Frank,?rijk ten van Navarre
van 1 Aug. 1789 benoemd
tot Adei,,borst bij die Kon. Marine
va11 Frankrijk
te Ijrest (sic).
,,B~eschikiting
Ga11 (den Minister
van Marine
dxl. 1 Oct.,
,,l789. In 9bccr lí95 werd hij benoemd
tot luitell:~nl-tcll~-,,zlee bij (de Fransche
Marine.
111 Oct. 179(i was hij lcn~~,,volge van de vervolgingen,
~aarxm
dc cdclliedcu
bloot
,,stonden
genoodzaakt
Frankrijk
te verlaten.
,, Zijn oulds!e broeder
,cliendc
als Kapitein
in het leger
,,van Condé
cn overleed
bij Mittau
a:m dc gevolgen
,,zijner wlonden. Voor zoover bekend is de rest der famiJie geguillotineerd
of
uitgeweken
uaar de
Fransclie
,,eilanden
Maurice
en Isle {de Franc:e.
,,Na cenigen tijd in Spanje en Engeland
tc hebben ver-,$cfid
kwam Pierre Françoìs LG&
in fiederland,
~vatu
,,hij achtereenvolgens
diende als luitenant
bij liet auxiJiaire
eskader van St. Faust, kapilein
bij de slaande Ar,,méc van Antwerpen
en Commissaris
vad Politie
le Am-,,sterdam
en later te Den Hellder.”
l

1j
2)

Dc:

cursiveering is van mij.

Lij wordt look vermeld als Duchesse (Excusez du pu !)

,
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,,Hij huwde 20 Maart 1805 Anne Francisca
Gravc?Zc des
,,IWlées
dr. van Louis en Maria
i‘lzeresict bocc~rzcirc l:lrl
,,Castro y l’oleldo.”
(Volgt
zeer onvolleldige
genealogie
in Nederland
cn
daarna
eene opsomming
van allerlei
allianties
l,c Cocq
met {de eerste geslacht~en uit Frankrijk
over een tijdvak
van vier eeuwen!, terwijl
het slot van den brief luidt:)
,,Zooals reeds werd opgemerkt
zijn ter aanwijzillgen,
Idat
,,alle genoemde
Armanville’s,
Hermanvillle’s
enz. oorspron,,kelij k tot ééne familie
hebben behoord.
mijne nasporingen
voor1
@et ligt in mijne bedoeling
,,te zetten, zoomdra de ,omstandighaden
zich’ Aartoe
bcde11
,,ter zullen
leenen. Na evientueéiti
erkenning
in
dcsgewenscht
,,Nederlandschen
,4jdel (sic) zullen
U
,,suppletoire
gegevens worden
verstrekt.
,,Met ade niees te achting :
uw dw.
(get.) V(i)c(om)cte
.J. H. 1. lle Cocy tl’Xrln:l~ll(lvillc
men
Uit bovenstaand
schrijven
blijkt duidelijk,
!dat
zicli voorstelde,
dat de gezondlen aan teekeningc’n
zonrler
eenig naider
onderzIocek in )de uitgave Nederl.
Patriciaat
zoud en worden
opgenomen,
geen anidser bewijs zou
worden gevorderd
om de juistheiid
(der bleweringen
te slaven ,en eene erkenning
in den Nederlandschcn
adci ~oo
goed als vaststond ! !
Het ingezonden
handschrift
werId evenwel
als o ubruikbaar voor opname
tler zijde gelegd. Door het a:mw!ezig
zijn van sporen van eén vroeger onderzoek,
dat evcnwei
zeer oppervlakkig
geleid, gelen resultaat
had opgclcvcrld,
kwam
ik op (de gedachte
om zonder
uitdrukkelij
tic opdracht, de waarheid
inzake ‘(Je ;~fstamming
a:m het lic:ht
te brengen.
Het bleek mij
al spoedig, #dat die vermeendc
:lfstnmming geheel op fantasie berust.
Wat Idleu correspondent
1) 1llet zekerheid
bekend WIS (zï:
hierboven),
11.1. Idat zijn overgrootvader
Pierre
Francois
LXnis 1e Cocq, Ocuyer, chevalier
d’Arniandville,
zoon van
cen Vicomte
en kleiuzolon
van cen
Murquis
Pierre
Louis, zou zijn geweest is met de feiten in tegenspraak,
1)
i

1) Toenmaals kapitein.
wonende tc B&sel.

thans gep. Generaal-majoor

O.I. Jxger,

1) Er bl’eef nog een relaas bewaard van den grootvader van den
zooev,en genoemden Generaal, de *gep. luit.-kolonel, ridder, M.W.O.,
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1’. F. A. le Cocq
d’Armandville
lSOï--1884,
die de zoogenaamde
overlc\.crin~ nog c’c’ll \v(bini:q aandikte,
~‘11 liet vc)lgclldc 01) scl11,ift l)ra(*llt :
,,Ingevolge
overlevering
is dit geslacht
van Scandinavisc’llell
oor,,sprong
en \vas deszelfs naam in vroegeren
tijden Van IIermanstad,
,,doch bij den inval der Noormannen
zich in Frankrijk
gevestigd
,,hebbentde,
zoudc die naam veranderd
zijn in d’Armaudville,
terwijl
,,de naatn van le Cocq eerst in lateren
tijd bij gelegenheid
van een
,,huwelijk
met cen Dame van dien
naam
daarbij
gevoegd
is ge,,worlden.
Wat yerdcr zoude pleiten
voor de oudheid
des adcls van
,,dc l’amillic> lc Coccl tl’Armaiitl~illc
is. dal cte 1Ic~r l>icrrc I;rauqcwis
,,Dénis
IC Cocq d’Armandvillc,
omstreeks
het
jaar
1787 op do
,,koninklijke
militaire
school voor de Marine
te Brest (sic)
w’erd
,.aaIl~c17olll(‘l1
~-- i-1 ~ \~cl,kc scll~ool hij I\~cc jnar later jrerlicl
als
,,zee-officier,
Om lot die school
le lvordcn
locgelalcn
m&est men
,,kurmen
bewijzen,
dat men sedertc
4 gcslachlcn
van adel was
,,(of wel 32 kwartieren
telde)
welke
bepaling
ten jare 17Sl en
,,1786 waren vcrniculvd
gcwordcn
(zie hieromlrenl
hel <vcrk getiteld:
,,,La, Franse nvant la Rcvolution,
son élal
politique
et social
en
,,lïSï
par. 1I. lioudol.)
,,Omstrecks
het jaar lS36 bcvoud zicll tc Oslcntlc~ (‘eu htitclh:)tidcr
,,in het Badhuis,
welke geweesl
was bediende
bij 1,odewijk
XVIII
,;en
aan mijn vader vertelldeq dal hij gedurende
de 100 dasen (in
,,1815)’
hetzij bij ‘de vluchl,
hetzij bij de terugkeer
van den koning
,,met jdezen gedurcnlde
24 u’ur was gchuiisvesl
op liet kasteel ‘van
,,ztekeren graaf d’Armandville.
Toen nu mijn vader hieromtrent
cen
,‘oadcrzoek
instcldc,
ycrnanl
hij, tial ook zijn oom en een iiccbf
,,van bcm, genoem’d
baron
d’Orva1,
beiden
waren
overloden,
zon,,dlcr dat hij iets meer van hen te weten kwam.
Mijn vader heeft
,;zich ook in diten tijld gewend
lot <de bevoegde
auloriteilcn
tc
,,Parijs,
teneinde
nasporingen
te (doen instellen
naar onze bejvijzen
,,van adselldom, dit heeft echter geen gevolg gehad, omdat men mijn
,,valder anllvoorddc,
idal hij
moes1 bcginncu
met ecnigc lionclcrtlcn
,,francs
over te zenden om de werkzaamheden
of onderzoekingen
beginnen,
waarbij
men levens opmerkte,
dat
het van lange
,he
,,duur kon zijn en het niet zeker was, dat het resultaten
zou opleveren,
omdat
Robespiere
het adellijk
arcnief
in Normandië
had
,$locn yernieligcn(
!) Ilij \vas slrCcllls 9 jar,cn oud to~cn hij zijn vader
tijd doorgebracht
bij ‘cene tante
,,vcrloor
en heeft toen gcruimen
Duchesse
jde Bois-Ferrand!)
Op 14 jarigen
leeîb
77(waarschijnlijk
,,tijd naar de militaire
school gezonden
werld hij 2 ,jaren later Zele,,officier
en begon
zijn zwtervlenld leven toen de grootc
Revolutie
,,uilbrak.
Zijn moetder was de dochter
vat1 den Jlarquis
cie J,aval!:tlc
~velkc onder I.odcwijk
XV in groot aanzien
,;(of
die la Valeltc),
,,was. Mijn groolmoedcr
was vóór haar huwelijk
hofdame
(Demoisclla
,,d’honneur)
bi*i de Koningin
Marie Lcszinca. Zij moet in de cersle
,,jarlen der revolutie
1795 of ‘96 op haar kasteel in het zuiden van
Normandie
zijn
overleden.
1)
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,,Mijn oom cn tante de Poncy hebben het leven ond,er de guillotine
,,vcrloren. Omtrent het jaar 1812 lontmoettc mijn vader te ‘s Graven-,.hage een hIarquis tic Coc~l~il~o~ef-~loc~t~~~~~~iIlc
~~ll<c~in het Icger van
,,Corldé een been had verloren. Hij verleldc aan mijn vader, dat
,,zijn br&dcr (mijn oom)
een goed kameraad was gewccsl \~~c*ll;e
,,tot zijn leodwczen ten gevolge vau uekomen verwondingen \vas
,,overlelden, waarschijnlijk te hiittau. In het laatst van 1530 te fint,,werpen zijndc ontmoette ik met mijn vadser, terwijl wij ons in een
,,magazijn bevonden, een heer, welke mijn vader tot mij noordc
,,spreken naar hem toekwam cn zcidc: ,,Mijnhew, gij zij1 wn Fransch,,man, ik hoor het aan Uw accent.” Na het zien van onzen naap
,+d’Armandville, zeide hij, dit is een naam, dit in Frankrijk goe’tl
,,b,ekenld is. Die heer bleek te zijn een Prins de Rohan, uit Kor,,manldië herkomstig.”
,,Het schijnt dat er veel gelijkenis bfestond tusschen mijn vader
,,en zijn ouldste broeder, want in het jaar 1806 te Groningen zijnde
,,was er een solmdaat van Neen vreemd legioten. die militaire eer b,e-l
),\YlC
C’I aan miSin valder. Mijn vader xcide, ldat hij zich wwislc
,,‘doch hij antwoordd4e: Ik ken U wel, gij zij t de graaf d’Arm&d,,villc, kapitein5 in het leger van Condé.
,,To~n mijn grootvader over&od was mijn ovcrgroolvadcr nog in
,,lcvcn. Hij woontde toen te Granvillle <en voerde den titel van Mar,,quis. Ingevolge hel recht van opvolging in Frankrijk voerden dc
,,zoo&
uij hel leven van hun vader de& titel van comte, vice m lc
,,cn chcvalicr; Itlil ging afdalende, zoodoendc vocrdc m i,in oom’
,,hi,erboven vermeld bij het leven van zijn grootvader den titel van
,,graaf cen claar hij kinderloos is overleden is hel recht van eerslgc,,boorle en zoude ik bij gevolg indien onzen titel crkcnd was den
,,titel van Marquis voeren.
,,Ongchu\\dc a~dcllijke dames vocrdcn in den rcgcl geen ti tel. I)c
is niet bekend.
,,idatum van het overlijden van mijn overgrootvader
,!Van dc Dc la Valelic familie is alleen bekend, dat mijn grool,,molcdcr Lcgcn 8den zin har,er familie 111ef mijn grootvader gcllll\vd
,,zijnldlc, mcl hen was gebrouilleerd.
(w.g.)

Lc Cocq d’ Armandville.
R.M.W.0 _
Giep. Luit.-Kolonel.

.In. 1787 was ,de Ecole Navale te Brest nog ver le zoeken.
CA
DIeze (dateert toch pas vanaf 1 Nov. lS27!))?
M’en moet zich niet t,e veel verbazen, dat dergelijke verhalen in
hel ,brein opkwamen van een gewezen kaper en die cr vermoedelijk
pral op ging zijn levensbijzonderheldcn
aan zijn kinderen in kleuren
en geuren op te disschen jen daarbij rijkelijk gebruik maaktc van
all’es wal de fantasie hem ingaf. Het mag nog een wonder hceltc,
dat de familie niet is vastgeknoopt aan die van Le bxeur
tl’drmand-

3ö
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VOOr ZOOvCel
1100cli$,
wordt hier nog eens uit~drukkelijk
gCCOllStatcerd,
dat de inzculdc~ tlCr gegcvcns tle
I,CdOCIing hall (leze le ~doNcil puljliccercn
c11 rlcze zoildcr ccnige
restrictie
afstol~~d. doch blijkbaar
zich niet kon voorSlCIlCll,

dal

zijn

falltastisc~ll~c

nlC~tl~C~~CC]itl~C~l

iAcgells~)r;]:iJc

zou$cn uitlokkcll.
Na ccn vrij langdurige
sorrespondentic
ten
gesteund
door officicele
hcscheildcn,
was ilc in staat het volgende
\Xsl ,tlC stcllcii, zonidcr cvenwcl
;Ic gcsIac*lltsIijsl
Jioogcr
te kuiiiilcn
opvoeren
dan tot het laatste viercndccl
der
18dc eeuw.
Het geheel ontbreken
van een historick
der ,&iqclcrdcs
C1C.S fermC%”
uit ~c?~clltij:1 van llct A4ilcic11 I<cgimc voor zooYccI bctrcft
het tcgcnwoo.r~:lig
I)clx~rtcmcnl
rlc Ia Man~h:~
maakt een onlderzock
zeer ingewikkeld;
men z,ou ccnigcn
tijd de verspreide
gegevens in het dossier
Scric C der
archieven
van l~lc Manche,
:liic den TntcndtmW
van CaPn
en dit van Calvados moeten bestudeeren,
ldaar tot heden
geen speciale studie over genoemde
brigaldcs
werd ingclcild. %o’o is Jlct thans vcrmc:c:ieIijk
llipt mcc’r na te g:\an
van waai ilc hicr\~olgcii4J~e cerstgenocm:lc
Ic Co(c>q kwam7
\\raar en wanneer
hi,j overllcc,tl cl1 in
\YCIlC :111iI,l of wc~I!<C
Ixdiening.
1)~ naam le Co(c)cl, kwam z%r vcclvubrlig ill dit sll’ck~n
9ndcrling
\‘OOl’ zolldcl- rfat er cletligc faniiIicI~c~ti~ckking,
I:~cstollld.
Van ccnc gcïegclvlc afstamming
ge~tIur:~ndc 9 ccuw~n
; !,
is niets bekcndl
cl1 bovendien
ollmogclij k tc bewijzen.
rl(C fragment--gcncaIo$c
thans dus aan met::
Wij va iigen
1. Pierrc
Frallcois
Ic C’ocq, lcml~IoyC dans les fcrnl?s

- .

ville
uil Beauvoisis, of IY,lrm~~zvil’lc, scgneur dc la nia$son f9rtc tic
Chaffardon (Daupline en Savoyc), maar. . +
.
. die zouden
niet
.passen in het kader van Neen 900jarige vestiging in Normandië!!!! . . . . .
Dc zoloeven gcnoemdle iooienaamde oudste broeder, die als ,,graaf”
tl’ Armandvillc in hel leger van Con,dé zo11 hcnucn podicnd cn wiens
doop niet door mij kon worden opgcspool:d, lijk1 ons eerder tc
identificeren met een zekeren J. E. d’Armandville (,dic ldus NWkll-~
eens zijn stamnaam Le Cocq nege#erde)’ aan .Geii een Instructie
werd uitgereikt als kapitein van het kaperschip
,,De Constantia”,’
;\mstferdam 14 Feb. 1809, welk schip ,,gemonteer,d met 4 draeyhnssen
en vo’eren’de elf man equipage, thans liggende te Amsterdam.” Dat
een kaperkapitein bij het leger zou zijn gew,eest van Condé komt
mij 0~1~ niset bletrouwbaar voor, hoewel ik moet toegeven. dat in die
tijden zoo llict alles dan toch ~ccl mogelijk was. Het lcgcr VLUI
Condé was Feeds in 1800 ontbonden.
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du Roy, brigadier
1771 let licutenaut
1773 de la Rri-galde ltfe Sainct-Anne
en 13lrGs 1). lr. I<el~~c~ Ag:ltlw
GuineMche
(of GuignleBerc*hce).
2)
Uil welk huwelijk
vo’or zoovcr bekCcnd geworlden
(zie
evenwel
ook
bladz. 30. mot).
1. .Agafhe blemne GeneviPve le Cocq, ged. Huais (Depart.
de la Manche)
16 Juli 1,771, 3) f- &l.
,lO Sept. 1773 (4)
1). De archivaris van het Dcparl. de 1; Mancbc scnrclclf
des
mij:
I,a
paroisse ‘de Buais, si tu&
SUl’
Ia
lirnilc
ancicnncs provinccs de Normandie
cl dl1 Maine
le s iege d’unc brigade des fermcs,
chargéc’ de surveiller et de
réprimcr la contrcbandc. Cettc brigade 4tait naturcll~ment postée au
village die Sainte-Arme, existant encorc aujourd’h’ui cl placé ti l’inlcrsection (des routes de Normandie,
#d’eBrétagne cl du Maine :i cnviron
1800 mètrcs au nord de l’église de Buais. C’csl cc qui vous clxpliyue
1~ titrc pris par Francois I,c Cocq de, brigadier ~dc Sle. Aunc cn
Buais.” Cct individu était le chef des commis des fermek; ayant
l’eur résidence dans IC village des gablellous, comme on disait alors.
(l,,ifirc in zijn Dict. selon I’Acadfmie zeg1: (;abclorr : mot pop&irc
et d(: dénigrcnlent peur désigncr autrefois les ‘employés lcle la gabt*l$,>,
atljourd’hui l’es employés ,dc la Dlouane et de I’Octroi.)
2) Zij wordt in dc familie-aanlcel<cning~~~l gclnoemd Guineb6chc dc
la Valettc en komt zelfs in aangiften bij lde B.S. voor als de Ip
I’alette; of zij werkeli.jk zoo heette wordt door nicls geslaafd. \‘crmocdelijk hebben die koks van dieze cuisine de falsificalions den
naam Guilabert ‘de la Valette of de ’ Lavalette crgcns aangetroffen.
(oude familie te Castres) en deze dienstbaar gemaakt aan hun
opzet. Volgens h,et nelaas toch van Luit.-Kol. le C. u h., was zij een,
dochter van een Mark& d.1.V. ! Hel mili~cu waarin zij thuishchoordc
maakt #evenwel deze blewcring niet geloofwaardig! !
3) Doopreg. Buais. - Ce vcn’dredy dix neuf juillct 1771 a Cl6 baptisé par moi vicairc soussigné Agathe Jeanne Jcnncvi&vc, née du
16 du présent mois du légitime mariagc de Pierre François I.ccocq
Brigadilcr de la Brigade de St. Anne en Buais et de Agalhe Renéc
Guignc Berchc son épouse, le parain Jean Baptistc Polel capitainc
de la Brigade ambulante de Barcnton la mal’ainnc Jcanneviév’e
L~resquc femme ‘de François Lucas huissier au Chatelc t demcurant
3 Ste. Anne en Buais, Le père absent, qui vont signer. Suivent les
signatures. Pour extrait certifié conforme.
4). Begraafr,eg. Buais. Samedy onze Septlcmbrc dl1 sept cent
soixante treize le corps d’Agathe Gcncvièvc J,cannc Lecoq fille légi@m&
de Pimerrc François I,ecoq, lieutenanl !de la Gablelle de St. Annc et
cde Renée Agathe Guinebechc son épous’e agée de ~tleux ans . cnviron
decédée Id’hier au bourg de Ste. Annc, a 616 inhumcc le jourld’ hui
par neus soussigné, pr&ence de Guillaume I’oinet mairc & la Soulierc
et *de Pierre Le hlinois, mairc au bourg dc Buais Lémoins clcdmtte paroisse lesquels vont sigder. Suivent les signatures.
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Baptisé cc Vendrcdi
XCmc jour dc Scplcmbre
1.) Dooprcg.
Buais.
mi1 scpl ccnl soixante lrcizc a été baptizé par moy yica,irc soussignC, I>icrtic l’.ierrc Franqois
r(’ Dcnis T~ccoct né dc bier du Iégitimc m3riagv
I~lccocc~ emplloye (dans les fermcs Idu roy cl lieulenant
dc la brigade
de St. Annc cl de Ren& Agalhc
Guincbkhc
son épousc le parrain
Dénis Guignebc’chc
employé
dans les ferlncs du roy dans la brigad:> dc Vircy, la marraine
Angéliquc
Poslel, fille tic -Jean Baplislc
Postcl
de la paroissc
da Barcnton,
qui vont signw.
Suivenl
les
signatures.
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Cocq bedoelt gij, zlou (dus. het .antwo,oradmoeten luiden
&Z Cocq ~d’Armanlduille!
Want werkelijk bestaan twee
dorpen van Idien naam in lden .omlrek van Valognes. De
archiviste <dela Manche schreef mij <dienaangaande: ,,L’un
,,situh au N.O., Id6penld#dela commune mêrne )dc Valogne.
,,L’autre situé au S.E. fait partie de la commune
de
,,Saint-Cyr, canton ide Montebourg. Lies deux communes
,,ont conservéés d’ancieimes re@stres ddes catholique,s
,,pour les XVIIle et XVIIIe siecle; ilS sont conserv6s dans
,,les mairies.” Maar noch in Montebo,urg,
noch in S&rrfCyr, noch in Granville, is e&nig spoor te ontdekken van
personen, ldie in het kader der familie.-aanteekeningen
zijn te plaatsen. Allee11 Barenton
geeft in 1771 een doop-inschrijving van een Jlean Jncques Lccerf, fils dc Jean
J acques Lecerf, empZoy6 dans Ia lwipde
ambulante
/de
Barenton ; la maraine : Modeste IMnise Guignehesche.
le
parrain Jean Baptiste Potei, capitaine id,e la brigade ambulante, époux de la ~ciit~eDame. Wij zien hier idus als
getuige op treden een familieli~d, wellicht een zuster dér
vrouw van Pierre Dénis Lecocq, Idie later opduikt als
Pierre d’Armandville)
en uit hetze:lfclc milieu. 1)
wel,

Onze Pierre
Dénis
Ze Cocq, gedoopt te Nuais 9 Sept.
1773 zal Ivermoledelijk het ou’derlijk hujs op jeugdigen
leeftij,cl hiebblen verlaten en als scheepsjongen zijn geluk
beproefjd in vr’eemde landen, waardoor hij in aanraking
kwam mlet avonturiers en zeeschuimers en zoudoende lde
FranschleY Engelsche, Spaansche en Portugeesche tslen
machtig werd waarvan hij spreekt in zijn zoo straks te
noemen rlequfest aan Koning Willem I.
In zijn veel bewogen leven (hij nolemde zich Pierre
d’Armandville, Pierre Dénis ld’Armandville, Pierre Fran-çois d’Armanldville) valt telen ,,trou noir” le const:lleeren’
tusschen 1773 ‘en 1803. Den 18 Juli van laatstgenoemd.
jaar werd hij als 2de luit. aangesteld tler krlapuaart bij do
voormalige kaapreederij : ,,De Bataa/sche”,
‘onder directie
van A. Teuler van Hall en E. van de Sta&.
Uit Jhr. Mr. Die Jonge, Geschiecle,nis van het Neder&rlsche Zeewezen leeren wij, dat bij het uitbiarsten van

.
B

1). In de’ R56moires de Mons. Gisq.&, ancien Préfet de PoHoe,
écrils par lui même, vindt men in Deel 1, blz. 87; ,,Je suis né à
Vézin (Moselle) le 14 juiI%et 1792 d’une Eamille obscure et pauvre.
Mon p6re était à oette époque lieutenant
de douanes.”

dC

i*
D
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do oorlog i II 1803 ‘#de lust herleefde
om kapers
‘uit te
rustii1.
De ~W~WS
Adriaan
:Teyicr
vul
Hall en cingel
vaI1
(1~
Stadt te Anlstet*idan~ l>o:le~l het Staatsbewind
;ian
cfC?]lj@
schepeii
voor llulllle
rcl~c~lillg
ter
kaapva:Wt
iii
ZW tct zenden, mits Xe I<egeering
KM hare
zijdc .loor
lid
afslaan
van
daartoe
gescllikte
bodems
~‘11
door
hel
vCr]~Wnen van andere
aanzienlijkc
\romor~:Icelc]l ~le~c km-barc W hachelijke
onderncnli~~g
onlderstewlde
w
twlmoedigde.
L)i t aanblold wcr:l
~k~ll~gclllOIllC11
1)
(311 rlc gevraagde on~dersteuning
en aannioedigin~
ingcwillig,l,
l:lccls
omdat
er, lclo~or het in zee zijii vmi ecii groot gcdc3cltti
van ‘s Lands
macht,
weinig oorlogschcpcu
voorh;til~l~n
\val’e11
‘d me
nog hoveii~ili~eu nauw dooi- :lc Britlcn
inges10 t& werden le,Li dus weinig
karos was, CI~I met gewonc niidrl~len
deu vijaml afhrcuk
te doen, en tlccls i:iok,
ollldat
111c11
11q,1e
door deze uitrusting
val1 kapers
.lc
Jrlóeiieiildc vaart
en leveiijrligc
hanclcl I&3r
EilgclsC~lltw
naar en van Noorwegen
c11 de Soiil
le ~~cii:.~dc~clc~~.
I~iciit’~iigcvolge
werd ~tlo~or dc gmielde
burgers
ccii
k:taprcQlcrij,
dit de naam val1 ,,DP Bcrtìr;r/sche”
,;l~-oc~g,,
opgCi*i(~hf Cii in liet eerste jaar
tics oorlogs acht kapers
uitgems
allle sterk bcniand
cn waaroii~tlcr
drie klocltc
SdlC~YCIl,
clic val1
1s
lot
20
st a1f&c11
Cl1
320
Lot
x0
111a11

vocl’dcl1.

TCII ci11t1c I~CII vijand
de 11zcc~sl
mogcli~jke
afl)r~~k
te idem til ook ZOC>iioo~dig, aan stcrkc afzc>ii~lci-li,jl~c TMSC11(’ gcwapmdc
schcl)cil
of klciiic vijandelijkc
afrlcc-overdekt
was) het
linqen
haarmede
~dc zee
genocgzami
hoÒfd Cc ku~mcn
I)icl-?ien, I~esloten Van Hall (~1 Va11 de
Stadt lmnne
kapers
niet
opzictm~lve
te Idoen uitloopcll
maar ze divisiegcwijs
in zee tc mnrlcn.
Tot aanvocrdcr
kozen zij een Franschrnan
Jean Saint Faust 2) geheeteii,
clen stout zeeman ,cn dapper
solltla:~t, n~;\ar wiens z~rlc11
en
die zich wc~ldra schul;lig
maakte
aan
ruw
waren
zao door liet vcrontïustcn
van
,grovc
ongeregelldhe~den,
del1

~‘~ellSdlel1

halldel

óJ>

~00rWqp

ak

met

het

mm-

koopvaarders
~11 wegnemen
van Hollandsche
onder onzijcligc
vla,g, hctgecn hem zloo ten kwade wml
,geeduild, #dat hij, op aanklacht
der rcge,ering
van
Amstwhouden

-. “N

.

1).

Bij secrcel Besluit v.h. Staatsbewind van 12 Aug. lSO3.
In het hierodep
besproken reyeest van Pierre Dénis &Armaetlvillc dd. 15.12. 1806 gericht tot Koning I,odewijk wordt ge-sproltcn van de flotillo Auxiliaire Hollantiaisc sous le commandcm,ant
1
. de Mons. St. Faust. :t

2)
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dam, in hechtlenis
werd genomen
en gelast, het land te
on truimen.
DezIe wijze van
gitrus ting slaagde in den beginne naar
wensch, daar St. Faust jen .de zijnen ondlerschei8den
prijzen
van waarde
verm5eesterlde.
Ook handhaafde
hij Idapper
de leer van ‘s Lands vlag, en toonde niet bleschroornd
tle
zijn zich te metten met vijanden,
‘die hem in macht over-troffen.
Dit was bijzonlder het geval in een strijd dioor hem
met zijne toen onderhebbende
divisile op den 3 iMa:~rt
1804 tegeu het Engelsch
fregat Thetis, kapit,ein Campbcll
op lde No,orweegsche
kust geleverd.
Dat fregat ‘t wlelk 20 stukken
van 32 c11 28 va11 18
pond voer’de, werd Itloor St. Faust
met zijne divisie, bestaande uit ,,Ide Hataafschc
Trouw”
van 12 stukkeu van
. 12 en van
21 pond, lde ,,Unic”
van 16 stukken
schie-tende
8 ponld, Idc ,,De,ugd”
val1 1 achtponders,,
cat1 dlc
,,Eer” met 8 twccpond~ers
bewapend
stoutmoedig
aangegrepen, niettegenstaande
het vijandelijk
fregat [de gezaménlijke kapers in macht verre te boven ging. 1) Ruim
(drie
uren hiield het gevecht aan, ‘1 welk Icloor dlc kapers met
zooveel Klockheid
c’ii zulk con go”:1 gevolg volgetióutlin
werd, dat
het vuur van dc Thctis
ten laatste zweeg jen
dal het f regat zich geiiori~&aakt
z;~g, zich met dc vIucht
IC redde11 . . .. .I...
Nog ccnige koopvaarders
wertlcu
door ~d,c kapers ge-110111(311,
tiaar
niet lang daarna
viel een lder xwa:n-sttq
schepen van St. Faust in ‘s vijands handen,
weríiiii
drie
anderje een prooi (der g,olven en ldIe overige ve/r;richttéh
niet zoove,el a 1s #de reelders vlerwach t hadden.
De divisie
werd uit dien hoofide wegens ongeregel~dheden,
door St.
Faust gepleegd,
ontbonden,
welk lot (de gehcele Bataaf-sche reederij
niset lang daarna
deelde.
Wel wenld&
Adriaan
Teyler van Hs111 zich begin 1807,
niet
afgeschriKt
Joor
,dc vorige
verliezen
opnieuw
tot
de Riegeering,
ter bekoming
val1 het verlof
Ler opdoch dit verzoek hoewel
richting
van &ne kaapreederij,
aanvankelijk
bijval
vindende
2), b’leef naar het schijnt
wegens gebrek
aan geldmiddelen,
zoVnder gevolg.
Er werden
nochtans
in Idiezelfde jaren vo,or niet minder #clan leen 3ertigtaZ dier vaartuigen
kzpes-commissi2n
1) Rapport van St. Faust, een uittreksel in Haarl,emsche Crt.
van 5 april 1804.
2) Secreet Blesluit Staatsblewind van 29 Mlei 1804, waarbij Dirmec-tleurcn voor zoovesel noodig daartoe gemachtigd, to[ opheffir(g. Bij
het opmaken der rekening wend een .perlies van f 200.000 vastgesteld

36

GESLACHT--

EN

WhPENKt.JNt)E:

uitgegeven,
Idoch ook deze nieuwe
pagina werd door
#de
waakzaamheid
des vij ands met geen gelukkiger
uilkomsl
bekroond,
zoodat
tde meeste schc,peii, na’dat er ecnige
van genomen
Waren, werkeloos
iil de havens
bleven
liggen, 4)
.
Keeds i 11 1806 schijnt onze Pierre LPnìs
d’A4rnmz~ dville,
(zooals
hij zich tloen schrecfj
tic kaapvaart
te 1wbbc1~
verlaten daar hij zich i:d. Amster~dam lii Dec. van (dat .jaal
tot Koning
I,ouis Napoleon
wendhde,
met
het volgens1
reques t : ,,Lle soussigné
Pierre
INnis
lcL4rmcrtzdvillv
a
J’honneur
lde rcpreséntler
ti VoLre Majesté qu’ établi en
,,Hollande
Idepuis plussieurs
annt!es il s”esl cmbarquC
avcc
,,Monsieur
St. Faust en qualité
de premier
lieutenaut
,,sur 1a corve t tle ,,.l’Union” ; quïl a étb préscn t aux com;I soutenir
la gloire du
,,bats dans lesqulels il a concuru
,,Pavillon
Hollandais.
Passé i bor,d d’une prise Anglaisc
,,faite par 1 a flotillle
en qualité
dc capitaine
de prise
‘une forte corvettc
anglaise dc Iaquell~c
,,il fut pris par
,,il supports
longtemps
le feu sans se rendrc ct ti laqiiellc
,,il crovait
avoir échappC. en prerlqut
mouillagc
sur un
cgard s
,,territOire
ueutre 0U elle vint lc pendec
saUs
Conduit
~tlans les prisons
* Anglaiscs
,,pour
neutralitc.
Cc3 faits sant coi1IIus
,,il y resta jusqu’h
sou cchaiigc.
,ide Monsieur
Gohier,
co1isul-gC:1iC;ra1 dc Francc
ut tIc
,,Monsicur
1 ‘Amiral
de Winter,
rlui ne rel’useron t ccr~,fainement
pas de l,es attestcr.
,MnriC Irlcpuis sen retour
,,li unc HolIal~daise..~...‘...
(volgt het verzo’ek om wrld& in de Marine
gcëmplovAmstc~i&n
eerd te worden.
Het requcst
is ge’datccrd
15 December
1806.)
De minister
van Marine en van Koloni&~ Van ‘(lel- Heim
sdmeí’
daarop
aan den Koning,
i.d.’ Den Haag Eden
24 Februari
1808 1).

-. --..

1) De Minister
van Marine deed dienaangaande
17 Febr. 1808 een
aldaar,
pag.
I-111
kooplieden,
pag. 246 en over de bcnadccbdc
Ihwn,
dc r’egeering van Amst er’dam
gc,durende
den Irranschen
tijd in Jaarboek
Amstel«damum
1914, pag. 86.
Tn hel Register
van Commissiën
voor commissievaarders
1796-8 stukk~cn (kaperschip)
Gapt.
1808 vond ik ,,De Unie”, 60 koppen
.J. St. Faust, uitgerust!
Amsterdam;
Reeder
A. Teyler
v. Hall en
Van d,e
Stadt.
(Alg.
Rijksarchief
‘s Gravenhage.).
1) De Minister
van Marine deed dienaangaanhe
17 Febr. 1808 een
gunstig
rapport
aan den Koning.
1) Wssivenboek
Minister
van lder IIeim,
Algemeen
Rijksarchief
d,epôt, ‘s-Gravenhage.
Aanwinsten
1887.

’

.
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?,Siïe,
,,Uij marginale
‘aposlille
van
‘Eden 19
dezer no. 9
,,in handen van ,deil onldergeleekcmi~e
ter fine van Rapport
,,gesbeld zi’Jnde een request van P. F. ~rl’Arillali~civílle, ge-,;diend hehbien~dc
als eerslc luitenant
bij vlc voormalige
onder
directie
geweest zijnde van de Hce-,, k aapreederij
,,ren A. Tieuler van Hall en E. van
de Stadt, houdcnifc
,,wrzoek
om in Uw Majesteits
dienst
geëmptoyeer(i
te
,yorden.
,,Heeft
onltlergcteekenldie
(de cer aan Uwc
Majcstéit
,,cerbicdiglijk
te observeercn,
dat de Maarschalk
Ver Huell
,,als . toenmalig
Minister
van Marine
den 11 Febr. 1807
,,aan TJwe Majesteit
op ceil diergelijk
verznck heeft ge,,rapporteerd,
#clat hoeZeer de Recpestrant
.~an hem Maar-,,schalk wCrs toegeschenen
niet ongeschikt
voor
Iden zee-,,ldiensl te wezlen, echter van ,denzclven bij het Kon. Corps
,$der Marine
van Uwe Majesteit
niet wel met
succes
,,employ
gemaakt
zou&
kunnen
worden,
aangezien
Ide
,?persoou
yzimrn@r f-ydiezz~ hehb~inci’v op fel7 *der oorZf+,,schepen
van dezen Sfauf dicuvolgells
niet hekend was
.,me! dien ldienst zoodanig
als dezelve daarop wierd waar,,genomen . . .. *...
(volgt
advies, dat requesltrant
beter zou ldoen, zich’ IC
wendIen tot Ide direclic
tlcr Kaaprec~lerij
en om :laar opnieuw
~eëmploycerd
te worden,
daar hij daar vroeger
releds h’-ij gediend had).
De beslissing
dies Konings luidde
aldus : :
een
requcst
d.~:l.
19
Felx
1808
van
P. 1’. d’Ar?PP
,,mandville
te Amsterdam,
gewezen Lt. ter Zec 1) en ka,,pitein
hij Idle sod~entaire Artillerie
tc Amsterdam
3), ‘en
,,dit corps zijnde gelicentieerd,
om wet+erom
in actieven
.,dienst
te tr’eden.
‘..\Vij ~declinleeren des suppliants’
verzoek strekkende
om
,,hij onze Marine
te worden
~cempl~oyeerd.
(was get.) 1,.
.,Utrecht;
14 Maart 1808.
1) Juiskr zou zijn gewezen ranq hiw zijo’ aangeduid als luik-nanl ter kaapvaart.
2) Dc bete&en is dezer Dcmi-brigarlcs provisoires is le vinden
in ~L’Histoirr cie I’Armée #et íle km les rP!~iments par A. Pascal, In-troduction p. XXIX, o.a. aanwezig in de Bibliotheek Dcpartekent
van Deknsie. Een nog aanwezige ‘brief $e,daleerd Eleckeren 19 Oct.
1809 is, geadressCecrd aan Monskmr Ilarman$$e;
capitaine ’ au 3e
Bataillon de ,la 3e half Brigalde Provisoire 21 Gravenwesel.

PI
*
,
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Den 8 Maart 1811 zien wij hem benolemd tot Commissaris van
Politie
tle ..Anisterdam;
hij wordt
in dit ;~an-ste!ling
genoemd
,,Leclerc-rli’drn-mrzr7vrlie“(
1) ancien
officier ‘(le Marine
(sic)) 1) terwijl
wij hem in 1816 iw1
reqwesl z ien inldienxm am Zijne Majesleit
ch Kolling der
Vereenigdc
Nederlandlen
waarbij
hij te kennen
geéft,
dat hij : ,,door
eiene toevallige
misvulling
alleen bij dc
,,heuchelîjkst~e
.kecr van zaken in 1813 en 1814 nxw aller
,,wensc’h voorgevallen
van zijn bediening
verlatc~l
Cunc-,,tionnair,
Commissaris
van Politie om geen
andere reden
,,c9aa~‘va1~
v erlaten,
als omdat men hem in Frankrijk
ge-,,boren
voor Franschman
nog ttanzag en dqed houden,
,,hoezeer
hij jaren lang
dat Rijk om Sde Revolutie
ont-,,wkien
maar in Idat L:m~l zelve ter zee gediend had ,,met eene fatsoenlijke
Hollandsche
vrouw
getrouwd
vijf kinderin
vcrwekl
in leven
,,eJJ claarbij in Holland
,,heeft - en de supplianl
alzo0 als een ~ciiat~xralisecrtle
,,Hollander
aan tle merken
zij. Vergun
aan zoodani$en
,,tzedert
a mbteloozen
ondwdaan,
en zijn commîssarlaat
,,der Politie
t’e Amsterdam
irrey~rochabel
zich vlciellldc
dc vol komen
,,stewls waargenomen
le hebben’
CIl
van
,,estime
dier aanzienlijkste
lelden schriftelijk
zich mogen
,,verzekwdv
zien, blijkens
een reeks van attestatien
aan
,,Uwe
Majlesteît
den 1 &den dezer bij Rckcste
geIdaan
,,presNenteeren
met blootlegging
zijner sitiiatic
(in onver,,diend tot hiertoe zich tc bevi~~clen
m1~1er
cenig bestaan
,,of rctablissement
daartoe
strekkcndc
~11 zulks hoog_--,,stens beho~evcndc.”
Jergun.
Sire!
(lat
Uwe Koninklijke
Majes tcit llicr tlcr
,,stede ‘z ich bevindende
en #tIc suppliant
Uwer $lajesteits
,,gewichtiger
opwachlingcn
niet clurvendc
surch argeleren,
,,dat Idc suppliant
bij dcczen op dc Aiscrcetstc
Joch aller,,dringenste
wijze om zijner noodswillc
cn otibîlljjk
ge,,paswwd
te zijn, zich met fl: czen aan Uwe Konin klij kc
,,Majestei t mag wenden
ten ‘op zijne den 18~~~ ~d~eezer
Jaatst ingediendc
rekeste en stukken, zooals hij zich reeds
,,bij hel oogenblik
Sdler heucl~elij kste kwr ~111 zaken zich
,,aan Uwer Majesteits
toenmaligen
Commiss:~ris
Generaal
gehad en vervol,,van Politie dsdelîjk
heeft geadresseerd
,,gens zoo bij Heercn ~Burgemcesteren
dezer Stadt als
,,hij (den Heer Procureur--Genel~aal,
;tcvens
gechargeerYX
retablissement
bij’
,,met Idee Politie
op eenig convenabel
,,herhaling,
edoch tot nog toe vruchtelotis
Ileeft gedaan.
1)
Doos

11ijksarchicf

no. 188,

Noordholland.

Archiclf

Ikéf&lurc

ldcr

Zuidcrzée
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,,Dal

.Iderhalve
de suppliant
althaus
ten eerbiedigslen
imploreercn
op meer :gcmeld, ~~lcn 18cn dezer in,,gedi.cnd
rekest
en zoo aau tal favorabelc
gctpigcnisscu
,,dal hoogst gunstig
retablisscmcnt
waar hel in Uw Ilijk
,,%iJ - kan het nilct bij 3e politic
ziju, clan in zoo8~t:~nig;
,,ander vak als waartoe
#de suppkmt
in lde Commeïcic
,,geinitiecrd
zoowel
.als van den militai:rell
dienst gccns,,zins vervreemd
op zijnen veertig jarigen
ottderdoni
bij
,,dc kennis Ider Frausche,
Engelsche,, Spaansclic
cn Por,,tugceschc
talen nevens dc Hollandschc
naar convenicntic
,,zal mogen employabcl
geacht -worden om alzo6 te zien
vergoed ccn met alle gelatenheid
en geduldigé hopé ,door-,,geworstelden
tijid van twee jaren zonder
ceuig bestaai
,,eii geheel buiten . zijn tocdolcn
c~i alleen ldoor louter
,,toeval ‘en misvatting,
cr dat van Uwer Konïnklijke
Ma-,,jcsteit favorabclstc
dispositie ‘den s~ippliant
zich íiet wel-,;dailigS t extract moge uitgereikt
zien......
‘t welk doenNdc, enz.
(was get.) pi. d’Armandville.
,,mag

rh Iii’Wop gevallen ,gunstige beschikking volgde in
Mei 1816, (d.w.z. hij wer,d 2Q *Juli 1817 aangcstcld
lol
Commissaris
speciaal
van Politic
over het rc3sort
va~i
de Zijpe, het eilandC Texel en rcsidccrendc
tc 1)cn HclN~lcl
werd
als zooldanig eervol ontslagen
6 Dec. 1826, \vaarol)
den 15 d.a.‘v. ‘de benoeming
volgde van vìsiíeur
Iler- In-en Uitgaande
rechten
te Antwerpen.
1) Hij ovcrlce~d als
oud-verificateur
id’er zelfide rechten
IC Elsene (arr. (;ent,
0. Vlaanderten)
18 Jan. 1850, ouIt 76 j., en is i!lgeschrevel1 als PIelras Franciscus
LVnis IJccocq
d7Armandvil~e,
geb. tc Wu,oz ( !) Normandi~n,
Frankrijk,
~0011 v;jn Piefrr
Louis (sic) en JoamTe Lavaícttc(
!!) 2).
Wij gaan KW over tot het besJ)rckell
WUI het huwelijk
waarvan
plaats en datuni onbekct~d
blevcli.
De familie-papieren
geven als plaats en :latuin
aau,
Amsterdam
Bagynhof
20 Maart
1805, doch in de registers
clier kerk
is dienaangaande
niets te vinde11 tusschen 179.5 en 1805,
en ook idle bescheiden
der andere
R.K. ,,kerkcíl
gxxcn!
geen licht. Indilen het huwelijk
elders plaats had, kan
ecnc onjuiste
opgave van den nxm1 ldes bruidegoms,
(en
l!

Mij

woonde
altdaar Ossemerkt
Wijk 22. no. 100r. genoot cen
van f 700.mat vol,gens zijn signalement
1 El 72 d. (en
droleg als lidteeken
een kwetsuur
aan de rechberheup
(vermoedelijk
1
een souvenir
uit zijn tijd als kaper.)
2). Ook hier is we,der bij de naamsvermel,ding
mienige onjllisthepid
te constatmeeren, gegrond op expresselijk
rwsfrekte
onjuiste
opgmren,

tra&ement

I

.

.

I

I

*

I
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dit met voorbedachten
ralde natuurlijk)
de opsporing
bcmoeilijkt
hebblen.
Zelfs werd indcrlijld
#de bisschop
van
Haarlem
in ‘den arm genomen
om door aanschrijving
aan
alle parochieenen
(of) di,ocescs t;ot een resultaat tlc @erak?li;
evenwel
zonlderl
gevolg.
De louders idler bruid woonden
te Amsterdam,
~lczc zijn aldaar gehuurd
-4 Nov. 1’781 1).
Ostcndc
is
Ook te
het huwelijk
niet voltrokken.
De oudste
kintlcrcn
zijn
allen tte Amsterdam
godoopt,
zooals wij aanstonds
zullen
zien.
Laten wij aann’emen,
dat het hu\vclij k werkelijk
hclcft
plaats gehad zij het ~tlan
wellicht
alleen kcrkclijk
mCt
Anne Frmçoise
Grtrvellc des Vallém,
2) geel. Amstcrld:1m
(R.K. Kerk de ,,Fransehtc Kapel” 3 M:~t~rt 1788 3), -1; Olscu I
(arr. Gent, Oost-Vlaanderen)
2-1 &\ug. 1851 $), dr. vtin

I-l (l\\‘.
1.)
intleekening--peg.
(Pu)
D. T. en B., nu. ï54, fol. 233.
Den 4 November
1784 comparserd,en
voor #de Hceren,
I,ottis Gravelle
des Valles van Normancly,
rootns, wedr. van Maria Theresia
Preallc,
op de Regulierbreestraat
Maria
Anne ,de Castro
van
OostendIe,
Rooms, oud 32 jaren, in de Kerkstraal,
haar moeder .inna I+nncker
woont te Oostende.
Verzoekende
enz. gel. : Louis Graveile
Des Vallées.
get. : Mqrianna
de Castro.

2) Trouwens
in haar overl~jdettsactc
staat uitdrukkelijk
ruerl~rrtz~
van P. F. D. Lecocq d’Armandville.
Evcn\vil
is ade titel van ,,gravin”
haat- in xde fatnilie-bescheiden
gegeven, eenc usurpatie;
ook ‘is zij zelfs
geen dochter
van een ,,edelman”.
(zie noot 5).
3) Doopb.
R. K. Kerk , ,de Fransche
Kapel”
te Amslerdam
-10.
lig8 Anne Fratqoise
Gravelle
Desvalléc
née en le mariagc
dc Louis
Gravellc
des Vallée et de Maria Theresia
Joconda
de Cash.0 a elc
baptiséc
le meme jour, le parain
a étc Elicnne
Thibxttt
et la marain’e Française
Le Sage. (get.) Leon Desmarest.
L.

*-

4). Reg. Burgerstanld
#der Gemeende
OEsene. Teu jare achttien-.
hondlerd één ‘en vijftig (den vijf en twintigsten
Augustus...
en hebben
verklaard
‘dat. op gisteren
ten negen wen ‘s avonds is overleden
Anne Francisca
Gravelle
des Vallée, oud drie en zestig jaren gepcn-dochter
van
sionneerd,
geb. te Amst~endatn ctl kvonende te Olset~e,
Louis ,en Marie Therese
Jadondo
de Castro y Toliedo, beide over-l&en,
weduwe
van Francies
(lees) PieCer Francies
Dionisius
Lecoq
D’ Armandville.

fi
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1. 1)

Uit welk huwelijk :
geld. Amslcr‘dam ( Ragynhof) 10 Jan. 1806, 2) f- jong.

1. Anne

Marine Française

2. Pterre
3. Xarie

François
Caroline

de Armundville,

l

Athanase,
die vol@ HL
Le Cocq ‘d’,-lrmar~~dvill(/, gctl. ~hstcrdam (in ide Fransche Kapel) 2 April 1809, 3) tr. Antoin Alfzwd Olìvi@r de Prez.
4. Eugene Akxarzdrc
Le Cocq d’Armcmd~ville,
r>e~d.A-\m--

sterldam (in Idle Franschc Kapel) 7 Mei 1811,4) -f
Zwolle 29 Dleoember 1830.

5. Edouafid

Victor

Napoleon

Le

Cocq

d’Arnrnndvi?le,

geb. AmsterIdam 30 Oct. 1830, f Amboiua
cembler 1837.

6.

Vicior

7. Hortensie

J _-

Louis

Austerlìtz

(bij

Charles

Le

Cocq

d’,Iraznarrdolill(~,

Zeist) 3 Nov. 1515.

Ailarie’

VirtjGnie,

Le Cocq

7 Deget~,

d’A.rm~~lrdville,

1.; Dc familie (kavelJe des Vallées heeft nooit tot idcn ~(ic! be-boord’ ze is herl~omstig van Argentan; onder de u0ort1arW farnu”Zios
van dit plaats wondt zij nief genoemld in den Idcsblctrcffendlc arbeid van Des Diguères. De archivaris van hel Departement dc i Ornc
schreef indertijd : ,,En 1781 Messieurs (+ravelCe (des Vall$es, père cl
fils elaienl fabricants de dentelles, appel&
Point royal de Wance
R Argentan. Le cinq mars 1781 1’ Inlendanl de XlcnTon reeoit de
Mons. ‘I’olozan communication ad’un mémoire prksenté par. M. M.
Gravellc des Vallémespour obkenir que leur fabriquc soit honor6e du
titre. 8tlc Manufacturc royale. 11s demandaient en mCme tzmps ZI
titrc d’encouragement :i leur industrie, quelques privileges, 3 savoiti
l’cxemtion
du logem’ent #des Iroupes et impositions y relntives, tant
pour eux que .pour denx de leurs principaux ouvricrs o Commis.
1~ conseil des ‘Ministres, sur I’avis de I’Intcndant d’Alk?ncon,rcjcta
cettc demande, comme on le vit par unc lettre ‘lde 3Ir. Tolozan
Idu 4 juillet 1781. La naissance d’Anne Francoise Gravelk odes Vallées à Amstlerdam en 1788 me parat s’expliquer par le commerce
auquel SC livraient ses parents. No.s Pahricants de Point, #en cffetl,
faisaicnl beacoup d’affaires avec la Hollande.”
2) In de doopactc wordt de vadér genoem,d: Pierre Franqois De
Armantville, (de moeder Ann’e Gravcll~e des Valles.
In de {doopacte wordt de vader genoemd: P. F. D. T,e Cocq
3)
d’drmandville,
de moeber Arína Gravellc des Vallécs.
4) In dc ‘doopacte heet xde vader Pierre Francois Dénis I,ecocq
d’Armandville, de moeder Anna Gravelb des Vallées.
^
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geh. Anist~erldan3 3 NOV. 18 15.
8. Anfoineiile
:Irnoldt&
Anne Le C0cq d’. It~mtrrll~l~~~ille,
geb. Dl~n Heltder 5 Juli 1818 tr... dc I-loisiq
9. Henrì,&fe
(:11~arie Joseph;ine
Le Cocg d’Armtrtrdvìllc,
geb’
Dien Helder 8 Sept 1820, ,f Antwerpcil
1 NOV.
1861.
10. Louise Mark Charloftc
Lc Cocq ld’~~t~n~~ttidv~ìlle, gel,.
Den fkldcr 23 Jm.
182:$ tr. Joseph Dat?.
ll.
G,uìllaume
J?ojdolphle LOUIS LP Cocq ~~~nrnlan~rl’!)ìllc,
geh. Den Helder
11 Jan.
1825. Ir. l/ermìne
J:[spers.
12. FerIdìnand
.Jean Charles Sìlvesire Le Cocq dVAbnzandville. geb. tle Antwerpen
18 Mei /8X) was Olficier
iil
Belgischen
dienst, tr. Elise
I’horn.,

1.

3I.

3.
-4.

r,.
6.
7.
/
--

8.

g,ed. Amst~f&lan~
(Bagynhof)
2 Mcf 1807, 1.) ridder
M.W.O. Pde kl., laatst majoor
Prov., -2rlj,. i11 I,imlmrg; gep. 1868, -/- MaastriCht
10 Mei 18s 1; tr.
Maastricht
1 Febr. 1844 Maria G,eL:rIruìda Jacoha
van Waíerschoof
van ,cPer Gracht, geb. ‘s Hertogenbo~ch
9 Aug. f82f, t Maastricht
20 LMa:lrt 1592, dr.
van
Mr.
Cornelis
Joanncs
CII Maria
!;eertruida
Hecking.
Uit welk huw.. :
Pierr;e FranCois Gtirat@
A nioinc 12 C~cq Ic~‘Arn~and zdIe! geb. Veere 21 Dec. 18 4 4, laatst Ontvanger
rlcr
Directe
I!hL Ssto kanton
te .~11~skrdaIq
gep.
19 13,
-/- ongehuwd.
Corneìlle
.Jean Frati~oìs
Le (Oocq lrl’llr.ttr~ltldvìlle.
gel,,
Delft 29 Maart 1846, missiolin:lris
iu N.O.T., -j- op ICIC
kust van Z. N. Guiuea l1i.j re~tll:lirlgs~,ogi~lge~l 27 Mei
1896. 2)
Jean Charles Zdìshalid, idic volgt 1v.1
IVìlhelmìna
Louìsa .Inntr Maria Le Coc*q , d’.Irtnat71dvilZe, g%. [Jtrecht
21 Nov. 18-49.
Ferdinand
Jean Charles Le Cocq d’Armnndvìlle,
geb.
IJtrecht
14 Nov.~ 1851, “r afd. 28 Nov. 1851,
rJ’Armanc&dle,
Marie Jennnc
Chtrrloffe
Le Cocq
geb. TJtrecht 20 April 1853, -f ald. 11 Mei 1853.
Maria bohanna
1Vì~helmìna
fJ@ndrìka
i’ e Cocq d’ArmanWUe,
gei). 1Jtrccht
21 Mei 1854.
Anna Mczrìa Ctarn Gerarda
Lle Cotq ti’, Irmwu~vìlle,
geb. Maastricht
20 Sept. 1861, -f- a!d. 10 April 1859.

1) In lde ldobpacte’
heet ~dc vader 1.c~cocq
der yóórnamcn)
(de moeder Annc Françbise
des
I,cvcn
2) Zit over hem MJ. van Nierl\venhoff.
Id’Armandville,
en Ihel Tijldschrift
Eigen Haard,

~d’Rrmandville
(zon.
Vallées.
van C. J. 17. le Cocq
1896.
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Jean Charlies Idesbald
le Cocq d’,ll,nrcrndville,
geb.
Utrecht
30 Oct. 184:7, ridder
M.W.O.. nLrlc kl.,, lste
luit. ,der Infanterie,
-/- Hospita:11 le Olelch 13 Juni
1886, tr. Maastricht
26 Sept. 1572
Maria dhnza
Henriette
Zìckruolff,
geb. Rcrgcn
(Mons)
7 .?li17i
1859, dr. van Charles Eduard
en Hcnriette
Emm:~
de Loos.
Uit welk huwfelij k :
1. Jean l&?nrì Idesbald,
volgt V.,
2. Henri Fìlerre Wladìmìr
1. e Cocq d’Armandvìlle,
geb. Maastricht
17 Aug. 157-1, ingenieur,
tr.
le. Paula Herpers,
geb. Oberhausen
1872, dr.
van Mathias en Christina
Sitt; hij tr. 2e. Ekrtìle
Marie GuUklmine
.JuwJ~zs, dr. van Gerard en
Marie Tammels.
Waar&t
kinderen.
3. IhgGne
Ernlest Jean
Pierre
Le Cocq
d’Armandville,
-geb. Maastricht
5 Juni lS76, c*ivicl
gezaghlebblcr
(1907)
gewestelijk
secretaris
der
residentie
Palembang,
later 13urgetneester
Pa-lembang,
eervol ontslagen/
1928 (?) tr. *M. J.
de Loos.
Waaruit
kinderen.
4. IlhYlem Fnederìk
Le Cocg d’Armanldvìlle,
gch
Ambloina
9 Jan. 1883, inspecteur
van pol itic
te Amsberldam,
tr. Amsterldam
22 ‘-\pril 1909.
Srrsanna
van Abbse, geb. Amsterdam
27 Mei
1885, dr. van Jacob en Jeuneken
Kenssen.
5. Emìle Pierre Edo,uar&
Le Cocq &d’Armandville,
geb. Mal ang 21 Mei 1885, handelsagent,1
Ir.
Luik
13 Febr.
1913 Va!@ntlne Fìrotfe,
geb.
Luik 12 Juli 1888, /dr. van Charles en Clérnence Cleinge. Waaruit
althans éCne #dochter.
bean Henri
IBdcsba14d Le Cocq $‘Armandville,
gel).
Maastricht
25 Januari
1873, ridder
*clcr M.W.O..
1~
kl., en van
het Legioen
vaÍi Eer, 1) gep. Generaal-

1) Onder
den titel : ,,Souvcnir
normand”
gaf de correspondent
te
Parijs
van de Nieuwe
Rottend. Ct. van 26 Febr. 1931 het volgend
bericht : ,,Er bestaat hier een comité du souvenir
normanjd”.
dat het
r~cgionol’ismc
in zijn udclslen
vorm toepast. IIel tracht meen baud te
leggen tusschen
all,en wier familile uit ‘die rijke streek afkomst&
is..
Daartoe
vestigt
het nationalle
comilé’s
in andere
landen.
Een
kruistocht
werd ldaarlole in de Noordsche
landen
geopend.
Van-daar
is men zuildo,oslcvaarts;
afgezakt
cIn thans
komt
Engel/and
aan dte Ib’eurt. Een Engiel!sch gelestelijke toeft op net oogenblik
hiér

~“-J
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banden
nauwc’r
aan le halen.
Ook in ons land I~cslaat
comilé.
De gcpensionnecrcic
gcnera:&-majoór
van het OostInldiscbc
leger 1. ‘11. 1’. Le Cocq d’Llrmnndville
is dc algemeenc
gcdcliegeerde.
In clczc hoodanighcild
heeft hij hel ridderkruis
van ‘1 legioen
van eer verworv&.
Hwds veroorboof’dc
de Koningin
hem dit aan
te nemen.
In een indrukwekkende
bij~eenkomsl
van
hl
ctinlrale
comité
is hem het kruis
uitgereikt.
Maarschalk
Franchet
Ir1Espéq
presiadecrde
ldc plwhligheid.
Hij nam in de grolole zaal van de Militaire
Club aan de l’lace
de Sl. Augus,lin
op het podiumr
ptaals mlet den gezant, den li8eer
Lomlon;
generaal
Andrea,
mililair
commandant
van Parijs;
andcw
1100ge
militairen;
den Heer Gérar(d,
voorzitter
van Souvenir
Normand : Professor
le Carpcnlier ; ondervoorzitLcr
; ,cen
vcrlcgenwoordiger
van Eden president
van den Ministerraad.
den voorzitter
van ‘(1en Parijschen
geme~enlcraad;
de onrlervoorziltcr
van dc Staten
Ir de zaal zelf
van hel Seine--deparLement
en an#dere autoriteiten.
verdrong
zich een uitgekezen
publiek,
bij wi,e vele dames,
die
de verschillende
toespraken
en later ten hoore gebrachte
stukk&
vocale en instrumentale
muziek miel warmte
toejuichte.
Namens het
Nederlandscbe
lIeger woonde ritnwester
I,abouch&-c
,dc plechtighéid
bij.
Dc vele sprekers,
wien de maarschalk
achlereenvolgens
het woord
verl~een8dc gingen uitvoerig
de roemrijke
anbeccdéntén
van dén \sé-hulidigde
en ‘diens familie
na.
Wei utyen e.ellw(‘zz was deze in NormandiQ
gevestigd! !. Thans li’omt
zc er niet mieer voor.
E’en voorvader
van generaal
d’Armandvillc
werd in 1811 [door Napoleon
met een comm’ando
naar ons land gezonden.
Di’e traditie
is in de fan$lie
gebleven.
Van het een op hé+
anderc geslacht wer#den de zoons officier.
tnzonderheild
werd uileengezet,
wat dc grootvader
en de vadér van
DC:
den geridderdZen
in ,.Indië, de cenc ten koste van zijn ieven.
Onder hel bevel van ziju vader
hééfl
aaderen
werden
‘er gewond.
afkomst
*de gevicrd’e
er ge-dienld. Het bicscf van zijn Normandische
bleef in hem levcnlde. Franschcn,
die llij ontmoette.
waren van éen
hartcl;ijltc
o ntvangst
verzekerd.
Voor het overige
gctiii;ge ‘de talrijke
goed, beEeBd en trouw.
ortteteekenen,
Idic zijn borst sicrcn,. van zijn
Dat deze pliechtigheid
niets militairislisch
nad bxehoeft niet tle
de geridderde
niet het minst, légworden
vcrmebd.
Alle sprekers,
den najdruk op hel streven naar nlgcmecnc
pacificatie.
Bij heet binnenkomen
van den lofficieelcbn stoet en natdat de maar-schalk, evenals de gevicpdc in groot uniform,
den generaal het< kruis
op de borst gespcl/d cn hem n’lar Franschen
trant de accolade gegeven
had, klonk (de Marscillaisc.
T,atcr viel het Wicn Nccrlandsch
bloed
Hij deed dit met
tc vroeg in, want de generaal wilde iets zcgffen.
Hij dankt:: den l)re$dcnt
van de Republiek
militairc
kernachtigheid.
voor dc onderscheiding,
uit Lc daarvoor
zijn weugde
evenals
6ver
zoo’

\‘c, x
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Maj.
.der Inf. O.I.L;, tr. Hardlerwijk
, 29 Aug. IWi,
Prudent ;e Francisca
IVUhelmina
IColersch, gel-, . H ar-derwijk
8 Oct. 1875, dr. van’ ‘I’heophilus
.1ntol7ius
.Josephus
en Maria Geertruilda
van den Room.
Uit welk huwlelijk
twee zoons en eene dochCer,
1l.J. 2)
1. Jean Hensi ldesbarld Pierre Le Còcq !d’Armand-vilZe, geb. Batavia
17 *Juli 1895, Ambtena~
JUT
tr. ‘s Gravenhage
,217 Dec. 1919, Mnie Jos&phlne
Plancken,
ex matre de Wil~dc.
Uit welk huw., althans 6611 kind.
3. Pierre
Louis
Glerar:d Guill(/ume
Le Cocq d’Armandville.,
geb. Bundjei
(Sumatra)
10 Oct. 1896.
3. Thdophine
Marie G,uiUuumine
Le Cocq
.Ld’Ar-man.dvilZe, geb. Meiester Cornelis
16 J~seb. 1901.
het feit, dat maarscha& d’Espéréy h,em geridderd had, repte van
het heljdhaftigc Franschc leger en eindigde met ‘een zinspeling op
zi,jn devics( ?), waarover al een Frans&
spreker ha’d uitgeweid, nlct
een lcvle Frankrijk! Hel Weekblia#d ,,Het Leven” wijidde ook enkele woorden aan
dczc gebeurtenis; opg8eluistcrd (door twee illustralies. De bovenvermcl,de woorfdvolerders moeten w,cl geinspirserld zijn geworden door
een lid ‘der familie zdve en teekenend voor de juistheid dier inkichtingen is wIel (de mededeeling, dat een voorvader in 1Sll door
Keizer Napoleon met leen commando naar ons land werd gezonken!
Dat moet *dan w,el een krijgsmacht van Amslcrdamschc bobbies zijn
geweest! want die waarheid dienaangaande vindt men hierboven, nl. dat
I’ierrc François Dlenis (zich tblen albeen schrijvende ld’Armandville en zijn
war’en eigennaam uege’ende) in <datjaar benolemld werd tot commissaris
van politie te Amsterdam! Btet is weder een voorbieelld comment on écrit
E’histoire! Dit n’eemt niet weg, #dat drie Men ‘der fam’ilie van vader
op zoon als officier het ridderkruis deer M.W.O. verwierven en ons
land met eere h4eb’biengediend. Hjet is daarom dubbel jammer, dat
zij zich op genealogisch gebied lietten verleiden gehoor te geven
aan het blijven verspreiden van geheel ondeugdelijke gegevens bé-treffendte hun afkomst. Dergelgke ,uitingen van zclfbfedrog w*orden
vro’eg of laat wereldkunldig, vooral in den tegenw*oord&+en tijId nu de
Genlealogie als nuttige wetenschap erkend en in breeden kring beoefend, geen plaats meer overlaat aan vervalschingcn en verfraaiingen, welke zeNertserecht in de vaktijdschriften worden gepubliceerd.
2) De tegenwoordige staat der famil&e is niet compleet uitgewerkt, doch ‘dit was ook niet mijne bedo,eling. Belangstellendlen kunnen
m$el behulp van ldzen Burgerlijken Stand gemakkelijk die ontbrekende
gegevens uit de 20e e,euw verzamelen.
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Fragment-Genealogie
SCHOT
Protestant.

(door M. G. Wildeman.)
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1. I<‘einier Schot, -f I3crge11op Zoom

Hisaheth Ooímoef.
Uit

welk

huwelijk

47

WAPENKUNDE

29 Juli

1763,

tr.

:

1. Nicolaas, volgt 11,
2. Pielier, volgt
Hbis.
3. Johannes Schot, ged. Bergen #op Zoom
11 Mei
1749, f- jong.
,20 Feb.
4. Johannes Schot, ged. Bergen op Zoom‘
1752.
>* Mrianus,
volgt
1Iter.f
;I: Hrqhrecht
Schot, geld. BIergen op Zoom 7
April 1758, wordt poorter
te Goes 8 +ril
1.782,
Ir. Bergen op Zoom
6 Aug. 1788 Lil«gjc Nederveen, j .d./ van Werkendam.
7. Anna Schot, gedif BIergen op Loom 3 Maart 176 1.

IJ. Nicoktrs Schot, ged. Biergen op Zoom

31 ,Jan 1710,
-f- Hruil7issc 19 J~II. 1817, tr. 13crgen 01) Zoon1 :11 .Ja~l.
* 1763 Corneliu lroorhtrns, gcd. Ibgetl op %own
21
IkcwnbrT
1758.
Uit

welk

huwelijk:

1. Meìnìler Schot, ged. 13crgen op Zoom 30 Dec. 1763
2. Gerres, volgt IILl,
3. Elizabefh Schot, ged)c Bergen op Zloom 9 Juli
1766.
Schot, ge(l. Bcrgcn op Zoom
2 Arlg.
4, Harlderina
1767.
5. Pieter Schot, geld. Bergen op Zoom
25 sept.
I 804
1768, tr.
Bergen
op Zoom
29 Jan.
Barbara
Pikaar,
geb. Bergen op Zoom 13 Aug.
1779.
Uit welk huwelijk:
a. Re&% Schot, geb. BIergen op Zoom 3 Juni
1804.
b. Cornqlis Schot, geb. B,ergen op Zoom
3
Juli 1810.
6. Johannes
Schot, geld. Bergen op Zoom
28
April
1771.
Schut, ged. Bergen op Zoom 19 Sept.
7. lf$z~.

”

71
.-
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.
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111. Gerrles (Goris) Schot, ged. Bergen op Zoom 13 Juni
als poorter
le Tholen,
5 Febr.
1764, ingeschreven
1786; tr2
en .beëlcdigd
als zoodanig
.,12 Fzhr.
Bergen op Zoom 13 Jan. 1788 Calharyna
13wq, gel).
Bergen op Zoom 26 Nov. 1767.
Uit

,welk

huwelijk

:

Nicolaas
Schot, gcd. Tholen
3 April
1793.;
2. Hendrik
Schot, ged. Bergen op Zoom 31
1797.
*
3. Kornelis,
volgt IV.
4. Joanna
PieíWnella
Sclmt,
gcd. Bergen
Zoom 17 April
1803.
IV.

Dec.
op

Kornelis
Schot, gti, Bergen op Zoom 17 Sept. 1 SOO,
koopman
aanvankelijk
te Ro ttcrldam, ver I rek t 1863
naar Utrecht
en -/- ald. 8 Febr. 1871; tr. Rotter-dam 14 Dec. 1825 Jannletje
Snel, geb. Kotterdam
14 Dec. 1799, f- Utrlecht
27 April
1877, dr. van
Cornelis
1% Jannetje
Hopman.
1Jit welk huwelijk,
é&l kind:
Cornelis
Goris, volgt V.
(wol*‘clt

vervolgsl.)

’

.

’

I
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Fragment-Genealogie
SCHOT
Protestant.
(Voortzetting

Nav. LXXXII,

48)

(door M.’ G. Wildeman.)

.

V.

Cornelis
Gorrs Schlot, geb. Utrecht 11 April 1827,
aanvankelijk zendeling der Ned. Herv. 6emcente te
Babauw
(Timor)
Ambon, Hoetloemoery, Am ahei
op Ceran en Depok; werd 1 Jan. 1863 aangesteld
tot regent van hlet Parapattan Wezengesticht
te
13atavia. Den 20 Juni ‘1863 desd hij examen voor
onlderwijzer van den 3lden rang te Batavia, om ook
persoonlijk de Wezen te kunnen onderrich tmen.In ‘t
najaar van 1865 keertde hij naar Holland terug en
vestigde zich te Utrecht. Hij overleed aldaara 1, Feb.,
1874. Gehuwdf Soerabaia 30 Juli 1851 met Car’olizza
Juliana
Dlücker, geb. Leiden 22 Juni 1824, -1 1Jtrecht
18 Jan. 1888 ddr. van Chrisfia~an Morifz e11 Jzrliana
Schenk.

TJit welk huwelijk :
Cornelis
Chrzsfiaan,
volgt VL
2. Julius Goris, volgt VIbis.
3. Jannetje
CaroZina
Schot, geb. Ambon 18 Au$.
1855, tr. Utrlecht 24 Au,g. 1856 Willem E-lendrzk
Johan
Gantuoort,
geb. l3orculo, 5 Juni 18/17,
apoth(eker, zn. van GIerrit Jan en Johanna Lubberdina Groiotlenhuiseu.
4. Christiaan
Cornelis
Schot, geb.’
Hoetoemoery
(N.I.:), studteende eenig;en tijld aan de Utrech tsche
Hologeschlomol,vertr’ok ve&olgens naar Indië (en
overlseed als employé top ‘een plantage 6 of 7
D,ec. 1890, ongehuwld,
.5 . Carolina
JulianNa Schot, geb. Holetoemoery (N.I.),
1 M,ei 185,S,t ‘s Gravenhage 16 Juni 1931, tr. Hardenberg 14 Au,g. 1896 Dir. Ben jamin Gerhard EZiza Wessel van Dugtewn,
[geb. Utrecht 11 Mei
:lCh1861, arts, specialiteit in huidzilekten,
Breda eenArnhem,
terfelenvolgens tle Rotterdam,
zn. van Jacobus Arnoi,dus ten Maria Johanna
_-/
A’ben&oth.
1.

.

.
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6. Ida Maz’ia Schot, geb. Iloctoernoery
(N.I.) 16 Jan.
lS60, t Rotterdam
20 Juli 1895. tr. IC. Utrecht
12 April lSS7, Llr. Benjamin
Gerhal:d Elicu il’essel van &x$erlen,
WCY~UWllZJ:lr
VSln
h:lrc
%Il:itCJ’
Carolina
.Juliana voorJ~ocJnd.
7. Hendrik
ìVicolaas Schot, geb. Amahei
op Ccrx11
(N.I.),
19 Juli 1861, -/- ais stndcnt
tc Utrecht
10 Dec. 1880.
8. Aníoineíía
HeZena Schot, geb. Dcpok
((N.I. ), 10
Nov. lS62, tr. Utrecht
7 Jan. 18% Ds. bcrn Loldeurijk Prerson,
prodikant
der Ned. Hcrvormtlc
Glem. achtercenvolgcns
lc Halle
1886, Hfcngeloo
(Geld.))
1890, en Groningen,
geb. Hcinenoord
16 Oct. lS61, t Bilthoven
24 Mei 1932, zoon van
Dr. Thcol.
Hcndrikk
cn Hcrminc
Agnes Kolf.
(Rilthoven).
Dec.
9. Maria
Frederika
Schot, gel,. T3atavh
3 1
1863, tr. “s Gravlcnhagc
t4 ,lila#art 1890, Ir. Erust
Fred(erik
van Zanten
Jut, geb. ‘s Gravcnhagc
21 Nov. 1864, zn. van Wilhelmus
Jacobus
en
Elizabcth
Marina
van Zantcn.
10.

Frederik
Karel Alaurìis
Schol,
Feb. 1867, -j- Utrecht
30 Maart

geb. U trccht
1869.

17

VI.

,
2*.
+.
x

Br. Cornelis
Chrisiiaan
Schot. geb. 13abauw
(Timor)
16 Mei 1852, promoveert
Utrecht
27 Sept.
1879 tot Dloctor in ‘de Go~dgclcerdl~lcid, was vcrvolgcns
prcdiknnt
itller N~cdcrd. Hcrvormdc
Gcm. te Aaglckcrkc, Thollcn en Harldenbcrg,,
nam ,clccl aan de doleantic
van 1886 en was sinds~dien tot zijn ovc’rge111.
IC
1ijlden
prlcdikant
(dier gcrcformccrldc
rw
10 J a 11. 1920,
iH arde nberg,
-/- H andenh~crg
Zcttcn
16 Sept.
1SSCi
graven
tc Zletten.
Tr.
Chrisfine
l&ermine
Pierson.
geb. T-Iciiiciloord
19
Maart
1863,” t Hardcnb,crg
1 Slcpt. 1887, ‘lwgrwen
te
Zletten,
Idr. van Dr. Hendrik
en Hermina
Agnes
Kolf.

VIbis.
Jul;ius Goris Schot, gebl. Rabauw
(Timor)
30 Jan.
lS54, b~ensemd tot assistent-resid,cn
t van Amocn tai
(Borneo)
bij Besluit G.G. 23 Nov. 1896, -1 Amoentai
23 April 1898; tr. Utrecht
23 Mei 1578, cn kerkelijk
te Riouw
28 Nov. 1875 Cornelìa
Leonardina
Hen‘driks, geb. Rlenkum
7 Sept, 1853, -1 ‘s Gravenhage

.
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4 Nov. 1931, dr. van Frederik
Wìlhelmtna
de Ga,ai Fortman.

Hemfrik

en Hendrìka

Uit welk huwlelijk:
1. F&drika
Wilhelmina
Carolina
Schot, g,eb. Riouw 4 Dec. 1879, tr. ‘s Cravlenhage 9 Mei 1905,
’ Adrìanus
Egb>ert Willem
ìde Jong, geb. Pelantolengan (rles: Slemarang).
zn.. van Willlem Egbfertus en Maria Wilhelmina
Francina Hartog.
2. Cornelis
Jutius Jos,ephus, volgt VIL
3. Johanna
Maria
Elisabeth
Schot, gleb. Riouw G
April 1883, zanger.es, tr. Leipzig 10 Jan. 1916, Dr.
Emile Jean Jacques Guillaume
. Renau’d geb. Ba&via $1 Oct. 1887, arts, ,gynae,colo~og,zn. van,
Ir. Pierrie Jlean Adrien en .Jac,oba Maria Elibabeth Vlerlenet.
4. Henldrik
Karet Maurits,
volgt VI1bis.i
5. Anna Julia Schot, geb. Fort de Koek (Sumatra)
17 Mei 1889? geld. Utrecht in Domkerk 13 April
1890, t T,ebmg Tinggi 2 Oct. 1891.
6. Sara Louise
Schot, geb.\ Utrecht 26 Dec. 1890,
t Tlebing Tinggi 4 Oct. 1891.
7.1 Adriaan
Gerard Georgie, volgt VIIter.
VIL

i

Ir. Cornetis
Julìus Joslephus Schot, g,eb. Riouw 2
April 1881, elsectro-ing. en koopman, ‘werd 1 April
1914 op,genom,en als deelgenoot in de Firma J. en
A. C. van Rossem te Rottertdam; tr. le. Rotterdam
23 April 1914 Wilhelmina
Arn.olda Jacobti van Rossem, geb. Rotterdam 14 Nov. 1889, Idr. XUI Petrus ‘en
Johanna
van Rosslem. -(Dit
huw. wlerd eind 1927
ontboeden). Hij tr. 2e. Dordrecht 2 Mei 1928 Elisablefh Maria SpierIdijk, geb,. Dordrecht, dr. van Jan en
Catharina H,enriettae Maria Goldberg.

Uit het leerste huwlelijk:
I

,

’

1. Cornelia

Johanna

2. Johanna

Schot,

1915.

3. Julius

Gom

*. 1
Schot, geb. R#otterdam 22 Dec.

geb. Rotterdam 28 Maart 1917.

Schot,

geb. Rotterdam 3 Oct. 1921.

*,

w
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4.

Willemina
Arnolda
bacoha Schot, geb. Rotter,dam 27 Sept, 1923.
6. Anna Julia Schot, geb. Rotterdam
25 Feb. 1925.

t’lTbis.
Ilr,, Hebzldrik
Karel
,~~urrrits Schoí, geb. Siligka rak (Sumatra)
29 Oct, 188-1, promoveerde
tot (docior in de Geneeskunde
22 ~Nov. 19 16 en vestigde zich
in 1917 in Breda als genees-, heel- en ver-loskundige.
‘I’r. le. Ginneken
31 Aug. 1917 Marin Iiatharinu
I<lizabefh Middelh’eek,
geb. ‘s Gravenhage
8 LNov. 1891,
dr. van Dirk
Johannes
~11 Murìa
Kufhurinu
Margarefha
Eichholtn.
(Dit huw. werd
20 Sept. 1927 sloor echtscheiding
ontbonden.)
Hij tr. 2~. Breda 19 Nov. 1929 Jkvr.
Wilhelmina
Murguretha
Geerlrnidu
burones
vc1n
Ufenhoue,
geb. Arnhem
16 Juli 1895, dr. van buren
Frejderik
Hen(drik
Gera&
el1 Muryareihu
Gci’ríruidu Sfaal.
Uil het eerste huwelijk:
1. Cornelis Chrisfiaan
2. Muria
Kutharinu
16 Nov. 1919.
3. brrlia Hillegonlda
April 1924.
Uil

Schaf, gel). 13w&1 27 Juni 19 18.
MuryureUìu
Schot, geb. 13ïcd:1
Corneliu

het twelelde huwelijk

Schot,

geb.

Breda

2~1

:

4.

Hendrik
Karel
Mei 1931.

Muuriís

5.

Wilhelmina
Murg@retha
I&da
5 April
1933.

Schot,

geb.

Geerfruildu

13rerla
Schol,

27
g&.

VIIter.
Ir. Adriuun
Gerard George SchoL, geb. Amocntai
(Borneo),
27 Oct. 1894, mijn-ingenieur,
thans bij de
Bataafsche
Pletroleum
Maatschappij
in Nedcrl. Indië.
‘I’r. ‘s Gravenhage
7 Juli 1925 Frìldu Schil1 (ten rechte: Frederiek
Henrl’eite
bacqueline
Schill), geb. Socrabaia,
ldr. van Friis
Heinrich
Wilhelm
en Geer4
fruida AleLda uan Ryn.
Uit

welk

huwelijk::

1. Annie Frida
Juni 1927.

Caroly

Schot.

geb. Lildah

(JwY)

6

’
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I!da Geraldìne
(Java) 24 Aug. 1929.
IIbis.

Pieter
tr. bergen
huyzen.
Uit

*

welk
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Schìll

Schot,

geb. Tjepole

Schot. ged. Bergen op Zoom 18 Mei 1746,
op Zoom: 5 Nov. 1769 Cornelìa
oan I3rockhuwelijk:

<
1. Reìnìer,
volgt 111.’
2. WìZZem Goldefridus,
vol@ IIIbis.1
3. Wilhelmina
Huyber
Schot, ged., Bergen op Zoom
7 Dec. 1783.
4. Maria Schot, ged. BIergen op Zoom 21 Dec. 1788.
5. Thomas
Jasperse
Schot, ged. Bergen
op Zoom
5 Jan. 1791.
III.
Reinier Schot, gcd. Bergen op ‘Zoom 9 Mei 1770,
tr. Bergen op Zlolom 18 Mei 1794 T;Vi!l~mìna de Keizer,
geb. BIergen op Zoom 11 Juni 1773.
Uit

welk

huwelijk:

1. Cornelìa Johanna
Schot, ged. Bergen op Zolom í7
April 1797.
2. PietlerneUa
Schot, ged. Bergen op Zoom 23 Aug.
1801.
3. Joanna Schot, ged. Bergen op Zoom 17 Oct. 1802.
4. Hzzib’regt Schot, geld. Bergen op Zoom 17 Jan. 1510
Schot, gsd. Bergen op Zolom
IIlbis.
Willem Goide/r&zs
9 Aug. 1772, wordt poorter
te Goes 3 Jan. 1795; tr.
Goes 21 April
1794 Aaltje
Groenendqk.
Uit welk huwelijk :
.
1.
2.
3.
4.
5.
IIter.

Pieter Schot, ged. Goes 20 Aug. 1794.
Adriaan
Schhot,
ged. Goles 27 Maart
1796.
Reìnìer Schot. g;ed. Goes 23 Juli 1797.
Pieter Schot, ged! Goes 7 Oct. 1798.
Adriaan
Schot, ged. Goes 9 Fleb. 1800.

Adrianus
Schot, gad. IBergen opp Zoom 10 Nov.
1754, -/- BIergen alp Zoom 28 Sept. 1788; tr. Bergen
o’p Zoom 10 April 1776 Eva ‘de Leeiuw.
Uit welk huwelijk:
1, Reinter Schot, ged. Bergen op Zoom 14 Nov. 1781.

cc
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2. Anna Schot, ged. Blergen op Zoom 19 Oct. 1783.
3. bohannes Schat, g)qd., Bergen !o:p, Zolom 4 Sept. lïS5
4. -Johanna Schot, ged. Bergen lo’p Zoom IS Sept. 1787
Van eene familie
Schot, stammende
uit bohannes
Schot
en Anna Braalkmans
zijn vlerscheidene
kinderen
te Bcwen
b
op Zoom gedo,opt len verplaatsten
zich iiaar Tholeri,
alwaar zij huwden
jen hlet geslacht
in een cenvoudigcn
levensstand
vo80rtzetten. Aanvullin~~en
zullen dankbltar
wor-

Stamreeks
Rjeinier Schot
Nicolaas Schot
geld. 31-1-1740

X
X

Gerris Schaf
ged. 13-6-1764
Korn,elis Schot
ged. 17-9-1800
‘r 8-2-1871
Cornelis
Garis Schlof
geb. 10-4-1827.
j- 1-2-1874
Julius

Gorìs

Schot

geb. 3@ 1-1854
f- 23-4-1898
Dr. Hemfrik
Karel Maurits
Schaf
geb. 29 Oct. 1884
uit

rechte lijn.

lle Cornelìs

uit 2e. Hendrik

Elizabefh
Ootmaef
Cornelia
Volorhans
ged. 31-12-1738.

1763
x Catharyne
Buay
ged. 26-11-1767
1788
X Jannetie
Snel
ged. “14-12-1799.
f- 27-4-1877
1825
X Cctrolìna J,ullana Ducker
geb. 22-6-1824
“r 18-1-1888
1851
Leonardìna
X Cornelìa
Hendrìks
geb. 7-9-1853
“f 4-11-1931.
1878
x le. 1917 M.,K. E. Milddelbeek
X 2c 1929 W. WG. barones
van Utlenhove

Christìaan
Schot
geb. 27-6-1918.

&arel Mourìts
geb. 27-5-1931.

Schot
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Príns Wíllem V níet te Hagnau
(1803)
door W. E. van Dam van Isselt,
GepensZ&meerd

I

vLuitenant-Generaal

Op blz. 245 e.lv. van den vorigen jaargang
van
(dit ‘rijdschrift
verschteen eten artikel
,,Ora.niljc en de ab#dij Weingartten, 1802-1806, door J. Klcinlj~ens S.J.” In ‘den aanhef
gaarvan
worldt door blijkbare
onb~eken~dheid met r!e llotgevallen v an ons Stadhouderlijk
gezin tijdens ‘de revolutiejaren, doch ook ldoor niet aandachtig
lezen val
namen en
functiën
een zeer scheleve volorstelling
gegeven; om latcrc
geslachten
niet op een dwaalspo,or
te brengen
Qicnt zij
hi.er terwille
van een zuiverle geschhcdschrijving
even te
worden
rechtgezet
dolor hlet aanstippen
van eenige feiten.
Men leest ‘daar re’elds op blz. 245 in den aanhef van het
artikel:
,,%n
23sten September
1SO3 ging. Willem
V in
eigen persoon
naar Hagnau
en liet zich daar op het stadhuis door Ide geestelijkheid,
[den raad en de burgerij
hulIdigen” ‘enz.
Hier heeft (de Schr. ldotolr niet te letten op het verschil
tusschen ld8en Erfprins
(Ide latere Koning Willem
1) en lden
Erfstadhouldler
(Prins
Willlem
V) beilden verwisseld
en
den Erfstatdhoutier
naar Hagnau
Idocn gaan, waar het in
werkelijkhleild
ídiens zoon was, ,dile ging, ozzx!cr1 hij tle Vorst
was.
,:Im Monate Dec. 1802 üblergingdas
hiesige Patronatsrechl..
anldas Furstliche
Haus Nassau-Oraniën
(blz. 246) DillcnVolkomen
juist! D,och Prins \Villem
V wilsde niefs
burg”.
wetten van allle nieuw verkregen
rechten en gebiedén;
hij
ldroleg ldat alles onmì~ddellijk
over aan (den cenigen
11 er11
overgebleven
zoon. Het blijkt lda:d~elijk uit Idle volgende,
uit
het Pfarr-Prothocol
dioior schr. zeif aangiehaalde
acte.
+4m 23 Sept. 1803 kam Idier Erbprinz
Frieidrich
Wilhelm
von Nassau Oranilen, hiesiger Landesfürst,
mit seiner Gemahlin
Luise. kö,nigl.
Prinzlessin von Prleussen hiehcr”,
enz. blz. 246. De Erfprins
was de zoIon van. Prins Willem
rdle V, hij belette indlerdaad
Willem
Frlelderik (zijn voornameu zijn hiler blijkbaar
verwisseld;
volgende malen niet
hij was Landesfürsl;
zijn
mieer ) J niet zijn vader, ldoch
VL-ouw
was inlderdaaid Prinses Louise van Pruisen,
terGij
Ide echtgjenoot,e v.ld. vader (de beklende ,;\Villemijntje”,
Prinsjes van Pruis’en was. In een oorkonde
van 1 ~Nov. 1804

II It
m

56

GESCHIEDENIS

7--’ -L

+1

-

(blz. 247-8) wordt
terlccht Williclm
Fricldrich,
JZrbprinz
vm Oranicn
Nassau”
gcnocmd
met zijn nieuw vcrkrcgcn
gcbic~dcn en rechten : ,,Furst zu Fullda unld zu Corvcy l), Graf
zu Dortmund,
2);
Hcrr zu Weingarlen
u.s.lw.“, wat de
z.g. Prins Willem
VI inlldcrdaald cinde Aug. 1802 ~7as
geworldcn.
Alle vcrdcr {(loor schr. aangehaald~e acten omtrent
:,Oranje, en de abdij Corvcy”’
(blz. 218-38) gelIden ldan ook dien
Erfprins,
wat vrij overtuigend
blijkt uit een zinsnede van
cC11 8 Sept. 1802 dolor dien Prins gegcvcn, blz. ,249 vcrmcldc Erkltirung
:
,,Und lda fcracr
ldcs Prinzcn
von Oraniën
und Fursten
zn Nassau, Unsers Hcrrn
Vaters Gnadcn, Sic11 bewogen
gcfundcn
haben alle ,tlie Ihnen bcstimmtcn
Entschadigungs
Gegcnstiind~c kraft der utltorm
29 v. M. (29 Xug. 1802)
ausgcfcrtigtcn
förmlicheii
Ccssions Urkundc
an Uns zu
iibcrtragcn
unld abzutrctcn”
(u.s.w.).
En thans en klclc f eitien, wclkc
overtuigend
aan toonen,
Idat alles, wat schr. aanvoert,
Prilis Willem
V niet gcldcn
kan. Het Stadhou~dcrlijk
gezin is 18 Jan. 1793 v?n Schcveningcn
overgestoken
naar Engeland,
waar men Idlc gastvrijheid
heeft genoten van het nauw vcrwantc
Engclschc
Koningshuis
en Hampton
Court, kastIec aan de Theems,
waar de I(olling-Sta~~lhouldlcr
gcregclld had verbleven,
ter
beschikking
werd gcstebd. De Sta~dhoudcr,
die ovcrlecn-i
komstig
zijn karakter
een zuiver afwachtendc,
Lcn clcelc
afwijzcnldc
honlding
aannam,
is ldaar voorcers t geblcvcn ;
Idc Erfprins
stond een meer actieve rol voor cl1 nam s’oms
een militantlc
houjding aan. Zwager van ldcn Pruis i schen
Koning
Friodrich
Willem
111 (1797 tot 1840)
oriëlitccrde hij zich meer naar Idat land;
hij vestigde
zich in
Duitschland,
wo’onldc meest te Rcrlijn
e.o. Dal hij tin in
1502 en in 1806 in nauwe vo,cling is getreden
met Bonaparte, ja dezen in verband
met jdc blelangctl
van
.llet
Oranjehuis
heeft bezocht,
kon zijn fiere, soms heftige,
moeder
allerminst
goejdkcurcn,
al bleef lrlc mocderlij ke
liefde voor
haar ovcrgcbleveu
zoon onhaar ccnigcn,
geschokt. 3)
Prins Willem
V heeft niet dlc minste gcest~clrift gevoeld
om zijn oulde positie en bevoegdheden
Le hcrkrijgcn;
als
plichl
wilede hij zich (daarvoor
dlesnoads lopoffercn.
Hij
halc het golcd in Engeland
en gcvocllde zich daar, beveiligd
1) In dit Hochstift lag de stad Höxter.
2) Dit was een Rijksstad.
3) Prins Frederik,
13 Se‘pt. 1793 bij Werwick gewond, overleed als Oostenrijksch Veldmaarschalk 6 Jan. 1799 te Padua, nimmer geheel hersteld van zijn wond.
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Idoor ~dc zoe, waarop
de Britsche
vlolOt, veilig. Te Brullswijk, waar ziju dochter
woonde,
zat meu meerm.~len
op
hect~e kolen, idat lde steelds vcrldcr sluwende
golven
der
Fransche
legers zich ook naar die zijdc 1~~~1 zouden
brckeu. Toen (de vrede vau Amiëus
(25 Maart
lSO2) ttlsscheu Frankrijk
teu Engeland
door het opvallen
van vrcdesoiildcrl1an~dleliiigeii
in zicht kwam,
verliet
Prins Wiilcm V 31 Oct. 1801 Engeland
voor goed cn reisde over
IZruuswij k uuar zijn slot Oraniëustciu
te Dicz a:m de
Lahu, waar hij als Vorst vaii Nassau voor het eerst in
persoon
ziju lan~dsheerlijke
rlecll ten ging uitoefeucn.
In een geheim artikiel van den \rrede van Campo Formio
(17 Oct. 1797 tusschen
Frankrijk
en Oostenrijk),
bietsti.@rl bij <dien van Luiiéville
(9 Feb.
1801 tusschcii
FraukriJk met Oostenrijk
!en het Duitsche
I<ij k) was bclx~ld,
dat onze Sta~dhowder voor zijn aanspraken
in ((le l~cpublick
een sc:huclelo~osstclling
zou
ontvangen.
Hoewel Oraujc zeer
telcurgestclld
was, (dat het Engelsclle
kabinet
zich Ijij clc
vredeson~~lerhan;ctelingen
zoo weinig lilet gelegd11 liggen aan
lclc acte vaii garantie
en ldc belaugeu
vïu zijn Huis, LWkende Bonaparte
3 Juli 1802, kort na lde!l vrede van
Amiëns,
de overeenkomst
van schsd~eloosstelling,
waarbij Prins Willem
V idc hiervóór
vermelde
gebieden
ten
1asle van Duitschland
weriden toegewezen.
Het viel ldczen
en zijn zoou bitter tegen. Door tusschenkomst
van Prinses
Wilhelmina,
moq in Engeland
gcblevcn,
kreeg rlc cx-Stadhouder
heen pe&4iofeii, zij zelf een schadcloosslclling
van
dat land. Na een allerhartelijkst
afsclleid
vau dc Koninklijke familie
verliet zij 2 Juli 1802
Engeland
~111reisde
door N. Frankrijk
en $dc 2. ~Nederlandcn
naar Oraniënslein. waar zij zich 21 Juli lSO2
bij haar cchlgcnoo~t
voegde. De Erfprins,
slie tiu vóór dcu vrellle van AmiCns
tin daarna
te Parijs I3onaparte
had bezocht,
om te bcdanken, reis’de {daarop met een Fransch
oorlogsschip
naar
Engeland
om (daar zoowel
het Holla~&xhe
eskader
tc
ontbin~den
(25 MIei 1802) als op Wight <tlle Dutch Rrigadc
(fdagorlder
12 Juli ISOL). Een en ander was door den
vreclc vau Amiëns
onvermijldelijk
geworden.
Zoodra
Prins Willem
V vernam,
dat hij ten koste vat1
anderen
zou worlden schadeloosg;esteld,
zeide hij : ?,Ik wil
geen gestolen
goed aalmemen,
ldoch ik zal tic rqxrillg
vaii Nassau voortzetten
in overeenslemmiiig
rnet iuijn verleden” 1) Daarom de&id hij lden reeds lliervoren
vcrmeldcu
1) Volgens Dr. C. Spielmann ,,Geschichte von Nassau” werd in de 2e helft
der 18e eeuw geen Duitsch gebied beter geregeerd dan ,,Nassau Oranien”. Prins
Willem V besteedde daarvoor groote sommen uit zijn Nederlandsche inkomsten
en werd ginds dan ook ,Willem de goede” geheeten.
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en zijn tijd 11. 385.
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lorsen tijldens hun terugtocht
hun in 1800 geboren
doclrtIertje Pauline. Uiteraarld
verloor ‘die Prins, Ilicttcg;ieusta:~tlde hij auilermsal
de knie had gebogen
voor Napolcor~,
bij ld’en vrcede van Tilcit
zijn nieuw verworven
bezittingen
Fulida c.a. voorgoed.
Rij dje oprichting
van de
Confédération
‘du Rhin
(16-7 Aug. 1806) was . zijn Nassausch bezit verdeelld Ien meerend,eels
het Groothertogdom
Rlerg (Murat)
ten Idee1 gevallen. Willlem Frederik
vestigde
zich
als grootgronldb,ezitter
in een t.v. #door hem
gek’ocht uitgestrekt
landgoeld in het 0. van Pruisen,
waarbinnen
zlelfs enkele dorpen
lagen. Duw is ’ hij verder in
de voor zijne, ook IonzIe zaak bitt!ere jaren 1807-13 Idoor
lijidlen groot geworlden.
Uit vorienstaaedc
feiten, voor ‘een belangrijk
deel ontIcend aan het vermelde werk van Generaal Ide Ras, blijkt,
idat ook reeds de aanhef
van Schr’s
artikel
onjuist ‘is:
,,Rij Id.en vrede van Lunéville
ontving
de vroegere
Stal&
houder (der Republiek,
Willem
V, o.a. o’ok het gebiecl [der
vorstelijke
abldij Wemg,arten
in Opper-Zwaben.”
Rij de
vrede van Camp,o-Flormio
en Lunéville
is een geheim
artikel alleen het beginsel vastgelegd, Idat het Huis OranjcNassau
zou
wonden
schadeloos
g,estePd voor alle verloren aanspraken
in onze Republiek.
Eerst bij de vcrmelIde lovcreenkomst
van 3 Juli 1802 met Bonaparte
is
vastgestel~d, waaruit
Idile schadeloosstelling
zou bestaan.

Iets over onze geleerde en ook andere
genootschappen ín de We eeuw,
Wat men onzie voorIoulders
uit (de Be eeuw ook moge
mqeven,
dat zij de vroeger
verkrlegen
rijkdommen
in te
groote weelde verteerlden,
zonder vlotor aanvulling
te zorgen, toch mag m.i. niet worden vergeten, Idat in #de lwec&
hlelft dier eeuw zich tde gelest van associatie
op wetcnschappelijk
en letterkundi;g,
gebied, te onzent, op ii?en gelukkige wijzle .heeft geopenbaard.
Mlen begreep,
dat ~clool
samen werking
van beoefenaars
idcr welenscl~apy~n,
het
uitgeven
van verhandelingen,
het op geregcllden
tijd samenkomen,
door het aanleggen
van bibliotheken,
‘cie wctenschap
niet dan geldiend kon worden.
En gezeten Itoopliefden, patricische
regeleringsleden,
#en in de eerste plaats
prins Willem
V, gaven als honorairof beschermend
lild
van een genootschap,
gaarne hun beduidende
bijldragen.

.
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wijsbegeerte,
waarvan
o.a. bestuurders
werd’en : dr. Salomon (de Monchy
en [dr. Lco~mrd
Patijn,
bei~rlen hologleleraren in de genseskun~dlc, 14x1 Cornclis
Nozem;1n,
predikan1 bij dc K~cmonstranLsche
broe~derschap
tc RoLLerd~uu.
Dc vroedschap
aldaar cn prins Willem
V iliaddcn
x111
hel (>~cnootschap hun bescherming
toegezegd,
cn ~111 VC~I*lnngdc het bestuur, in een adres: ,,lde approbatie
v3n hun
bestau
la1 van het zegel, dat zij zouden voeren. v:\li lde
S t,aten van hun gewest.” Letterlijk
was Holland
nu cchber
in last. ‘i7iTanL de Hollandschc
Maatschappij
vtltl Wetenschappen,
die van het requcst kennis ha~tl bekomen,
wcrl~ddc zich terstou~tl tol tde Staten met het bezwaar,
‘dat als
het verzoek van het Rqt’kcrdamsch
Genootschap
werIc tocfwlec van dergelijkc
0(restaan, in het een’e gewest Holland
genootsch appcn
zoud~en bestaan,
en Itlit in strijd
ware
met hel haar vroeger verlelende
octrooi.
Gelukkig
maar,
IdaL hel Batnafsch
Genootschap
op 5 Juli 1770 het \‘erlangde octrooi
heeft verkregen,
en daarldoor
tot tip cjnzell
tijd ltlc wetenschap
op velcrlci wijze heeft kunnen
rlieiien.
Tc Amst,crdam
en ook te RotLerldam blo&e
on genccsen heelkundig
geno’otschap.
In ~ecrstgcnoemdc
plaats onlder
de zinspreuk : ,,ScrvanIdis
civibus”,
Lot behoud
8tl~r burgcrs? dat in 1773 werd opigiericht chii jaarlijks
zijn prijsvragen, met als onontlxcrlijl~v
l~&oiini~g
#een gouden 01
zilkpcren ge~dcukpcnnin~g,
uilschreef.
Het noodigde
dc
,,I~~LiistCliai’cii”
uit , ,<;de l,ijzonidel~llCIdC1l hun voorkomcntl~~.
niel vcrlorcn
te laten gaan, maar mc~lc tic dcelen, zullc~ltlS
niets, hoe schitterend,
indien nutteloos,
aangcnofncn
worniets, hole schitterend,
inldben nulteloos,
aangenamer
wor,den” !
Hier
geen naijver
op het Rotterdamsch
Gc~~ooLscl-rap
,,SLultliuni Scicntiarum
genetris”,
dal in 1780 werd opgi~richt. en sinds 17S8 ook l~cttcrkundigc
verhandclingeu
ui Lgaf. Hel Bestuur
beloof~de zijn mc~del~ed~en ,,nimmcr
met
bovennaLuurkundi,gc
verhandelingen
over Ide scl~oonc kunsten te zullen verv~clen.” Een qner
eerel~e~clcn is r_lcw~sL
1’. .J. v. Rerkum,
Raad in jdle vrolc~dschap en Oud-Rurgcmeester van Rotterdam,
die in 1783 afgezant onzer Rcpubliek bij dc Statlen van Noond-Amerika
is geworden.
Haarlem
vlerkreeg
door [de goedgunstige
beschikkingen
van Pieter Tlcyler van der Hulst, op 8 April
1778 over-,
lelden, zijn Gotdgclecrld Genlolotschap en zijn T~~~tle T&ylel
genootschap,
[dat natuur-, Itlicht-, gcscllised-,, Leekcn- en pcnningkunde
moest blevorldercn.
Iedler van ~tleze gcnootschappen had zes bes tuundercn,
idic op gezelte Lijden in het
woonhuis
van den erflat’er,
het fundati~ehuis
van ‘ïeyler,
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Ook hier wcr’dlen prijsvragen
uilgcals bclooni1~g ~001’ clcn bekroonden
schrijWl%
CC11 gou,tlell
ecl~f2pt3~lliug
Val1
E 400.-.
En dan was IC Haarlem
olok g&evcstigcl de ,,Oeconomischc
Tak’ , itl 1777 aan de Hollandsche
Maatschappij
van
Wctcnschappen
~tocgcvoegtd. Hij zou in den landc kullsttll,
ha1~d~~7e1~ke1rc11 ko~oplia1i~del bevorlderen,
en heeft een grooten vl@ t genomen,
want hij telde. toen ltlc eerste vergadering
op 15-22 Sleptcmbcr
1778 te Haarlem
werd gcho~dcn, rcclrls 57 departementen
met 3000 lsden. Het was
‘de lWtlo~eli11g. ,dal ieder (der led~cn in zijn woonplaats,
dol01
hel uitloven
van prijzen,
dezen of genen lak val1
nijverheEd+ zou trachtten
te bevorldercn.
Warc~i velcn met 11ct
‘doel van ~dcn ,,Tak”’ hoo(Sleli,jk ingenomen,
(zoo schrtvc1~ tic
lclan~cs Wol ff en Dlckens ovc1 ,,Ncderlantls
vcrplich ting tot
het l~a1~~dhave1~ ‘cler nuttige maatschappijcn
cn gcnoolschappen in ons Vaderland,
inzon;derheid
hare betrekking
11cb-e
Tak (der Vaderl andschc
beiildc op ~rl~en 0 cconomisclie1~
Maatschappij
te Haarlem”)’
anderen
bestreden
hem op
fell$c wijze. Zooals ik ergens las: ,,In de beginselen
der
hedcntl aagsche staathuishoud
kunde was mcu des tij ds 11og
nilel vcm~ genoeg gevordle~~~t2, o1n de haio/;dkcffer&
bcscherming van ililalildscli~,
~door uitsluiting
van vreomdc
fahrickaten,
als zoio~danqg te erklenne11, en te bestrijden”
! Een
hoof~dkettcrij.,
Ylie nu, weler 70 jaar later, tot hare ware
afmetingen
is teruggebracht.
In 1814 werjd ,dc Oeconomische
Tal<: ‘de Nederlandsche
Huishoudelijkc
Maatschappij,
sinds 1835: ,;de Ne&rl.
Maatschappij
ter bcvo1Yle1~i1~g der ni,jvcrheid.”
WaL de ,,Oeconomischc
Tak”
be~docldc te zijn voor ons
gehleel e land, Itlat willde het genolotsch ap : ,,Oeco nomia Encliusana”,
in 1779 opgericht,
in ‘t bijzonder
voor Enkhuizen zijn: allen fabrlckmatigen
arblei’d van hc!~elen. spinnen, weven en breien bevorderen;
het werk van g,roote (‘11
klleinc visschcrij
aanmoedigen,
Iden handel binnen ‘de stad
dolen Ibloeicn, (tien scheepsbouw
onderst~cuncn.
In ‘t bi,jz,onder wend lde kunst om haringwant
te breien en ltlc garens
claarvoor
te spinnen, aangemoedigd;
cl’eze nam een grooten
vlucht.
En ldle nieuwe haringreeders
kregeil
~dc vlag
van
het genootschap,
iets zeer begeerlijks.
In deze eeuw vilel ook ‘de oprichling
van verschillenlde
teckenacademies,
zoloals te Amsterdam
in 1785, onder ltlen
zin spreuk ,,Vriendschap
vereenigt
de Kunsten”‘,
waarvan
o.a. C. Ploos van Amstel, R. Vinkeles,
Jac,ob Buys lild waren, Cc Rotterdam
in 1773, te Mi8dldelbUrg in 1779, te den
Haag in 1780. Die te~ekcnacsdcmie
tç Rotterdam,
ldie in
zou~den

schrcvlcn,

vergal~lcren.
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1794 haar eerste verg,adering
hield in het nilcuwc lokaal
boven dc \~leeschl~al,
gaf jaarlijks
prijze11 bcsl;~a~~~lc uit
. medaill~es, waarvan
er Qlolor RIemme alslaar zijn gcgr-;rvccrtl.
Tc Amsterdam
valt nog 8on~dcr’ deze rubriek
te nocmcn
‘de Maatsdlappij
,,Flclix Merilis”,
in 1777 opgericht,
lclis
hare 40 lc‘1~1~enin 4 ~rlcpartcmciiten,
w:iaroiildcr
ciln, ,,hct
departement
van de teck~enkundc”,
bad. vertfelcltl.
%ccr in aanzien zijn gekomen : het Zc~uwsd~
Gcnootschap ldter Wctenscbappcn,
in 1765 te Vlissingen
opgericht,
~tlocb later tc Mi&Eclbur~
gevestigd,
cn
liet Provinciaal
Utrech tscb Genootsclq
van Kunsten
en ~~cteasci~npl~c~~
in 1773 opgericht
door de Stateil ldcr proviiicio,
wat wcl
--.-. _wn unicum
is
Eigenaardig
Is, idst liet Z~eeuwsch Gcnoolschap
zijn oorsprong beeft te ~dankcn aan het ~tlcrlkbccl~tl val1 een $ij[l.i~~rltal hccren, meest van Fransclicn
olorsproiig, om ,ecn lecsgezclscbap
van Fr~nschc
tijclscbriftlen
en boeken
op tel
richten
om, langs dc~ beprocf~clen weg, rlc kuilsten
1(>~~
wetenschappen,
die in Zeelancl niet geheel verwaarloos~d
worldcn, voort tlc zctteii.”
Die oriontbecrlijke
prijspenning,
verscll~een ook hier spoedig tlen toonde;
de bckitntl~
C.
Ploos van Amstel
was de teekeu aar Idcr Pigurell op fdc
medaille.
Geheel huiten
deze gel~~eide en 0i‘conomischC
génootSC11qqx11,
stond het Amsterdamschc
,,Saturtlags
‘g’S”lschap”, welks 50-jarig
bestaan op 20 Februari
1768 werd
herdacht.
De 14 led’en, allen uit regecrillgsk~inge.n,
kwamen
elkcn Zntertlagmi~d~;lag
bijeen, Qm samen tc eten. En op
‘t hcugelij k feit van Itlcn gsdcnk~~raa~!ligcll
hcrinncringsdag moes1 een penning,
aan de keerzi,ialc vu liet w:~pen
der familie
worden
geslagen, met liet vcclzcggciirl
radschrift:
,,Gij ziel bier dc z;~iiiciigcstrengell~l,~
wap~~nscliiltlcu
lder
WC~‘LiCll
i3n:lllilc’li
dit #de Iieilige Irouw van liet vri~llelenband 11ai~tlh;~ven .”
Rott~erdani

Mr. M. C. NIJLAND.

111 ,,\‘o,oriii tgang” van cie Camera Obscu1~~1, is sprake
van der1 I’cus ( Y) 121.is~einontag,iic. Hilldel~rnntl
wist er in
zijn ,,Na vijl’tig jaar”,
geen weg mccr meldc.
Wie was Rriscmoiitagnc?
Rotteradam

Mr. M. C. NIJEAND,
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Vreemde naamsafleidíngen.
Eigcnaardigc
~~a;lmsáfleicling~~~ l~olorldc ik voor de ZuidHolIan~dsche
plaatscn
Blarerr~drechf.
%uijkdrech
f en Papendrechf , Zooals wcl lccns vcrltlccrldcli,jl~ wordt aangenomen, zou ccrstgeiiocmdc
plaalsnaam
zij 11 samcngestcl~d uil
de woorldcn
Rarenltl eii rccla t. Oudtijds
lxstond
het rivicrtjc! l<lC Bauï11c
of
IkTnc,
en trccht
(trajeclunl)
was IC1
e
overt rckpl aa ts. Het dorp
heel te in oude tijden
Deernedrecli t. Zwijndr~ccht
zou volgeiis
sommigen
zijn naam
ontleend
hebtxn
aan ‘t feit, (dat Itlaar vele zwijnen
OYCT
dc rivier Irokken ! Bl I’apcndrccht,
waar ~tl~cpapen (priosters > een lr~evolorrcchtc markt hiel~d~en, en na afloop ldan rvan de Merwode
overtrokken,
cc11 wel zeer c’igc’naardi@
afleidilig,
ldic clen thans, helaas, overlcdci~ gen7czcn
hoofdingenieur
van 8deii Waterstaat
Ramaer,
del1 uitiiemindcn
kenner
cn navorscher
van rivier-:
teu plaatsnamen,
zou
11ehhen doen schrikken.
Dje naamsaflciding
van GorincZlemS is Ilict zeker. !Tolg~~~s
Hocufft
in zijn: ,,Taalkundige
bijdrageu
tot de uaamsui tgaiigen
vau eetiigc, meest, Ncldcrl. plaatscu”
in 1816
verschenen,
is de samcnstcllmg
Gorig (slijkerig)
cu I~eim.
Het is tdaar een vruchtbaar
oord, in tcgcnstclling
vau
het idaarove1-liggenide
Wo,udrichem,
ldat ce11 boschrijk
oord
was. Hij verwerpt
de afleiding
van Gorrc-heim,
naar dc
eerste magere en armosdige
inwoners !

nk

%wammerdam
of eigenlijk
%wadlellburger(lam
heeft volgens Mr. Hocufft
het woorld Swade in zich, dal een hoop
afgemaaid
gras lxteekcnl.
De naam Piershif
hctcekcn t
Piersheuvel,
(‘1 Eugclsche hillh)”
vohg~ens lilenzelfden
schrij
ver, maar Idaarmode
komen wij niet veel vcrtder, evctlals
me1 dc n aamsafl eilding van %ierikzxe,
11el Sieriks-wa ter.
En tlen slotte /de plaatsuaam
Zlon,dseZ, ZZonrJshoZred~~k, WII
ouds een jachlterrciu,
waar zich, natuurlijk,
velc hou~dcn
ol~liieldcn,
el1 Weenden
(Wurth),
een opgeworpen
boogtc.
Overigens
kan ik
van Idr. E. Laurillarld

ook verwijzen
naar
onder ,,Plaatsuamcn

$prokkclhou
1”
, iu 1887 ver-

scllellcll.

Rottlerdam

Mr. M. C. NI.JLAND.

GESLACHT--

EN

WAPENKUNDE

65

De famílire Wíttebol
(Door

W. A. Askamp

en J. G. A. v. Hogerlinden.)

~Nu volgen edle huwelij kien van diverste vrouwelijke
per?
sonen van dien naam, allen tlc Leiden.
MAAIKEN
WITTEBOL
huwt 28-3-1614 met YSACK DE
PAPE.
SIJSANNA
CORNELIS
WITTEBOL
huwt 2-5-16 1~4 met
JACOB SETTE,
zij was weduwe
van CHARLES
BONE
cn me1 deze gehuwd
15-6-1612. Voor de derde maal huwt
zij 19-1-1640 met FRANCOIS
PLUMIOEN.
LIJSBETH
WITTEBOL
huwt 14-8-1635 met CORNELIS
JASPERS.
ONDERWATER.
ANNA MARIA WITTEBOL
trouwt 21-9-1741 met FRANS
RICHARD
APERCEAUX,
volgens het Attes tatiehock
der
Ger. Kerk te L~ei~dcn, verbekt
Idit gezin 31 Maart
1743
naar Wassenaar.
PIETERTJE
THOMASSE
WITTEBOL
huwt 15-6-1643
met ERASMUS
JOACHIMUSZ.
SCHOTS.
NEELTJE
JANSD. WITTEBOL
trouwt
1-4-1649 met SIMO*N PIETERSZ.
SORCH,
en als weduwe
van ~tIez(: op
9-1-1664 met MATTHEUS
CORN. SCHOTH.
’
ANNA JANSDR.
WITTEBOL
huwt 3-12-1670 met :1BRAHAM JANSZ. VERSTREPE,
daarna als weduwe
op 23-11688 me1 QUIRINCH
TER HOUWE.
AMARENTIA
WITTEBOL,
huwt
30-11-1696
met JAN
DIRKZ.
DE HARDER,
volgeus
het Attestatiehoek
vcrbekt zij 26-3-1698 naar Nieuwpoort.
AEGIE
WITTEBOL
trouwt
9-4--1689
met
PIETER
STEENBEEK.
GOLINA
WITTEBOL
huwt
26-4-1708 met FRANCOIS
VAN DER WINCKEL.
GERARDA
WITTEBOL
huwt 29-9-1729 met JAN VAN
OMMERINGH;
zij sterft te Esselicherwoude
op 3-11-1779
en wordt
Iden 6-11-1779
te Lleidcn bIegraven.
Ds. of Dr.
JAN VAN OMMERINGH
815-12--1781,
gestorven
en I&graven zal een zoIon van dit echtpaar
zijn, aaugezieu
het
kerkregister
spreekt van welduwe. Volgens
het Attestatieboek is GERARDA
7 J JAN. 1730 naar Amsterdam
vertrokken en op 5-4-1778 met CORNELIS
SCHILHAM.
(waar
schijmijk
schoonzoon)
naar Woubrugge
waar zij, aangegeven door Idleze, 2- 11-1779 sterft.
NEELTJE
W. trouwt
7-3-1727 met SAMUEL
DEN OS
terwijl
MARIA
W. 3-11-1729 met diens vriend en familie:
lid NICOLAAS
KORSSEN
huwt.
-.

r:
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CORNELIA
W. huwt
22-12-1730
met JACOI3US
\‘AN
AEGTEN
en CATHARINA
WITTI’I~OI,
op 7- I- i 7-10 met
ISAK LE FEBURE.
Dan
volgt ADRIXNX
WITTEItoI,
dit geboren
is tic Maassluis,
dochter
van (;LA,\S
\v. c’n
SIJMET.JE
DE VOGEL,
aldaar, ~11 ,tczc huwt tc l,ci:ic:n
12- 11-1751 met JAN BEKKER.
JOHANNA
W. trouwt
(i11-1755 met THOMAS
DEL RIJE (de la Itie). Ycrtlcrs
is
er nog te melden, een gcm~~ngd hujvclijk
X\II ~\NNE’l’(;EX
.JiZNSI)I<. WITTEBOL
met PIETER
ROI,T.~ART
7- 1-1632.
Voor zoovcr wij de Poorter
hóckcn hct)l)e~l uagczicn,
is
de oudste vermellding:
JAN en CLAAS
WITTEBOL
in
1364-65, jammer
zoll~dcr
pza:\ts
VL111
afkomst.
I>:jn volgt
1370-71

.

rwrm

wrTTrsoL,

Ook

z~)lldeï

~Ih~~tSWïllld-

ding. CORNELIS
WITTEBOL,
wor~tll 27- 12- 1583 poortel
el1 kwam van Vcurnc in Vlaandcrcn.
TOMAS .JANS%. W.
word1 5-5-1628 poorter
en komt van Soeter\vou~lc,
en is
\‘ettewarier.
De notarieelc
en wecskamcr
archicvcn
te Léietbn, I)icLlbn
de zoeker, ccu schat vau gcgevcns, alsook het í’nmiliCnl~ock
van dc Staltlhuisbo~dc Jan I(ijltclijlilluizcn,
dat tle Ixzichtigiii g, ook \vcgeiis zijn lieraldickc
l)ijzondei-hciclcii,
ovcrwaarld is. Gebrek aan tij):& deed ons zeer veel 0vcrsl;~an.
Eenigc acten wcrldcn l(loorgezicn
cn volgt hierbij
itlc hknoplc
inhoud.
1-6-165 t. Huwclij kschc voorwaarden
van
HCTIJCK
MAERTENSZ.
VAN STAI~RENB11KGI-I
cii
LIJslxI.ZTl-T
THOhIASDR.
WITTEI301,,
wedu\ve
van zaliger
COI:N.
JASP~RSZ.
ONDERWATER.
(Not. H. Brasser,
Leitlcn).
Testament
MARIA
WITTEBOL
weduwe
NICOLAAS
KORSSE
val1
13-1-1762.
Zij vcrrna:lkt
I~aar
zuster
GE-I<ARI>A VAN OMMERINGH
f IOOO, lcvcns wordt
ilierili
genoemd
CORNELIS
SCHILHAM
met SUSANNA
I-i I:NRIETTI~
VAN OMIIINGH.
(Dit paar gclluwci
tc
Leiden
5-6-17.10) dochter
van
GERARDA
WITTEBOL.
Een stuk van 12-6-1740 ten name I;RANGOIS
VAN DER
moctlcr
GOLILNA
WISCKEL,
ltlat hij bij wijlen
zi,ju
WITTEI~OL,
in haar lteven weduwe cn L~oe~~lcll~ouldslc~~van
FRANCOIS
VAN DER WINCKEL
is gesteld over haar 2
minderjarige
kinderen,
alles breeder ‘blij kende uit tcstan1Cnt
val1 23-6-1737,
met namc JOHANNA
VAN DER \NlNCKEI,, oud 16 jaren en CORNELL4
jr. D. WINCKEI.
oud
13 jaren.
Getuigen
waren
siiu goed vrilend CORNELIS
RI,JSHOU(WER.
Mr. Silversmit
en sijn swager I~BRAI-IAM
VROMANS,
notaris.
Heer 1-Icndrik
Wittebol
cn DANIEL
BAZIJN.
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Deze FRANCOIS FRANC. ZOON V. D. WINKEL. COOPMAN in wollen trouwt 6-5-17381 FEIJKE VROMANS volgens een grafz,erk in de Hoogl. Kerk stlerft hij in 1740.,
In een map aanwezig op ldle Urlivcrsitleitsibibliot17eek te
Adam en bcvattend~e aantelekeningcn op 1st~familie Wittse‘bol, verzameld door den heer lrle Grolot Jamin aldaar,
vonden wij JULIANA VAN DER WINCKEL, gehuwd met
ABRAHAM VROMANS, Notaris te Leiden. JOHANNA V.
D. W. gehuwd met PIETER CORNELISZ. VAN OOIJEN.
CORNELIA V. D. W. gehuwd met JAN VAN AKEREN,
terwijl ELISABETH
ongehuwd overleed.
In ‘de decl. van (de Wleeskamer van 25 Nov. 1751, vonden
wij een testament van AEFJE WITTEBOL, voor Not. JACOB VAN DER DiOES, weduwe PIETER STEENBEEK.
Haar neef LEENDERT
KASLIER, 15 g,ulden. Aan
CHRISTINA MARG. *JANSON, waar zij als meter ten doop
heeft gestaan 15 glld. JACOBUS VAN KLEEFF, en sijn
liuijsfrouw : 25 gulld8en,tIer erklente,nis van trouwen dienst
haar in haar hoogen oudlerdom bewescn. Nog aan MARIA
VAN DER KAMER, huisvrouw JAN VAN DER KAAIJ
f 100. Geregistreerd met getuige A. VROMANS.
Een stuk van 10 April 1679, met voogdbenoeming dolor
ELISABETH
TOMASDR. WITTEBOL,
laatst
weduwe
JOOST DE SCHLEGEL, woonachtig Hoogewocrdspoórt.
Voogden waren PIETER ONDER WATER en JORIS
WITTEBOL. Verder testamenten Pietler Rooijaart cn Annetje Jansd. Wittebol Iden 11 Nov. 1677 en van SIMON
WITTEBOL en HENDRICA NUIJEN op 3-12-1704.
SAMUEL DEN OSI drologschecrlder, en HENDRIK WITTEBOL zijn voogden gesteld over CATHARINA, oud 11
jaar en 9 /maanden, of daaromtrent, nagelaten minderj arigc Idocht’er van LAMBERT WITTEBOL, gcwonncn
aan LJJSBETH SMAGGE, op. de Heerengracht. Comparantien hlebben die vOoogjdijop 3-4-1733 aangenomen. Het
zou te veel plaatsruimte viergen, de meer dan honderd
acten te noemen. 1
Uit ‘de Attestatieboeklen Idler Ger. Kerk, volgen hier nog
eenige aantleek’eningen.
ARIJ WITTEBOL en MARIA BOUCHfi,, naar Leiderdorp
16-3-1704.
EDIJARD WITTEBOL,
(geb. 1721 te Dordrecht) jur.
cand. naar ‘s Gravenhage 9-S-17,45.Pietcrskterk.
LIJSBETH WITTEBOL, jonge dochter naar Leider’dorp.
5 Sept. 1734.
HENDRIK WITTEBOL, naar Batavia, 22-11-1744. Pie-terskerk.

.
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DS. J,4N WITTEBOL.
Prop. naar Schermerhorn
1O- 121733.
ML4GDALENA
WITTEBOL,
naar Katwijk
a.d. Rijn.
7-5-1739.
THO’M,4S
en MAGDALENA
PIETERSDR.
WITrI’E:BOI,
11aar Soelerwoude
6- 1-1629.
CORNELIS
WITTEBOL
naar Kopenhagen
1$8--1695,
hij was geldolopt te Leilden 10-11-1669, hij was gehuwd met
Jeanne of *JOHANNA
JAMIN
(gedoopl 3@12-1657 te Dor(l-rcehtl), dochter
van MICHEL
JAMIN
en ,JEANNE
KONING. Zij waren als oIon1
en tante doopgetuigen,
in clc
N’ed. Hc&. Kerk te Nijmegen
op 21-6-1721,
waar geidoopt
werd Cornelia
Johanna,
Idoch ter van Michel
.Jamili cn
Catharinn
Constantia
de Wilde. Cornelis
\Vittebcl
en Johanna .Jamin overleden
p1.m. 1750 xintlcrloos
tc Kopenhagen. De laatste att’cstatie,
die wij vonden,
is van juffrouw SUSANNA
TEN HAEFF,
weduwe van Ds. WITTEBOL (omstreeks
1690 predikant
tc! Uitgccsl
bij A41kn~aar),
moeder
van Ds. *JAN WITTEBOL,
die uit Leiden
naar
Sch ermcrhorn,
met zij n moeder
op IO- 12- 17 13, ver trok.
‘Deze Ds. WITTEBOL
werd op 17- 11-1715 te Leiderdorp
bevestigd
en weix1 in 1720 naar Dordrecht
bcroepcn,
en
vertrok
uit Leidendorp
~tlen 21 April. Hij was 4-4-1717 ge-ClCYC
huwd.
Hel trouwboek
van Lei,tlcnlorp
vermeldWITTEBOL,
predicant
trouw
als volgt. Ds. JOHANNES
alhier,
jonge man, met ,Juffrouw
AGNETA
VAN BENTHEM,
jonge dochter,
wonende
tot Nijmegen,
cn sijn
20-4-1717 met attestatie
van hier getrouwt
lot Nijmegen.
Ds. *JOHANNES
JOHANNES
W. was geboren te Alkmaar
111.m. 1690-91, evenwel heeft een onderzoek
in de registers
aldaar ingestleld, heeft Itlit niet bevestigd, en daar zijn vader
zijn gepredikant
te Uitgeest was, is dit ldorp wellicht
boortepl aats, AGNETA
VAN BENTHEM,
gedoopt
28G1691 te Maastricht,
als dochter van EDUARD
GODFRIED
10-6-1717)
VAN BENTHEM.
(geb.l in 1658 en overleden
en van -4BIGAl?L
VAN HEUKELOM
(gedoopt
7-5-16.57
CIS overleden
in 1717), welk echtpa-ar 2il Maart
1689 gchuwd waren. EDUARD
GODFRIED
was luit. ltolond
el1
zoon van CHRISTIAAN
VAN BEN’I‘HEM
(in 1672 \'OOI'
Woerden
gesneuvleld)
en van CATHARINA
BEIJER,
om
later niet in herhaling
t,e behoeven
tc vervallen,
cn wij de
DER
alliantie
der familienamen
BENTHEM
en VAN
BERCH,
bij #de onbeheerde
nalatenschap
van PETRUS
EDUARD
ook wel alleen EDUARD
WITTEBOL,
zoon van
Ds, IJOH. W. en VROUWE
AGNETA
VAN BENTHEM,
overleden
tle ‘s Gravlenhage
1- 12-1795, nooldig hebben, Idaar
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zij (de van Ider Bergh’s)
als lerfgenrunen
opkwamen.
Ee~l
broleder van AGNETA VAN BENTHEM,
was
CHRISTIAAN
WILLEM
V. BENTHEM,
gedoopt
24-10-1694
te
Nijmegen,
was aldaar in 1720 schepen,
huwde
in 1721
me1 ANNA JACORA
.V&AN DAM. Hij sterft te Nijmegen
16 Maart 1774.
Ziju zuster ANNA
MARTINA
i;. BENTHEM
gedoopt
17-1-1700
te Nijme, en;
huwde
25--31- 1725 rnc~ CHRISTOFFEL
V,4N DE 8 BERGH, die geboren was in 1702 te
Nijmegen
en aldaar sticrf 4-1-1762. Hij was ontvanger-generaal van het Nijm.kwartier.
ANNA MARTINA
sterft
10 Maart 1790.
Mr. Christiaan
Willem
van Benthem
@ed. 2-1- IO- 1694
te Nijmegen).
Burgemeester
van Nijmegen
en afgcvaardigdc ter Staten Genleraal ren Lid in de Raad van Statc
der Ver. Nc~dcrlanden,
tevens Curator
der Geld. Hoogescho~ol. Met hem stierf ziju geslacht in mannelijkc
linie
uit, en stond hij toe, dat (de kleinzoon
van zijn zuster
&4NNL4 MARTINA,
EDUAI<D
V. D. UERCH,
(geb. in 1767
en overl. in 1833) zoon van Mr. PIETER
V. D. BERCH
en MARIA
ELISABETH
HELVETIUS,
zijn wapen
en
naam bij het zijne te voegen, en zoo ontstond
het gcsldlcht
BENTHEM
VAN DER BERCH.
Hicrmeciie
is tevens orde
gebracht
in tidiverse fragmenten,
van (deze geslachten
in
NAY:
1889-90 en 91, waaruit
nog wel a:mvuIliugcn
te
putten zijn.
In het Kerk.
Alph.
Handboek:
Hloll. predikamen
blz.
234; worldt vcrmelld PETRUS
WITTEBOL.
Die samenstellers VEERIS
ei1 DE PAUW!
mehlcn hierin:;
P. WITTE
BOL. PROP. beroepen
tot pre:likant
te Uitgecst in Mei cn
bevestigd
1-8-1685 en aldaar overleden
in April
1692.
Te Le5dlen is 2-5-1679, als student ingeschreven:
PETBUS
WITTEBOL:
19 jaar, geboren
te Amsterdam.
DCZC~ zou
dan Ide vader vau Ds. Johannes
Wiltebol
geweest zijn, die
gehuwd
was met SUS4NNA
TEN HAEFF.
In de doopbIoeken van Mi~ddelburg,
blij kt ldat op 20-9-1620,
getuigen
zijn bij ,den doop van HANS, zoon van PIETER
VAN ESSEN, GELETJN
TEN HAEFF
en SUSANNA
BECKEJ<.
Nog volgen eenige aanteekeningcn
uit de begrafenis-rcgisters vau de Ger. Kerken te Lei,den 7-W1692.
(7 = sterf-datum,
14 - hegraviqgsdatum)
‘t kint van CLAES WITTEBOL.
Hoogl. Kerk.
14-20-6--1G93. ‘t kint van CLAES WITTEBOL,
WII,LEM
genaeml
(geldoopt
9-1-1692).
24-3O-4--1694.
MATTHEUS
WITTEBOL,
jonge man (ge-doopt 6-12-1679)
woont
HEEREGRAFT
bij dle LOODS-KERK.
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25Febr.-3--Maart
1696. ‘t kind vtm J,4N WITTEBOL
JA4NNETJE
(godoopt
6-12-1695)
begraven op liet Bolwerk.
13-LO-9--1698.
‘t khd van JAN W. JANNETJE
(gedoop
13-8-1697)
evenccus begraven
op het Bolwerk.
23-30- 1-- 1700.
‘t kind van *JAN W. *JANNETJE
(ged.
21-1-1700.~
6-13-3--í700.
Dc Huijsvrouw
van ARIS JORIS%.
W.
(MARIA
BOUCHER)
Begraven
iu Ide Hoogl. Kerk.
15-22-l--1701.
‘t kint van ,JAlN W. doo8d ter nrcrcltl gc?komen.
Begraven
Bolwerk.
lO-17-9--1701.
‘1 kint van JAN W. genaemt JACOB
(gc>-doopt 9 Auq 1701.)
20-27-lO--1~08.
JORIS JANS%. W. (geld. 12-1-1625)
wonende Oude Rhi,j 11 bij de Uiterste Graft. Begraven H. Kerk.
26 ,Juli-2 Aug. 1710.
“1 kind van 1,,1MBEI”IT
W.. ELISABETH
(godoopt
21-5-1710)
op ‘t Bolwerk.
Uit #dc meer geiiocmd~
portefeuille,
met o~igeortlenrlc
aan t~eekeningcn,
a;in\vezig
Universiteitsbibliolhcck
IC Amst’ertdam, mellden wij uog het volgende : M,4GD14LENI!
‘I/ailTTEBOL,
overleed 97 jaar en 5 m;xuxlen
oud.
MARIA VAN
OMRINGH,
stierf als weduwe
van HENDRIK
CL&4ES%.
WITTEBOL
l-S-176%
ANNA
MARIA
WITTEBOL,
sterft
12-2-1763,
zij was
gehuw~d met FRANCOIS
APERCEAUX
(,geld. 25-12-1719)
FRANCOIS
A. sterft te OSS. 14-11-1789.
Hun ,tloc*lltcr
SAR,4 Af>ERCE,4UX
geld. te Wassenaar
op 19-12-1745,
LI-.
alldaar met WILLEM
DLNGEMANS,
zij sterft tc ‘s Gravenzande
16-9-1794,
haar echtgenolot
WILLEM
DINGE-MANS
stierf
alfdaar 11-5-1824.
Haar zuster
MARIA
A.
stierf ongehuwd.
GOLINA
KLAASE
W. echtgenootc
zou gestorven
zijn IC
Leiden in Juni 1740, terwijl
haar zolou Franqois
Frausc!
van {der Winiliel,
in 174 1 gestorven
is, cn ,dcze zou
gctrouw&
zijn te Leilden 6-5-1738 met FEIJKE
VAN DI%
KAAIJ. Tevens dient uog vermeld,
dat le Leilticn is gestor1763 en begraven
le’ LeildelTdorp
JOHANNA
W.
ven iii
DEL RUE, el1 dat te Lei~len
liuisvro uw ~11 XNTHONIJ
is aangegeven
als wonende
aldatir LENA WITTEBOL,
geboren te Maassluis,
op 21- 12-1806,
begravcu
te Ixider-dorp? gehuwd
met Huibrecht
Knaphout,
in den
o ucl er(dom van 70 jaar.
Htlar zusters ADRIANA
WITTEHOL,
eveneem
geboren
te Mhashis,
weNduwe JAN ’ BEKI(El3,
Iclochters
van KLAAS
W. cu SIJMETJE
DE VOGEL,
stierf te Leiden
31-7-1810
c’n wordt
3--&-1810
begraven
te Oegst,geesl.
Ze was 83 jaar ,owld.
20-10-1810
PIETER
W. 54 jaar
Ook
stierf te Leiden,
en gehuwd
mcl JOH*4NNA
ould, .geboren te Oudewater,
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KALEMINK:
4 kinderen,
wlelke
.wij later te Rotterdam
weer terugvinden.
Tc Kowdekcrk
bij Lciiden, VOJN~~II
wij 26-8-1723,
inge-HENDRIKSZ.
DE
schreven en 12-9-1723 getrouwd
ARRT
RJJK,
i.m. van Koudekerk,
met MACHTELD
JANSDR.
WITTEbOL,
weduwe
van PIETER
PIETERSZ.
HIJZELENDOORN,
van Ou~dshoorn.
20 hIei-5 Juni 1763, getrouwd
ARIE WITTEBOL,
jm.
geboren tle ïselstcin
cn AALTJE
VAN HOUTEN,
gehorcn
te KARIPElN, beiden wonendc
te Koudekcrk.
25 Juli 1803 geboren en 31 Juli
gedoopt, PETRUS,
zool1
van CORNELIS
WITTEBOL
en h1ARIA GENIE.
Hier volgen no’g cenigc gegevens, te Leilden tliuisbchoorende :
PETRUS
WITT’EBOL,
geboren te ‘s Gravenbagc,
trouwt
í6-3-1 814, met CATHARINA
VERSTRATEN,
wij vonrtc~l,
dit echtpaar
in Utrecht
terug. Tc Lcbdcn wor(lc11 uil lrlit
buwelij k geboren 3 kinlderen : PETRONELLA
op 29-8- 18 16,
JOHANNA
op 26-12-1820,
PIETER
5--121-j1821.
Te Leilden is 22-8-1858
geboren
AALTJE,
dochter
v;u
JOHANNES
WITTEBOL
(geh. 13-7-1857)
te Wognum,
en
JANNETJE
BEIJENS
(geb. 17 Oct. 1865, Velsen).
Di1
gezin is 9-11-1895
uit Velsen afgeschreven,
naar Noord-Amerika
(plaatsnaam
onbekeJlrI).
Tc Velsen waren
ook
nog geboren ANNA op 6-IO-lS85 en GRIETJE
op 16-6-1892
Nog volgt lot besluit, te Lei,den geboren 19-3-1920
HIJT-BERT zoon van A. LANGHOUT
en G. WITTEBOL.
NIS
volgen uit !de Trouw-, Drop- en Grafboeken
van TER AAR.
13-12-1744. Hebben *JAN JANSZOON
WITTEROL
(ver-moleldelij k geboren
tc Hazcrswoudc)
weduwnaar
van
RIARGJE FRANSE,
en JAAPtJE WARNAR
V. D. HORST,
weduwe
JAN ALBERTSZ.
VAN VLIET,
zich aangegeven
tot trouwen.
2-8-1754.
In onldertrouw
opgenomen
HULTG
JANS Z.
WITTEBOL,
jonge man van Langeraar
en hIARIJT.JE
HARh!JSE
SPEKhfAN,
jonge Idochter
van Z~evenhuijsen.
23- 12-1757. HULTG JANS Z. WITTEBOL,
weduwnaar
van
MARIJTJE
SPEKMAN,
in ondertrouw
opgenomen
tml
GIJSJE THIJSSE
VAN DER hIEULEN,
geboren
tc Woubrugge.
21-4-1758.
CORNELIS
WITTEBOL
van Langeraar,
ili
ondtertrouw
opgenomen
met MACHTELD
GROENEVELD.
14- 1-1752. In ondertrouw
opgenomen
JAN JANS Z. WIT-TEBOL,
weduwnaar
van ANTJE HUIGENSE
WESELENmet GEERTJE.
CORNELIS-BURG (stierf 24-6-1750)
DR. SPOORiCiAKER.
Deze Jan was in 1754 armmeester,
diaken en schepen; zijn va,der stilerf 9 Nov. 1750 te Ter 14a1-.
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23-4-1779. JACOB WASSENAAR
geboren
C:II \\ymacl~lig
Woubrugge,
zullcwdc trouwer1 met MARIJTJE
\VlTTI:BOL, jougc Idochter wonende
te Ter Aar.
27-4-1757.
JAN ONXOSEL,
\vedIr\v~~Iar
vrIiI
Marij lje
ELAND
(of
EIJLANDT)
g,eb. te Bodegraven,
wonende
aau de Oude Wellering, zullendIe trouwen
met HENDRIKJI~
jongc <dochter geb. te Corteraar.
7-11-1788. MATTHE~JS STOLK. jonge
ma11
gel,.
CII \von.
te Nieuwveeu.
zulle~lrle
lrouwe~l
met HENDRIKJE
WlTTEBOL,
weduwe
vau JAN ONNOSEL.
í1-3-1793.
Onlrlertrouwd
JAN WlTTl<lJOL,
,jonge mau,
gel,.
(‘11 WOIl.
te lmlgwaal-,
mcl MEl.JNS.717 \‘;\N GX7i!EREN,
jonge ldoch ter geb. te Schagcrbrccht,
eii woucntlc
te Woubrugge.
UIT HET DOOPBOEl~,
GER. KERK
TE TER AAR.
31-8-1754. JAN, zoou van HUIJG
WITTEROL
en MA-Rl,JTJ E SPEKMAN.
(Getuige GEERTJE SPOORMAKER.
(DIT MIN» STIERF
12-5-1758 ALDAAR.)
21-9-1758. HENDRIKJE,
tloc+liler vail CORNELIS
WlT-TEBOL
en MACHTELD
GROENEVIXD,
g,etuige MXRGJE
(;ROENEVELD.
(zie huwelijk
ONNOSEL
c11 STOl,K. Ì
27--1-1760. MARIJTJE,
dochler
van HUIJG
WlTTE130JI
eu GEIJSJE
THIJSSE
VAN DER MEULEN.
28-31762.
ANTJE,
Idochter vau HUIJGEN
WITTEBOL
en GEIJSJE!
VAN DER MEULEN.
2-10-1763. ELISARETH,
I~loclller vau HUlG WITTEI~OL
eu GLJSJE V. D. MEULEN.
Gel. ELISABETH
WITTEBOL
1-9-1765. WILLEMPJE,
Idochter CORNEl,lS
WITTEBOl,
en MACHTELD
GROENEVELD.
22-12-1765.
JAN, zoon HUIG
JXNSL.
WlTTEl30L
en
MARlJT,JE
WILLEMSE
\yAN DIPTEN.
Get. GEERTJE
SPOORMAKER.
14-6-1767. DIRKJE,
Idocllter
van HUIG JANS%. \Y en
MARIJTJE
VAN DIPTEN.
Get. TRl,JNTJE
VAN DIPTEN.
4-5-1769. ELISABETH,
iclocllter HUIG WITTEBOL
et1
MARIJTJE’
VAN DIPTEN.
Gel. ELISL4BETH
WlTTEl:Ol~.
7-4-1771. KLAASJE,
dochter
val1 HUlJxGEN
W. e11 MA-RIJTJE
V,4N DIPTEN,
Get. KLAASJE
TREURNIET.
29-11-1772.
KLAASJE,
dochter
vau HUIG.
JANS%. W..
en MAR. VAN DIPTEN.
Get. KORNELIA
FRXNSE
BON.
11-12-1774.
ELISABETH,
~dochter van HUIGEN
W. el-!.
MAR. VAN DIPTEN.
Gel. ELISABETH
WITTEROL.
Aanleekeniug
in het register,
achter dczu dool)
,,Attestalie uaar Leimuideu
29-3-1798.”
28-1-1776. ANTJE,
dochter vau CORNELIS
WITTI? 1301,
len MACHTELD
GROENEVELD.
Get, MAR. VAN DIPTEN.
le

.
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10-11-1776.
WILLEM,
zoon van HUI,JG JANS%. W. en
MAR. V. DIPTEN.
(Attestatie 29-3-1798 naar. Lcv~I~~ov~I~.
GRAFREGISTER
GEF. KERK
TER AAIS.
JAN WITTEBOL,
brengt
aan ter bcgraving
op 26-6lí-18 het lijK van NELLETJE
VAN STRATEN.
op 25-1 l-1748 hel lijlí van DAVID
VAN STRATEN
en op 26-121748 het lijk van JAN VAN STRATEN.
15-1 1-1732. Heeft
ANNA
JANSZ.
WITTEBOL
aancge-brach 1 h et lijk van haar kind JAN PIETERS
V. STRATEN.
24-6-1750. Heeft JAN JAANSZ. WITTE,BOL
aangebracht
het lijk van ANNETJE
HUIGENS
WEZELEN
WUIiG.
’ 9-11-1750. Heeft JAN WITTEBOL
aangcbrxchl
het lijk
van JAN WITTEBOL,
de oude.
lq5-l-1757.
HUIG
WITTEBOL
geeft aan het lijk van
ziju vrouw MARIJTJE
SPEKMAN.
2% 1-1757. CORNELIS
VAN STRATEN,
geeft het lijk
aan van zijn moelder ANNA JANSE WITTEBOL.
25-1-1757. HUIGEN
WITTEBOL
geeft het lijk aan v;ul
zijn kitlid MARIJTJE,
op 12-5-1758
van zijn kin;1 .J:dN
en op 1-1-1759 het lijkjle van ziju kinld
:.MARIJT,JE.
4-10-1763. HUIGEN
WITTEBOL
geeft het lijk van zijn
vrouw
GIJSJE THIJSSE
VAN DER MEULEN
er1
op
11-10-1763, het lijkje van zijn killid LIJSBETH
op 23--12;
1764 zijn Idoo;dlgeblo,ren kind: top 8-5-1771, sijn kindt KLAASJE. Op 2-5-1774 zijn Idochter ELISABETH.
Op 4-9-1774 overladien ten 7--9 bcgravcn:
HUI.JG WlT-,TEBOL heeft aangifte gedaan, vat1 I:iw dood v:m GEEKl‘,JE
SPOORMAKER,’
zijn moleder, weduwe
JAN WITTEBOL.
Ik onderschreleve
HENDRIKJE
WITTEBOL,
vcrklaarc
d’or~donnanlic
van dato 26- lO- 1695,
bij leleesen, ingevolge
op ‘1: mild&1 van ‘t begraven , geëmanccrt.
aangeevingc
IC
cben van “t lijk van mijn man, JAN ONNOSEL,
bij toeval
over1 eden, aan (cie Moppen
onder Alkemadc,
als gclloorrl
onder Ide classis van 3 gulden. om naar te semcntic
vau
het selvc Regt te L8eijmuilden te worldcn begraven.
Actum
ter secretarij#e van Alkemadc
3- 1-1788 hau ttecki!lg : Sc-venstaande
lijk is van onder de parochickerke
va;l W:II*mond, ter begravingie
gevoerld tot Lcijmuidcn.
20-12-1805,
overleQen
en 23--12 bcgravcn
CORNELIS
WTTTEBOL.
Van leien WelEid. Heer J. de Kruijff
ie Nuency
die
ook afstammeling
(der familie
Witlebol
is ontvingen
wij
nog
: Hel
huwelijk
van SARA MICHIELSE
LAMEETI‘:I
met GERRIT
NOIJEN,
coopman
val1 Hartlerwij
k, soo11
geb... 1652 overleden
21-10-1682.
zijn ge-VU1
*... NOIJEN
HENI~RIKA
trouwt
binnen
Leijtden, hadjden 3 kinderen.
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ter waarde
van 5 ti 600 reaelen naar Tegal ten einde
de verlossing
onzIer gevangenen
te procureercn
cn de
vriendschap
met de Mataram
4 DIec. .1620. schcp~n
van Jacatra
12 Jan. 1621; gaat af als schepen en baljuw ,gewor~Ien
9 Jan. 1622; gewezen baljuw’
naar het
vafd,erland verlost.
4 Juli 1634; estraord.
raad (sessie ge
gcge\w1
12 Aug.
1636); miet ‘den heer Generaal
naar
Amboina
vlertr80kken
2 1 Jan. 1638 : commissaris
lcn
commandeur
over ‘cte vloot naar de Indische
kusten
gekomen
17 Juli 1638; gouverneur
in ide hfol~~~os
31
act.
1639: ordin.
raad 8 Aug.
164 1; commissaris
naar /de Moluccos
en Amboiua
gezonden 6 Oct. 1642:
zijn verlossing
toegestaan
26 Oct. 1643; wordt
commandeur
jder retourvlo80t
9 Nov. 1643; orldin. raad
sessie gegeven 15 Oct. 1645; gaat als commissaris
uaar
4dc Moluccos
18 Jan. 1648; zijn we~rle. .JOHXWY~
GILLES RUYT wint een roces 12 Aug. 1650. (Rcg. schepellel
157 1 bl. 57). R ij kwam
uit M5ddell,urg.
Zijn
(dr. SUSSANNA
C. ’ huwlde MAXIMILIAAN
BONTEMPS;
zijn vrouw uit Lleilden.
CAAN, CORNELIA
MARIA
-,
te Vlissingen
1740. (B.S.
Bat. 28).
CAAN, ISABELLA
-, Getuige te Batavia
19 Maart
1723
burger JAN VAN DER LIN(BS. Bat. 25); weiduwe’
DE; over zijn nalatenschap
22 Oct. 1728. (Reg. Sr&penen 158, bl. 227).
CAAN, ITGEN
-, gsd. Batavia
Hall. Kerk 22 Mei 1633,
#dr. van JAN CAEN en MARIA CLAES; gett. ANDRIES
CRAEMERS;
JACQUES
VAN LOï, STIJNTJE
tJOOSTEN en ELSTGE
BUYCKES.
(B.S. Bat. 2 en 3).
CAXN, JAN JANSZ., -, van R’dam;
!.)ottelicr
van Cic’s
provisiemagazijn,
geh. met APPOLLONIA
*JANS van
Middelburg;
test. in Retg. Test. Batavia
1664-66, í’01.
106; hij is 1662-1664
te Bata. doopg,etuilge.
CAAN, JAN :, wordt vaandrig
op Malakka
9 .Juli 1709;
zijn test. in reg. test. Batavia
1715-16,
fol. 360 idld.
Malacca 19 Dec. 1714 vo’or PIETER
HEYPE
le gczw.
klerk. Hij lag toen ziek tten‘ huize van een burger
luit. PIETER
CRUIJSEN.
Zijn
univ.
erfgen.
dc
vrije vrouw MARIA
MITJE.
CAAN, JANNETJE
- * doopgetuige
Batavia
1632-1652.
CAAN, MARIA,
j.Idr. ;an Poeloe Ay in Bands,
ondertr.
Bat. 30 Oct. 1637 met PIETER
MESTDACII.
Hij
9 Nov.) 1640 ADRIANA
SCHOIThertr. Bat. (ondertr.
IMa.
TENS
(B.S. Bat. 52 en 53); zij doopgetuigii
163O-1640.
CAAN, PIETER
-, ged. Hall. Kerk Bata. 9 Feb. 1659;
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val1
PIETEI<
Ac’I’us
c.
Cll, ANNA
\‘r\N
13E~GAIX;
geil. Sr. GLXUDE
DE IKOCI~,
ANNA REWIERS,
hv.
\‘an Sr. PIETER
DIJ BAN. (B.S. Rat. 6).
CAAN, SUSANNA
-,
Geb. Ralavi:l,
j.dr. olltlertr.
R;itti,
Lil.

30 od. 1637ïu. wnirmvr~~s. (I{.s. ht. 52 ~‘11t5:3);

gel. doop Ihta.
1637 en 1647.
CALIWEN,
IXISAI3ETH
-?
doopgetuige
Rata.
8 hn.
1692. (R.S. hl.
19).
CALIWEN,
JAC0 13 -,
van A’ldam, onclerkoOJmm~
en
gedig. lx&l~uisinr.
Cochiii
17 Aug. 1/5(i, j.nl., onclwlr.
Ratavia
2 Sept. 17563 THEI~ESIA
XI)ELAII>E
l\OlTSSEL, van I’oidich&-y,
j. ‘dr., le en 2, procl.
5 Sopt,,
3c procl.

en IlUW. 12

sept.

1756.

CALKOEN,
*JAN I3AlTISï’
--, OLNI X3 ja., j.nl.,
ass.
Cie,
staantlc
e~rsl~rlaags 11aar I~nll~ljcrlnassl~l
te v~~rtrekkcn,
\‘AN
test. Ratavia 2 Au;. 1791, 1101s. N. VAN RERGEN
is MICHIEL
JAC013
CXLDEIj
GRIJI’;
zijn broer
fdestijlds voor lctc
KOEN,
ass. Cie.; hij was UiCgevNill
kmlcr
i2’ldanl en was ~do’od 13 Feb. 1793.
CAJXOEN,
JOHX. GEERTRUII)i1
-, 1~. koop~nau
FREDERIK
PIETER
DE ROOCK,
-/- Rata. op de Tijgergracht
13 Juni 1776, begr. 14 ld.,a.v. Hall. Kerk.
(U.S.
Ral. m>.
CA1 KOEN,
MARIA
CORNELIA
-, x ULRICH
qJAN HUBER NOODT’;
kiwlcre~l
gcrl. Rat. 1866-1876.
CALKOEN,
WIJNANDA
--, 1~. IWX’ER
\‘LAMING
is
l/ Nov. 1731 dool@.
khrl VAN SYPES’I‘EIJN.
(B.S.

Bal. as>.
CAMMINGA,

-, get. ~ioop kimt1 Rostlluyset~
Rata.
J ILLIS
ii Jan. 1699; hij was l)mxl., komt ook voor als GELLUIS C.; hij wteri$ 7 Jan. 1GSS naar ‘I’ernaCc ~)woc~>c~I.
C,1NS’I’EIN,
ALXLHEID
IKMA
-,
was in April
191)2
te Me~dan Itlc hv. FIWWRICH
EMIL
VON GRUMR-

KOW.
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C4PELLEN,
*Jhr. TH. VAN -, rcs. Semarang
1863, bamlt.
CAPl>ELLEN,
VAN DER -* zijn
hv. C. R. BOLDERMAN, geb. 19 April
1868,’ -/- 23 Oct. 1911 begr. Solo
13ieuwe hlegr.
CAPELLEN,
zijn
welde. L. W. KOMMER,
-f 90 Sept. 1923
CAPELLEN,
WOLTHERUS
RORERT
-1, geb. 16 hpril
1853, gc~d. Rata. 15 Jan. 1866, z11. val1 A. ROREI~TSEN
en ELISA,
gett. bij doop .J. 1’. FREYSS
cn W. Ir,.
7
ROMACK,
kreeg krachtens
beschikkilig
van den Ra:>:1
van Justitie
te Ratavia ~tlitl. 31 Oct. 1888 ~ricn uaam
VAN DER CAPELLEN.
CAPELLEN,
ADOLF
LEVINUS
---1, geb. 18 Maart
1855,
ged. a.v. zn. enz. a.v.
CAPELLEN,
ADOLPHINE
-,
geb. 11 hug. 1856, ge;
enz. a.v.
CAPELLEN,
ARRAHAMINA
,JOHANNh
--, geb. Rata 9
Mei 168, g,e[d. enz. a.v., -/- 16 Mei 1916 begr. Dcpok.
CAPELLEN,
ROBERT
LIEVE
JASPER -, geb. Rata. 7
Sept. 1860, geld. enz. a.v.
CAPELLEN,
FRANS
GERARDT:S
-). geb. Rat. 18 Dec.
1861, geld. a.v. eiiz. a.v.
CAPELLEN,
ADOLF
LEVINUS
-,
18 Maart
185S-29)
scpt 1927; ))In memoriam
i 11: ,,Jaarvcrs13g
vcrecnigiiig
voor Christelijke
Scholen te Ratavia 1927.”
CAPELLEN,
A. L. -, *Jr., X A. 1,. LOKE. Hun zn.. ADOLF
LOUIS
VAN DER Cl, geb. Weltevreden
1 1 Scpt 192-1:
in %iekenhuis
Tjikim.
CAPELLE~,
ADOLF
VAN DER -,
geb. 15 @Jan. 1825,
-/- 6 April
1885, bcgr. Depok, x ELISA
Rl3lISA
geb.
15 .Juni 1825, -/- 6 Feb. 1902 begr. Dcpok.
C4PELLEN,
CORNELIS
FERDlNA:LID
EDUARJ)
‘l’c\N
DER I-> geb., 1 Sept. 1891, -f 28 Nov. 1895, hcgr. Depok
C~4l’ELLEN,
Mr. GODERT
ALEXANDEB
GERARD
PHILIP baron VAN DER -; gouv.-3~11.; over ziju portret
(Fam. C. 119).
CAPELLEN,
Mr. GODERT
ALEXANDER
GERARD
PHILIP baron VAN DER -I, gouq-gen.;
182-2 handt.;
over
ziju portret
Fam. H. 1218; over zijn terugreis
(‘11 zijn
laatste hesluit~cn. Fam. C 276.
die t 9 Sept. 1903 ould 47 j.
CAPELLEN,
,J. H. VAN DER ---, x
S. A,. RROUWER,
CAPELLEN,
LUCIE
VAN DER --, X Mr. Cornelis
23
Aug. lg... *Jr. .J. E. LOKE, werktuigk.
ing.
CAPELLEN,
MARIA ADOLPHINE:
---i, geb. 24 Nov. la//,
j- 6 Sept. 1881, begr. DIepok.
CAI’ELLEN,
R. VAN DER -, get. ~tloop kind Von Kessinger te Soleme~dang 7 Feb. 1824. (B.S. 161).
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CAPELLEN,
SOPHIA
AMALIA
-,
geh., Bata. 2 t-\prtl
1880, t Mr. Cornclis
27 Jlmi 1909, begr. Welt. Afd.
1x, hv. G. c. BEER.
CASEMBRO0T,
ANNA
CONSTANTIA
ELISABETH
-,
x JACOBUS
VAN SANTEN,
doop kinderen
tc IZatavia
1766 en 1768; .(B.S.
Bat. 39; Test. Scm. 1875).
CASEMBROOT,
ANTHONIA
ANNA
-, x JACOB WILLEM VAN DER BRUGGHEN,
kap. mil., Itloop kind
Bah. 1724, 1725,
1729; get. rdolop kinalercn
van andc~-~etl 1743-176s
(B.S. nat. 2s en 39); ais wede. 1746 te
Rembang.
(Not. prat. 1746 no. 59); handt.
nat. 1749.
phil.
R1 1sci
110s.
77 ei1 79); attest
rlc
vit?
thta.
20
Oct. 1750 nols. Domburg
4948; in tlest. Bat. reg. 1751-3
fol. 150 Itlato 10 Jan. 1750 vaii haren zoon DIRK WILLEM VAN DER BR. j< C. E. RIBBENS.
CASEMBROOT,
,JACOB - , zie Fam. 0 142; ldoopget. I3ata.
1660 CIl 1662 (B.S.S BA. G).
CASEMBROOT,
JAN -, geb. Bntavia,
burger alldaar, test.
Bata. 18 Nov. 1659 (Test.
reg. 1659-62 fol. 59 VS(~);
Idoopgctuige
Bat. 7 Oct. 1660; hij was 24 April
1655
tc Bat. geh. (met wie is niet na tc gaan) mogelijk
echter CATHARINA
SIJME;
van Masulapatam,
want
30 April
1662 wordt te Rata. Holl. kerk ged. ANNA
PITERNELL,\
(dr. van JAN C. en C. SIJME
gett.
ROGIER
VAN HEIJNINGEN
in plaats van .JACOIJ
CASEMBROOT,
LUDOLFF
VAN COULSTER,
mej.
JAN THIJSSEN
cn MARIA
CLEEWERCK.
CASEMRROOT,
JAN HENDRIK
DE -+, get. doop kind
VAN SANTEN
Rata. 28 Mei 1768. (B.S. Bat. 39).
CASElMBROOT,
JAN LOUIS
DE -, get. a.v.,
CASEMBROOT,
NICOLAAS
-, opperkoopman,
j.m. geb.
Amsterdam
x Bata. 19 Juni 1625 CATHA.
JANSL)R.
van AXam, wede. fiscaal AUGUSTINUS
STROB/iNiCiS.
(B.S. Rat. 53); zij is get. dolop Rata. 8 Nov. 1626. (13.S
a.v. nes. 2 en’ 3): Hunne
kinderen
zijn:
1. JAN C., g,ed. Rat. Holl. Kerk 4 Maart
1632, gctt.
DIRK JEMMING,
HENDRIK
NACHTEGAEL,
idc liv.
MEYNE
EGBERTS.
(BS. a.v. nes.
van kap. Majoor,
2 Cl1 3).
2. REY’NIER
C., g,ud. a.v. d21 Dec. 1634 gctt. de baljuw NICOLAAS
CLEEF van Utrecht,
Sr. DANIEL
DE
Hr. ROELOF
ELDERTSZ.
BUCQUOl’,
van Keulen;
van Leeuwarden,
MARIA
VAN DIEMEN,
van
Stcellbergen en ADRIANA
VAN DER BURGH, van Parijs.
3. BARBARA
C., g,ed. a.v. 7 Dec. 1636, gett. ANDREAS
DURAEUS,
ZWIBOUT
AELBERTSZ.,
BERTIS
PINTO, JANNETJE
RIJNENBURG.
Hij komt nog
als
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tloopget. voor 29 Oct. 163 1; teckcnt
10 Nlov, 1631 cc11
oblig. lcrr behcwvc van CLAES COURTOYS
(Nats. Immink rlato ut supra) zij11 kinrlcrcn
komen met I’ 1295
10.2. voor in het ~Ve~skamergro’ol~),o~k
va11 lG35 111 106
CASEMBROOT,
PETMOXELLA
DE -, in Hollantl
is 16
Dw.
1753 get. ~cloop kiwi
EMANTS
tc Bah
(B.S.
Rat. 28).
CASEMBIjOOT.
JACOB -1, op 30 *Juli 1658 wcr~~l bcsloten hem in racie vau justitie
le .gcbruikcn;
lantlclrost
op Formosa
10 .Juni 1661; baljuw
van Balavia
31
Maar1 1664.
CASI~MBROOT,
NICOLAAS
--, opperkoopman
12 April
1633; als vrij bur,gier naar ‘1 v:r~derlaniil verlost
1:s
Juni 1634.
CASEMBROOT,
REYNIER
-.
In Persia tot koopman
gcavauceert
23 Aug. 1675.
Ahsol. sccunlde alrlaar ,cu ~opperko~opman
26 ,4ug. 1676.
Direclcur
---15 Sept. 1679.
Titel van commissaris
directeur
10 Nov. 1683.
CHANGUION,
WILLEM
-,
schoolmecstcr
K. N. %I.,
lwJ1’.
Wcltevreclcn
27
,Jan.
1828
uit
I~ospila~~Z.
(B.S.
‘h
Bal. 159).
CHARON
DE ST. GERllAIN,
FRtiDI?RIC
MARIE
GERARD DE -, geltl. Bah. :3O Maar-1 1862, gctl. ,Jhr.
I’. W. 13. FLUGI
VAN ASPERMONT,
Kol. gp.
staf
cin Al. L. G. VAN DEN BERGH,
maj., inf.
cmwoN
DE ST. GERMAIN,
CATI-IARINA
MARIA
DE
-, geld. cu gett. a.v., geb. a.b. Ne& barkschip
CATHARINA MARIA,
gezagv. ARIE VAN DER T14K op reis
val1 RottlercIam
naar Ratavia in tlcu Intl. Owaan
op
G gr. 50 %. Br. een 102 gr. 30” O.L,
CHARON
DE ST. GERMAIN,
ANGELINA
EDOUARDA
DE -, geld. en gett. a v.
CHARON
DE ST. GERMAIN,
IDA DE -,
x Banrla 2:3
Fleb. 1862 ,J. F. YIETERSZ.
CKASTEL,
CASIMIR
grave DU -, soldaat, werrl 27 Maart
1750 vaandrig.
CHASTEL,
Grave
*J. DE BOCARME,
geb. markiezin
DU
CHASTEL,
get. huw.
aang. Tjan~djocr
15 Juni 1821
K. G. E. von Kessinger
en A. M. M. BIRKENFELD.
(B.S. Hat. 161).
CHASSE,
ANNA
PETRONELLA
ELISAI3ETI-Z
-,
haar
test. 117 Reg. Test. Bal. 1822 fol. 136.
CHASSI?, CAREL JOHAN
-, majoor Holl. Rep. t in Aug.
1793 x MARIA
HELENA
JOHANNA
SCHULTZ.
(alldus in stamhoib:k zoon).
CHASSE,
CAROLINA
MARIA
FREDERICA
-,
van Pa-

’
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dang oudertr.
Bata. 12 Juni eu ald. x 26 Juli 1809
J. H. VAN YSSELDIJK.
(B.S. Bal. 116 cn 117;- zij
werld 3 Oct. 1811 alld. hegr. uit sterfhuis
Molcnvlict .
(B.S. Bat. 173).
CHASSI?, ESRA -, Kap. v.h. Amcr. schip ,,Potliug”,
begr:
Wcll. 27 Nov. 1800 voor
rek.
WILLEM
MlCH~AEL
DOEKERS,
uil tuinhuis
weg van Molenvlict.
CHASSli,
JACOMINA
-,
x HENDRIK
GROUSIUS ; als
wede. 1731 tcloopgct. (B.S. Kat. 28).
Zij overl. Bat. 22 Nov. eu wwd 24 Nov.. 1749 op hel
Holl. Kerkh. ald. begr. ui 1 sterfhuis
Tij,gersgracht.
(BS
Bat. 244 bl. 84). (B.S. Bat. 247):’
ham test. iu reg.
Test. Bat. 1748-49 fol. 612; haar 1~c1~uwdzustcr Gtl. 131:
RIDDER,‘wc~d.
van Ds. I?. V,4N DER VORM begr. Holl.
Kerh. Bat. 2 Nov. 1735 uit haar huis o,p ,tle Tijgcrsgracht.
(B.S. Bat. 235). Haar l,oeldelinvclltal-is
Fatil
G. 379).
CHASSE,
JOHANNES
THEODORUS
-,
,Juni 1795 op
*Java, wou. in 1813 Mollenvliet
Bata., klerk op het accouiltantskantoor,
vr(oeg 14 INov. 1813 acte vau vcrblijf (B.S. Bat. 250). Zijn huwelijk
met M. CANTER
\‘ISSCHER
ingezegend
ldoor Ds. ,J. TH. ROSS. (B.S.
Bal. 121) hij -/- als pakhuismcestcr
bij dc graanen
l>rovisicnlagazi,jncu
tc Batavia;
hij werd 2 Maart
1821
01) het Buiteu Portug. Kerkhof
bcgr. (B.S. Bat. 233).
CIIASSTi,, PETRUS
THEODORUS
-, zie uitvoerig
Feestbundel. Kou. Bat. gen. vau K. en W. bij hel 150-jarig
bestaan
(Ihxl
11:. Hi,j x BaCavia Bui ten Mal. Kerk
22
7 Fel). t.v. j ANNA
ELISABETH
Feb. 1789 (ondertr.
PALM.
Hun pasgeb. kind lxgr. Holl.
Kerk Bata. 15 iNovr.
1789, graf uo. 18. (B.S. Bat. 135.)
Holl.
Huu ‘dr. CAROLINA
MARIA
CH. geld. Rat.
Kerk 9 Jan. 1791. (BS. Bal. 39).
Hun dr. Caroliua
Frederica
Maria gcd. a.v. 12 Juli
1795 (B.S. Bal. 39) get. ABIGAEL
MARIA SYMONSZ.
Hun zn. JOHANNES
THEODORUS
geld. a v. gctt.
JOI-IS. GREEVING
en JANETTA
ELISABETH
ASMUS. (B.S. Bat. 39).
Hun ‘,dr. WYNANDA
ELIZ:iBETH,
ged. a.v. 4 Aug.
1799 gctt. Mr. WYNANDUS
VAN HOESEN
en hv.
ELISABETH
GREVING.
(B.S. Bat. 344 blz. 215); zij
t 13 j. Molenvliet
Welt. en altd. begr. 10 Juni 1815,
kelder 37.
Hun Idr. WYNANDINA
ELIZABETH
HENRIETTA.
gad. Makasser
25 April 1802 (,gett. a.v.) (B.S. Mak. 3).
Hun dr. ANNA
PETRONELLA
ELISABETH,
ged.
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Makasser 15 Juli 1804 gett. de ou’dlers. (B.S. Mak. 3).
Hun /dr. JULIANA CORNELIA THEODORA, ged.
a.v. 23 Juli 1805, get. JULIANA SOPHIA LOUISA V\N
NIE‘IJWENHOVEN,
geb. CHASSE.
Hlun zn. PETRUS HENRICUS. goed.a.v. 7 Dec. 18.06
gett. de ouders. (a.v.)
’
Htet test. van P. TH. C#ASSE in Reg Bat. 183172
241; zie het oerlemonieel voor zijn begrafenis in Fam.
c 153.
CITTEBS, VAN - bn Co. reeders vau het schip ,,De
Mlentor” te Middielburg 1756 (Marine 56); handt. 1786
(Fam. G. 137.)
CITTE;RS, ABRAHAM VAN -‘, zn. van wijlen geëlig. fiscaal van Bands VAN C., beg,r. Rata. Holl.. Kerkh. 26
Juni 1784; weeskamer executrice; (B.S. Rat. 138).
CITTHRS, ARNOUT VAN -‘, ontlerkoopm. worldt 23 Juni
1756 2e in de Grolotie Winkel.
CITTERS,. AARNOUT CORNELIS VAN -, onderkoopm.
wordt 21 Juli 1774 pakhuismr. in Suratte; opperhoofri
IC Pattena met voordracht
ot koopman 23 Juli 1784.
CITTERS. AUGUSTIJN VAN -, van Mild~d~elburg,onderkoopm. handt. Bata. 16 Juli 1704, (Nots. SeulIqn, Oblig.
1704 110, 134).
CTTTERS, BENEDICTUS
LEONARDUS VAN
ZIS
1
koopman en secr. van politie te Colombo bz&ti&
tdo\or H.H. comm. generaals bij brifef van 19 Febr. 1794.
CITTERS, CLAES VAN -, zn. van MICHIEL VAN C., in
1748 te Galle. (Fam. R. 172 blz. 44).
CITTERS, CORNELIS ARNOUDSZN. VAN --‘, van Bruelis‘
werd 3 ,Juli 1769 secr. van Suratte; opperho’ofld van
Brotchia 19 Juli 1770; opperhoofld te Cassimbazar en
Patna in Beng,alen; 5 Mei 1791 opperkoopman, uit
Nlederland bevlestigd; gezaghebbler te Cassimhazar en
24 Miei 1791.
CITTERS, EILBREGGIE VAN -, jdr., Idr. van *den baas
der timmerlieden WILLE:M VAN C., begr. Hall, Kerkh.
Bata. 6 Sept. 1776; test. in Reg. Bata. 1776-8 fol. 100.
CITTERS, F... VAN -, geb. Cheribon, wou. aldaar zb.
vroeg 17 Nov. 1813 acte van verblijf. -(BS.
Bat.
250 blz. 380.)
CITTERS, J. W. G. VAN -i, ‘gewezen holofd van admin.
van Financiën, uit. 1829 op wachtgel~d. (B.S. Rat. 242
110. 111).
CITTERS, JACOBUS VAN -, wierd 13. Mei 1707 fiscaal
op Paidang, en overl. 22 Mei 1707.
CITTERS, JACOBUS VAN (DEN RIJKEN), doopgetuige
Bata. 8 Juni 1792. (B.S. Bat. 44-19).
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CI’l‘Tl’RS,
JOHANNA
MARIA
\‘AN --, gelmvd
met Ipf. tF.
HUYSMAN
1735 (B.S. Rat 28) doopgr)t.
C ITTIXS,
JULIA
HERMINA
VAN -, li~lnlaat ‘der 1Iery.
Kwk
te Utvecht,
13 Aug. 1838 (I;ani.
C 11%) zij ,Y
EUGENE
CHARLES
PAIJL GENIE,
die: + oud 32 j.
ruim op 18 Juli 1845 te Rata. na huw. cen ~‘11 L~CII
ha11 jaar; zij hcrlr. Rda. 25 Dec. 184’9 XLJ’XANIGX
1;RA4SER. (13.S. Bal. 230-8). zij was gh.
Cliinsur;Ih
31 .Jall. 1819, f Tjikadic
Odik
16 I+b. 1879, bega+.
ï’anah;~b;~~lg Welt. Afid. VI, wnigc ltlr. van .JAN WILLEM I~REDERIK
VAN C. en L. 1. I3OOGAARI~‘I‘
\d.
CITTERS,
I,AMI3ERTUS
VAN -, bockh. cn negolicowr~tlragcr te Gale werd Ic klerk va~i polilic
tr Colombo
met vooridracht’
lot ondcrkoopm
19 .Juli 1785.
CITTl<RS,
MARIA
VAN -, ltlool~gd. I<alavia 1722. 172 1;
(I1.S. Hal. lC,>; Iaatst weide. I~AGILIX,
qc1>. luik. [<‘st.
Gallc 1748 (1;anl. R. 172, blz. 39). H:l:& 1~~1. ill Itcg.
Ijat. 1749-51; fol., 64; bcj. dochler
begr. Hall. l<crkh.
28 Dw. 1749 tri Rat., uit huis GI’IiR’~RUYl)X
(:I(OQ)SWIJK,
wxlc.
CORNELIS
VALN
RlEL
op
clc
‘TijgersI
gmht.
(B.S. Rat. 244 blz. 85)
(WITTERS, MAI<IA VAN -, ~dr. van wijlen @lig.
fiscx~l
van 13:u~~clabegr. a.v. 26 Juni 178-1 (13.S. 13at. 138).
ClTTlSI~S,
MICHIEL
VAN -, broudcr
va11 MARIA
1yAN
C., fdood in 1738 ai pl. ms. ter secr. vat1
politie
tel
(;alle. Zijn zoon CLAES VAN C., (l;alu. IC. 172 111 44).
CITTEKS,
Mr. THEODOOR
CORNELIS
AARNOIJ-L‘
MN
C., gel). Rata., 36 j., contr. 2c kl. Land. Ink., z11 ‘c’:\II
.FA4N w. 1;. VAN C., ml 1,. 1. I!X)G:~ARI)‘L’ ml. -f Cha%oii
13 Maart 1857. Hij gas
geb. Rat. 11 Dec. 1820.
CI’l’TEI~S,
W. IT. VAN -, geb. 5 Juli 1785, f 1 Mei 18X
bcpr. Welt. Tanahabang.
kfd. 1X.
CIrJ“I‘ERS7 \VILLEM
VAN -, van Dorltlrecht
in 1767 in
Cocnrardilla”,
opperIndië
niet schnp ,,Anthoinctta
scl~cepstimrmxman
op P 4 8, thans lc rneestcr kncch t
op f 70. ‘s m. werd 15 Maart 1774 ~XIS op f’ 70 'S 112.
cn loopcn~rl verband.
(Actcnhock
1773-6, blz. 60). zij11
fol. 100. Hij werd bclgr.
test. in reg. Rata. 1776-7s
Holl. Kerkh. Rat. 17 Juli 1776 uit ‘s Comps woniìig.
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in het Ambachtskwarticr;
zijn ‘vrouw’
TEUNTJE
VERGEER. (B.S. Bat. 164.)
CITTERS,
ARNOLD
ABRAHAM
DIJVELAAR
VaN --, en
M,4RIA DUVELAAR
VAN C., Kitlldcrcn van P. D. VAN
CITTERS,
Idie t Rata. 26 Juni 1784 (Fam. D 340) inventaris.
CITTERS,
PIETER
DUVELAAR
VAN -, onderkolopm.
2c adm. cn wlecsmr. tc Padang
(Fam. N 38 bl. 53) J
geb. MicI~dclburg, werld vaandrig
bij het le reg. Wnllons
van den luit. gen. Smissafcrt bcsl.
Prins van Orxije
13 Juni 1767. (Fam. C 47); als onderkoopm.
en @lig.
2~ aldm. van Pafdaug, j.m. ondertr.
hij 3 Aug. 1775
I’HILII’PINA
ELISABETH
WIESEMAN,
val1
*NW
Saarwarjdeweis
in Lotharingen,
j.ldr. (Fam. C !S). Hij
komt vcrdcr volor in 1775 in Fam. C 49 en C 50. Hij
wend als ondcrkoopm.
8 Feb. 1774 op het generale
visitekanto?r
geplaatst;
2e a(dmin. te Padang
6 Juui
1775; fiscaal te Negapatnam
mlet voondracht
tot koopman 12 npril
1779. (Plersonalia).
In Bat. B.S. 68 is
zij geb. Neu Saarweriden.
Een puslgeb. kind van hem
begr. Holl. Klcrkh. Bata,. 31 Jan. 1780 in eigen kclldcr
wn D. D. van Haak Z.O. zijde no 18. (B.S. Bat. 138)
Hij is dood 13 Feb. 1780. (Fam. C 502); blcgr. Hall.
Kcrkh. Bala. 3 Feb. lí80 als gcëlig. fiscaal van xcgapalnam
uit zijn huis op de Rhinoccrosgrachl.
(B.S.
Bat. 138). Zijn weQc. PH. E. WIESEMAN
bcgr. a.v.
6 Feb. 1780. (a.v.)
CITTERS,
IJACOBUS
VAN -‘, DE RI,JKE,
Kap. ter Zee
verklaringen
a.b. schip Java 1791-92 (Marine
108); bij
komt Juli 1792 te Bata. voor (Fam. K. 28). Hij adept.
ANNA MARIA DE RIJKE, geb. 23 Feb. 1794, ex slavin
ALETTA
VAN BATAVIA:
geld. I3ata. 16 Maart
1794,
gett. JOHAN
SIMON
TOXES cn ANNA
MARIA
GERHARDX
(B.S. Bat. 39) (BS. Bat. 44 bl. 58);
hij
adept. cvcneens l%ARIA ELISABETH,
geld. Mal. Kerk
Batavia 9 Sept. 1796, dr. van ELIZABETH
HENDRINA AL, vrije christenvrouw
(B.S. Bat. 44).
gctt. JAN AL en de
moeder.
CITTERS,
JAC0 BUS VAN -1 DE RIJKE, vIerzocht 25 Sept.
1794 tot ‘dc vrijle vaart tlc worlden
toegelatlen.
(Fam.
C 102j. Laatstgen.
(dr. ELIZABETH
HENDRINA,
bcgr.
Binn. Port. Kerkhof
Batavia
30 Nov. 1797 voIor rek
moeder ; hij zelf begr. a.v. 17 Oct. 1797. Zijn test. bij
weeskamer
Batavia 25 Oct. 1797.
C,LIFFORD,
GEORGE
-,
onderkoopm.
wcrrd 2c adm.
in (de Wcstz. pakhuiz~cn te Bata. 7 Feb. 1777. Hij wns
Jansz. cn ovcrl. Bata. 14 Jan. 1780; verkooping
van
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zijn boedel 15 Feb. 1780; diverse boe~delpapieïen
(Fain.
C 262). Zie 001~ Fam. C 103. Hij was oudste zn van
JAN CL: en ANNA WOLTERS.
Hij bcgr. Bata.
Hall.
Kerkh.
14 Jan. 1780 uit huis 0.7,. Grootc rivi+lr vooi
rek. csecuteur
test. H. A. RWSEL.
CLIFFORD,
OErGENS
VAN WAVEREN
I’ANCRAS
-,
contwl.
I’>aildt~r-Pekal’ollg~t~~
1 Sept. 1838.
Cl,lFFORD,
--------;
zijn
hv. CATHARINA
.dNTC>INETT-4
ALBERTINA
GRAICHEN
-,
geb. Adam
9
Nov.
lS61, t Karang
Nongko
16 April
lSS9, bcgr.
G~emampir
(Klaten).
CLIFFORD,
.----A. E. -, zij x JOHS. DOORNIK.
Hij geb. Bzorg 24 Jan. 1840,
T Rata. 23 Dec. lSSS,
bqr. Tanahabang
Welt. Afid. XIII graf 37.
CLIFFORD,
------->
ALINE
MARIA HENRIETTE
-,
x Londen
29 Oct. 1900 H. A. TERMIJTELEN:
wcltlr.
van CH. F. VETI-IAKE.
CLIFFORD,
-----H. 9. ; zijn hv. ,,bevalIcn;
zoon
Langsee 21 Dec. 1860.
CLIFFOIPD,
J. W. F. ---,
zij onderh.
Ambarawa
1
Slcpt en >: ald. 17 Sept. 1895 .J. J. JELLEMA.
CLIFl~ORDi
<JOHANNA PETRONELLA
ANTOINE’L’TX
geb. 13 Juni 1830, f 30 Mei 1841 bcgr. Scmarang.
CLIFFORD,
----,
Vrouwe
M. H. A --, geb.. VAN RtJh.t. Klooster
bij Haarlem
2 Nov.
LEVELT:
bev. zooii
1555.
CLIFFORD,
PETER ANTON
OETGENS
VAN WAVERI<N
PANCRAS
-, 19 Juli 1827 tle Soerabaja
lid Herv. Kerk.
(B.S. 30), Fam. C 163. Hij was geb. Utrecht,
oud 80
kl. te I’ckalon~~w~.
j. geh. en 3 K. in 1838 contr. le
(B.S. 137 bl. 60); in 1840 11atl hij 4 K. (B.S. “Ir09
10 April
1842 beviel zijn vrouw
\;111
1 bl. lr>4>. Op
een dr. te Mayong.
(Japaw)
en Londen
COENEN,
Fam. -‘, te Rott~endam, Amsterdam
1877. (Fam. C 226).
COENEN,.
ANNA
-, ,dolopget. Bata. 19 Dec. 1698. (1r.S.
Bal 19).
COENEN,
ANNETJE
-,
van Volorburg,
a.v. 1663-1665
(B.S. Bat. 6).
COENEN,
ANNE JAN FRANCOIS
-, lildmaat Geref. Kerk
tc Rottedam
9 Dec. 1822. (Fam. C. 159). Hij was
geb. al& circa 185 ten ondlertr. Soerabaja
13 i\pril
1827
HENRIETTE
ELISABETH
ESCHE, jxlr. geb. dd. oud
15 j., dl?. van JOHS. ALEXANDER
E. en CORNEIIIA
ELISABETH
COBLIJN.
Afkoncl.
15 April,
22 lipril
en 29 April 1827. (B.S. 66 bl. 64-70). Hij X Soerabaja
29 April
1827.
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WENEN,
ANTONIUS
JOSEPHUS
-, f- ah int. ongeh,
en s. h. als muziekmeester
Bata. 3 Juli 1876. (Fum.
c 226).
COENEN,
DINA -, bcgr. ‘I’egal. (graf 125)
COENEN,
DIRK -, ~doopg,etuìgc T ayouan 1657 Cl1
1658
(B.S. 68); geb. ‘s Gravenhage,
onderkoopman,
ondertr,
Tayouan
11 en x alld. 25 Aug. 1652 MARIA
CORDES,
van R’ldam j.d. (a.v.)
COENEN,
DIRK - x MARIA CORDES
of COVELS ; haii
zn. JACOBUS
te Tayouan
geld. 26 Dec. lG55 geit. PIETER VAN ALPHEN,
juffr.
CAESAR
en CORNELIA
ROOSWINCKEL.
(B.S. 68). Hij was secrs. van Zeelandìa op T1-nyouan\ 1659.
COENEN,
ELISABETH
-- van Tayouan
j.,dr. oud 19 j.
x Bata. 17 Maart 1672 JOANNES
URSI?LINGII.
(B.S.
Bat. 55 bl. 146).
COENEN,
FRANS -1, matroos
a.b. schip Franklitl
bcgr.
Welt. 18 Aug. IS19 (B.S. Bat. 15Sj.
COENEN,
HENDRIK
-- van Nijmegen,
aldclborst,
i.m.
ollldertr.
Batavia
5 Diec. 1641 CECILIA
DE WARiJM,
van COCHIN,
vrije vrouw te Batavia,
welde. ANDRIES
DE WARIJN
(B.S. Bat. 52); Korporaal
Cie, ondertr.
Bat. 21 Sept. 1645 MARYA
PATAENA
wde.
van MICHIEL
NANGESACKY,
bonser,
(d.i. ‘pricstcr)
(B.S.
Bat. 52).
COENEN,
JOHAN PETER
-, ldoop,gctuige Semarang
1858
(B.S. 54 bl. 111).
COENEN
JOHANNA
van Banda,
i Idr. ould 16 i. ,X
Rata. 20 Jan. 1675 S.>ETITFILS.
(B$. Bat. 55 bl. ‘302)
COENEN,
JOHANNA
HENRIETTA
ELISABETH
----, x
Stemarang 9 Miei 1844 WILLEM
DORREPAAL.
COENEN,
L. H. -, slergeant, f Bcnkoelen
15 Feb. 1875
ah int. ongeh. CII s. 11. in hosp. alfdaar. (Fam. C 331).
COENEN,
MARIA
-, ldolopgetuige
kind PIETERS
Z.
tlc
Tayouan
1656.
COENEN,
QUINTIN
-, van ‘s Gravenhage,
ass. Cie, onldertr. Bata. 9 Feb. 1719 MARTINA
TEMPEI,A,4R.
mc[de van fden Haag, j. [dr. (B.S. Bat. 57).
Hij t en zij ondertr.
als weduwe
Batavia
1-1; Jan.
1723 .J. DE BACKER
(B.S. Bat. 57).
COENEN,
van ‘s Gr’avesloot,
A. -,.
loco secrs. Momboìrkamer
te Utrecht,
handt.
28 Dec. 1787. (Fam. L
647 no. 6).
COEVERD.EN,
ANNA VAN ----: ldoopgetuige
Batavia
13
Jan. 1658. (B.S. Bat. 6).

.<
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COEVEHDEN,
ANNA
MACHTELT
VAN -. ldoopgctluigcl
Bata. 1661 (II3.S.S Bat. 6); zij is in lci(i3 hv. .JXCOB
CAU en in 165% 1660 worden
kinderen
vau haxr ged.
COEVERDEN,
C. C. 1,. VAN -, geb.8 Den Haag 13 Juli
1819 rcs. Tapano,eli
Sept. 1861 (B.S. Bal. 73-261,
Dicnstslaat).
COEVERDEN.
CAKEL
CORNELIS
LODEWIJK
VAN -,
geb.
‘s C;r:íve1111age,
oud 35 j. posthowler
tc T:~n;ara~
ziilj vrouw in 1854 CAROLINA
FREDERIKA
SCHAIIDHL4MER,
geb. Amboina
in 185-2 oud 31 j. Hul1
Zli.
AUGUST
VAN C. g;cb. Amboirw,
in 1854 ci jaar (B.S.
58 11).
COEVERDEN,
COKNELIS
VAN -.-, klerk te Jafl’aaq,:&
ilam, test. iii reg. Colomba
17% tl.‘d. 20 C)cl. 1775.
COEVERDEN,
(;EI<,4I<I)US
VAN --, secu~~do IP Ijimilipat11 a 111 \\wl~lrl 9 A ug. 17-16 opperhoofd
;1lda;1r*.
COEVERDEN,
,JOHX. MARIA
VAN -, ~ciolopget. tel Bat:lvia 1736 (B.S. Bat. 41); zij is 1788 welde. JT. CHR.
FROBUS
(a.v.)
COEVERDEN,
JOHS. BABBABTUS
VA4N -, boekhr. wcr~tl
8 Xug. 1749 onderkoopm.
lcn sloklij boekh. te Jaffannpatnam.
COEVERDEN,
JOHS. BARBARTUS
(BARTHOLOMEUS)
V,4N -, onrfel~ko~op~~lan, wvwtl 28 Juni 1759 sfecrl. van
Jaffcnapatnam;
?:er afwacll ting van emplooi
naar Ccy1011 1 ,4ug. 1765; kassier
tc: JaffellaI,atrlalll
10 Nov.
1766; koopman
en aldmin. abtlaar 26 Juili 17ti7.
COEVERDEN.
MARGARETHA
ADELHEID
VON -,
x
Bata. 6 Aug. 1863 HEINRICH
CARL HEUSSER.
(B.S.
Bat. 232). Zij noemde
zich MJ?TA VON CöVERN;
Haar man “f Mr. Cornelis
‘7 Jan. 1575, test. Batn. Iti
Maart
1873 nots. Mr. A. M. Aleertens no. 37 (l;am.
T 288 bl. 310 110. 403).
COEVERDEN
MARL4 VAN -, wetdc. T. C Trobus ,tloopget. Rata. 1786>-1791 (B.S. 13at. 39).
COEVERDEN.
MARIA
lTAN -----, x Mr. DAMXS
DOLL
VAN OURYCK,
koopman
te Nqapatwrn,
lest. ald.
12 Mei 1755. (Fam. 0 190); test. in Reg. I3ata. 1758-60
fol. 320; zij werd als wede. Mr. DAMES DOLPH
VAN
AURICH
op het H,oll. Kerkh.
te Batavia
bcgr. 4 Juli
1759, uit tuinhuis
Heer Verm~ul~en
ad.’
Molcnvlietschen ,dij k.
COEVERDEN,
MATTHEUS
VAN -, fiscaal
tc .Jaffenapatnam,
werld aklaar ondwkoopn~au
#en tombolahoudcr
12 Septemblcr
1730.
COEVERDEN,
REINHARD
VAN -, werd 3 Nov. LSO3

,
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ah. ass. Cie op f 24 ‘s m. 5 j. verb. (AclenJ)oek
1802-6
bJ. 131): bij was geh. Amersfoort,
len wwd lwgr. Welt.
9 ,Juni 1507 pro ldeo.
uit’
het Pcnnis tengcslieh 1.
(B.S. Rat. 172).
COLLEN,
ClONSTANTIA
VAN --, Inv. 1’. VAN VLHXDEN,
~cloop kinderen
Batavia 1693, 1695. 1700, (B.S. Rat. 19 1,
getuigc ltJoop 1702-1704
(a.v. >
COLLEN,
*JAN V.AN -i, van Tici, j.m. huwde
I)ala. 10
J iLl1. Ml9
(Ds. V4cw i& Bijllaardt)
MARIANE
T,III-)S,
VU1
Slolcl
bij Bramen,
wclducvc
IJARTELS.
(B.S.
13at.
121;.
COLIOT
D’ESCURY,
H. C. -, sccrt. Wcesmcestcrcn,
Roltwdam,
handt. 4 Slept. 1792.
COLLOT,
D’E{XURY,
THEODORUS
baron -, geh. .\lkmaar 18 Mei 1833, t Slrgeri 30 Mei 1855, Iwgr. 1Iaros.
CORNETS
1111 (;ROOT,
Jhr. A. W. --, bij G.B. 6 April
1869 no. 9 ass. rles. Kocningau;
eed te CheriJwn
5 Juli
1869 (Ftm.
C 374 110s. 1 en 2),
CORNETS
I)E GROOT, ADRIAAN
-, rles. Grissw, Iiandt
1822. (Fam. C 584 nos. 1 en 2), 1826. Hi,j -i- Soorailxij:~
11 Nov. 1827 als oud rcs.
CORNETS
DE GROOT, Mr. ADRIAAN
,JOHAN WILLEM
-: lid raad Just. Scmarang
G.B. 28 Maart
185-1; eed
aki. 2 ,Juni 1854 (Fam. C 449).
CORNETS
DE GROOT, DDEsub 5, 6 cn 7 vau hladz. 120
NbX1. .A&%J~. 1913 genocmdc
dochters
en zoon van
,Jhr. Mr. 14. ,J. W. CORNETS
DE GR. cn ,J. L. A.
PENNING
NIEUWLAND
wcrdcn
1 Maart 1868 B;itiivia godoopl;
(B.S. 1 SO). Laatstgen..
begr. ‘I’ailahuJ):~ng
Wcl I cvrod en Af~l . 11.
CORNETS
DE GROOT, ADRIAAN
WILLEM
-, lidmaat
Waalschc
g,em. tc “s Gravenhage
tot 11 Jan. 1848.
(Fam. C 70).
CORNETS
DE GROOT, ANNA ROLINA
CATI-IARIN~~
-,
met zuster en ~dieustbodc 3 Oct. 1827 atlrnissicl,asJ,ool.l
voor Batavia ( (B.S. 116, blz. 183); lidmaat Herv. Kerk
tc Sloclltcrcll
tot
18 Sept. 1827 (Fam. C 161 >; oud
24 1. geb. tc Groningen,
wonende
Koningsplein
Batavia:
x ;nd. 24 Aug. 1831 HENDRIK
RETH
(Fam. B 466);
geh. Grou. 22 Feb. 1807, t 19 Jan. 1833, bcgr. Welt.
aki. IV; Test. in Neg. Bat. 1833 fol. 20, 30, 32.
CARNETS
DE mooq cAROLINE
JOSEPHINE
HENRIETTE
-, g,eb. ~Vallaj;Issa-I(rawang,
bcgr. Welt. AtX,
VI, graf 164 bij haar man G. 1. M. Baron VAN REEDE
VAN o., -f welt. 2 Nov. 1880.
CORNE’I’S
DE GROOT, HUGO -, bwoenmd
ass. rcs. Amboina 22 April
1823 tle Grissee; ass. res. Socmenep

.
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hanldt. 6 Aug. 1829; (Fam. C 583 110s. 1 cn ’ 2).
CORNETS
DE GROOT, HUGO FREDERIK
WILLEM
--,
geb. Dcll’t, 26 j., ongeh,. amhtr ter b~esch. bestemld voel
Iden Idienst B.B. op Borneo;
conduite
1856-1865.
(B.S.
115 blz. 127 enz.)
CORNETS
DE GROOT, JEANNE,
geb. Groningen
j.~dr*.
x Bal. 28 Jan. 1817 (Ds. J. TH. ROSS) ROBERT
HEN
RY CATEAU
VAN ROSEVELT,
van TiTlissingen, j.m.;
(B.S. Bat. 121); zij f Amboina
10 Jan.
1SlS (B.S.
Soler. 61). Hij hertr. Soerabaja
29 Oct. IS20 M,iRIE
JUSTINE
FREDERIQUE
LAVINIA
VAN TEYLIXGEN
(B.S. 30).
CORNETS
DE GROOT, JOHAN
HORA -, x [Ds. J. TH.
ROSS) H. B. C. BOKWATER.
(B.S. Bat. 121).
CORNETS
DE GROOT, JOHAN ‘HOpA -1 x B. C. H. BORWATER,. Hun zoon ADRIAAN
JOHAN
WILLEM
geiti.1
Batavia
Buitenkcrk
25 Juli 1823,
gett. C. J. HOI,TMAN geb. VAN RIEMSDI,JK
cn (de ouders;
hun dr.
LOUISE
LUCIE
JEANNE:
geb. 17 Aug. 1824, ged.
Buitenzorg
24 Juli 1825, gett. tde ouders;
(B.S.
Ijat.
hun
(dr.
WIILHELMIINE
ARICIE
CAROLINE
50);
C. DE GR. geb. Buitenzorg
1 Oct. 1825, geld.. Batavia
Buitenkerk
11 Dec. 1825, gett. de oulders (av..).
CORNETS
DE GROOT, Jhr. JOHAN
PIETER
-, handl.
als raad van Indië, hsofidcommissie
van Onderwijs
i 854)
CORNETS
DE GROOT,
LOUISE
EGBERTINA
ARICIE
-. geb. Groningen
oud 25 j. won. Grissee en wdee.
PIETER
WILLEM
VAN DER
HOOP,
ondertr.
alld.
Jan. 1827 Mr. BERNARD
HENDRIK
ALEXANDER
BESIER? geb. Deventer,
weldr. ,JACOBA XRNOLDINA
CLlGNETT,
le afk. 21 Jan. ; 2e 28 Jan.; 3e 4 Feb.
1827. (B.S. 66 bl. S-11); P. W. VAN DER HOOP, geb.
Utrecht
p1.m. 1798, ass. rcs. Sildajole 1821; res. Banjoewangi
1825; hun tlest. Grissee 3 Mei 1821. Zij hertr.
Grissee 10 Fleb. 1827.
CORNETS
DE GROOT, LOUISE
HENRIETTE
JEANXE
-, -f Welt. 7 Dec. 1887, begr. Tanahabang
ald. *-ifd. II.
CORNETS
DE GROOT, MARCIANE
WILHELMBINE
-,
mei. zuster en Idienstboldle 3 Oct. 1827 admissiepaspo,ort
voor Batavia
(B.S. 116 bl. 183) zij x Semarang
(le
en 2e gebod aldaar
15 Maart
lS29), THEODORUS
SCHIJtJRMAN.
(B.S. 81 bl. 66); zij X Semarang
1s
Maart 1829, hanidt. (Fam. S 15S9).
CORNETS
DE GROOT,
WILHELMINE
ARICIE
CARO-
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LINE -, lidmaat Hlerv. gem. te Batavia 2 Maart 1844
(Fam. C 57).
COURT, ANTON JAN KAREL DE LA -, lidm&t Herv.
gem. te Djelft 30 Maart 1867 (Fam. C 73:,
COURT, SIMON DE LA -‘, van Leiden, boekh. zijn test.
in Rea. Bata. 16’88 fol. 498 Ýld. Bata. 14 S’ept. 1683
nots. !!X R’egulleth; zijn verloofldc JOHANNA MAAS,
Idr. van MEYNDERT Ril., bode van Heemraden ider
Bat. Ommelanlden; zij waren 16 Mei 1687 resds gehu\vd. Hun ldr. LUCRETIA, g,ed. Holli
Kerk 13ata.
5 DIec. 1687, gett. MEINDERT LMAAS cn FRANCISCA
DE SA. (B.S. Bat. 6).
CRASSTER, WILHELMUS
JOSEPHUS
DE -, 2e luit.
op exp. in 1827, zoon van lde wielde. DE CR. geb.,
BLANKEN, te Zutphfen; le luit. in Maart 1828, -/Siemarang 23 Juli 1828.
DEDEL, HENDRIK -, werd 22 Aug. 1765 vaandrig.
DEDEL, JACOB -, gaat voor commandeur met de schcpen ,;Dle gosde Fortuin”’ en ,,De Oede Sonne” naar
Bantam, om Ide v’erwacht wordende Franschc schepen
vandaar te wereIn/,8 Oct. 1620; Raald van N.I. en neemt
in absentie van ldlen Gen. nevens PIETER DE C,4RPEI\TIER lde zaken waar 24 Dec. 1620;- wordt ‘I opper&
commandement bevolen over vloot van 8 schepeIi naar
Malabar en Goa gaande om Idsenvijand afbreuk tc
doen 2 Sept. 1621.
DEDEL, JACOB -1, getuige te Batavia 3 Sept. 1623 (B.S.
Bat. 283).
DEDEL,, ,Jhr. SALOMiON -y ass. res. te SocraKarta, geb.
te ‘s Gravelatild 2 Oct. 1803, f Solo 4 Maart 1830. (bcg,r.
Passar Kliwon al&)
DEDEL, WILLEM JOOSTEN -- mede le bewindh. V.
O.C. Kamer Delft. (Fam. C 151).
DEDEM: THEODORA MARGARETHA VAN - was lil&
maat Chr. Herv. kerk te E’de 25 Mei 1832, later te
Barneveld 23 Nov. 1842; zij opende Oct. 1845 cen
internaat voor meisjes te Batavia (Fam. D 19).
DEDEN, (mogelijk DED,EM ?), NICOLAAS GEORGE VAN
l-, moest ingev. Res. gaan, 13 Dec. 1763 van Batavier
naar Trinconomabe, na kort te v’oren uit Nederland
tc zijn gearriveefld als Kap.; hij -/-echter Batavia 3 Jan.
1764 cn w’erxl 4 Jan. 1764 op het Binn. Portug. Kerkhof alld. begr. uit het sterfhuis in gdeHeere of Prinsestraat bij J. C. ERST. V. BOESHEIMER
luit.
DELEN, PIETER VAN -, schipper 23 Jan. 1711; vice
comm. retourvloot 15 Oct. 1717.
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DIBBETS,
Jhr. E. 14. J. D., x Padang 20 Jan. 1854 G. J.
STEINMETZ.
DIBBETS,
Jhr. Mr. EDOUARD
AUGUSTE
.JEAN
DIDIEI1 -, lid raad Just. te Semaraug
(G.B. 28 Maart
1554); eed Semarang
15 Juni 1854 (Fam. D 450); omgaand rxhter
in lde 3e afd. op Java in 1857; zijn hv.
GIJSBERTHA
JACOBA ST., geb. Eden Brie1 April 1836,
-/- Soekaboemi
1 Aug. 1911, bjeigr. al,d.
DIBBETS,
GEERTI<UIDA
CATHA.,
-, was lidmaat Herv.
gem. te Ambon
11 Mei 1824 (Fan.
D 110) ; zij,y Ds.
S. ROOKDA
VAN E’YSINGA;
Idolop kinderen
2 Oct.
1525, 28 Jan 1827, 3 Sept. lS28; (BS. Bat. 50).
DIBI3ETS,
GERHIT
JAN PETER
-, ltap. adj., x I’E’I’BONELLA
.JACOBA
REGTER;
llUl1
l&-.
CLAS INAi
WILHA.
D. geb. 4 Aug. 1821 geld. Weltevr.
9 Sept.
lS21, gctt. JACORUS
VAN SLINGERLAND,
Kap. vaii
Kleeding, THEODORUS
VAN DER DIjES, Kap. kwartiermeester.
DIBBETS,
1. H. -f, íe luit. ter zee, instruclile
als commt.
‘s land korvet
bij ldeu Aziat. raad ,,De Vrectle”
180 1
naar Indië. (Marine
84 bl. 25); comm. traust)ortschip
,,De Vreelde”
1802 (Marine
1 bl. 232); instructie
voor
hem als commt.
1803 (a.v. bl. 267) ; eveneens 20 Sept.
1803 (Mar. 84 bl. 67); Kol. en comm. L.M. fregat Beliona in 1828; zijn expaditie
naar Mattam
en Tayang
(Borneo)
1828 (Fam. G 86 uo. 89 en ti),
DIBBETS,
IMr. JAN DIRK -5, orld. raad Just. lctes Kasteels
(zie onder
DIRK
JAN D.) .F Bat. 3 jen begr, Hol].
Kerkhof
Bat. 4 April
1764, uit woonhuis
aan Grofotc
rivier, westzijde.
(B.S. Bat. 164).
DIRBETS,
JOHANNA
-,
wede. JOHS. CI<AMEB,
OP
Noorldwijk
te Batavia; haar ~lr. JOHA. COBNELIA
CR.
‘- alld. 6 Juli 1875 (Fam. C 223.)
DII~BETS,
JULES HENRI
-, geb. R~embnng 20 Oct. 1856
DIBI3ETS,
MAKIA
-1, haar
man
WILLEM
FRED.
HENDH.
GREUP
-/- Amst~erdam
11 Aug. 1SSl in dc
Van 13aerlestraat
(Fam. G 407).
DIBBETS,
REINIEH
DE ,KLEKK
-,
commt.
raad Irîer
Aziat. bezittingen
#enz. 1802 op reis uaar Indië (Marine
84 hl. 13).
DIEPENBI3OEK,
DANIEL
VAN -, van Makwscr,
])urj.m., ondlertr.
MakassIer 26 Feb. 1761 en 1~ t\hl.
gel-!
15 Maart
1761 MARIA
MAGDALENA
PAULIJ,
van
Makkasser,
jdr.
(B.S. 10, 11).
DIEI’ENBROEK,
DANIEL
VAN -4, get. le M:~!dtasscr
1760-1763;
Zijn kinderen
bij M. M. PAULIJ :
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1. .JIJRGEN
CHRISTOFFEL
V. D., gel,. 7 Jau. 176:3,
gul. Makasser
door Ds. DE GKAVE 30 .Jm. t7M. gett.
JAN JACOB
SWANEVELDER
en HELENA
RilADMAN. (B.S. 2).
2. CATHA.
HELENA
V. D., geb. 23 Mei 176 1. geel.
a.v. 24 Juni 1764 gett. SIMON
BURGGRAAF
~II hl,\RIA RAADMAN,
wodc. MAAS. (B.S. 2).
DlEPENI3ROEK,
ELISABETH
VAN -,
val1 hlakasscr
j.dr., omlertr.
allei. 15 April en X ald. 2 Mei 1762 (;UST
ol’ JUST lRED.
LODEWIJK
HELMKAM
I’FF;
$.S.
10) zij is tdoopmoeder
te Makasser
1769-1770.
DlEI’ENBl~0EK,
JURGEN
‘CHl~ISTOFl~El~
VAN -. \‘a:\ii‘clrig llli 1.; zijn welde. HELENA
RAAD$fIZN
adept. Makasser 19 Feb. 1774 GELENUS
CHl~ISTOl~I~El+
gil,.
2 ,4ug. 1773
zn. van ELIAS
JACOBS
cu fdc slavin
ROSNIRA
van MAKASSER.
(B.S. 24). Haar test. X1kasser 9 *Jan. 1794 in rec. :ikiaar
1793-4 101. 41.
Haar gentdopt. Itlr. GEEl~TlCUYDA;
haar tlr. WlLH,A.
VAN DlEPENBROElK,
hv. SlMON lJURGGR,bII;F.
Hij
was sergeaut
leu werd 2 Feb. 1741 vaaudrig;
bij dc
ouchrist~eu
vrouw
BIBAS
had hij eeu ‘~11~.WtLHELMTNA V. D., (onecht)
geld. Makkasser
14 April
17t18,
,gclt. WILLEM
RIBBE
on hv. I.oldewika
vau Macasder wlit\us
sar. (B.S. 1). Hij
was in lil1
~onimt.
Val keuburg
tle Maros. (Tw~.
Rcg. Makassar
1740- 1 l'01.
8). Hij cn ziju vrouw
HELENA
RAADMAN,
geit. Makamer
1751; (BS. 2).
Zijn wade. v.ld. adept. Makkasser
25 Sept. 17t5:3 ccu slaviu PETRONELLA
(@x1. 26 Sept. 17q53) (BS. 22 1~1¶26>
Ziju wctde. iu tlcst. reg. Makasser
1792 lol. 218 ald. 24
Aug. 1770; haar zuster MARIA
RAXDMAN.
z DIEI~ENBROEK,
SUSANNA
VAN -.
vaii Makkttsscr,
j.dr. oudcrtr.
alclaar 11 c‘ll x ald. 28 ‘Maart 1756 *JAN
JACOB
SWANEVELDER.
(B.S. 10-2).
Zij is get. Makasser
1762 en laat 22 Mei 1757 ald. ceu
kibd doolmi
(B.S. 2); haar test. in reg. Bata. 177%4
fol. 181; zij overl. als hv. luit. burger
cav. .J. .J. SW.,
v.rl. 16 en werl:l 17 Aug. 1773 op het Biuucu
Portug.
Kerkhof
aki. begr. uit sterfliuis
onder
dcu wal vau
ldc Moorsche
gracli t ; hij
her Ir. als w~dr.
Bat. .Jan
1774 (ondertr.
13 Jan.) ,J. H. HOFMAN,
wcllde. 0. W.
REYTS.
(B.S. Bat. 68).
’
DIEPENBROEK,
WILHA.
VAN ----, vau Makkasser,
jrlr.
oedertr.
alid. Nov. 1754 SIMON
l3Ul~G(~RAXl~l~.
(B.S,
10 eu 12 uo. 24); zij x alld. 9 Dw. 1754 (a.v. 11 ); zij
is get. te Makkamer
1772-1777
eu 178-1 cn 1791; cn laat
zclf kinderen
doopen
1756, 1759 <en 1761. (B.S. 2).
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DIEPENBROEK,
WILLEM
VAN -,
burger,
jm.
val1
Makasscr,
ondcrtr.
alld. 2 Maart
1758 SARA BROEDERS, van Makasscr,
j.idr. (B.S. Mak. 10); zij ::< aki.
19 Maart 1758 (a.v. 11).
DOES, N. N. VAN DER - was 1816 tc Djokja ovcrscccr
op 75 Rup. p.m. -(B.S. Bat. 193 bl. 243, 27$, 328;.
DOES; AGRAPHINA
AUGUSTINA
VAN DER -, i< Bata.
14 Sept. 1854 CHARLES
BOERS.
(B.S. Bat. 230 110.
141); een dr. geb. Banjocmas
12 Sept. 1864.
DOES, ALETTA
VAN DER -;
test. in reg. Bata. 1758-60
fol. 478; zij was wed. luit. der Papangcrs
JOH*\NNES
DOMINGOSZ,
toen zij 3 Nov. 1759 werd begr. Binn.
Portug. Kerk Bata. uit haar huis in Idc Zui~ricrvoorsla~rl.
(B.S. Bat. 135); cxecut. test. was MOSES TJTUSZ,
Idic
t 20 Sept. 1766. (Fam. T 91 bl. 88); haar onecht kind
MAGDALENA
, .wend 29 Nov. 1759 oud 38 ldagcn, tc
Bata. in de Portug. Kerk
gcd.; gctt. MOSES J,OUISZ.
cl1 MARGARETHA
ANDRIES.
(B.S. Bat. 34).
DOES, CECILIA
ALETTA
CORNELIA
VAN DER --, ><
N. 1). LAMMERS
VAN TOORENBURG;
doop kind
Scmarang
4 April 1852. (B.S. 54 bl. 54);
wclliclil
is
zij identiek
met C. A. C. VAN DER’
DOES, 1clPc in
1845 (de hv. was van 1’. H. ROUHUYS
(zoon val1 JOHANNES
THEODORUS
B. cn CORNELIA
VAN DEN
BOSCH, + als wcldc. A’álam 27 Feb. 1845 oud 66 ,i.;
zij komt met GEERTRUIDA
SOPHIA
cn AGRAPHIN,-\
AUGIJSTINA
VAN DER DOES voor in het test. van
mcvr. 1). H. MENU geb. A. A. MICHIELS
ltlcl. 9 Sept.
1865)
(Fam.
T 285 bl. 282).
DOES, CORNELIS
VAN DER --; hanldt. 1771; hij wcrltl
9 Aug. 1789 onclcrkolopm.
6 Sept. 1791 klein winkelier
6 Maart 1792 2c a~djwd. in het Kastcclpcnnis
tcncorps
met rang van 3~11 vaandrig
supcrnumcrair;
fiscaal
van Bands 1 Nov. 1793; hiervan
ontslasen
en gepcrmitteerd
tler afwachting
van emplooi
naar Maknsscr
te
gaan 8 Nov. 1793; ldolor Comm. gen, bij miss. Dec.
1793 naar Ncderl. gezonden.
(Fam. F 169. B 1138); hij
was 17 Sept. 1794 al gcrcpatriëerd.
(Fam. R 375,
R. 380.)
DOES, GERARD
VAN DER -, onderkoopm.
werd 9 Juli
1754 twceQe in fdc groote winkel;
3 April 1755 koopman en eerste supp,oost
van het kantoor
generaal ;
Schepen
28 Mei 1756; zijn test. in rcg. Rata. 1757-8
fol. 485; hij wlcnd 8 Mei 1758 op het
HOR. Kerkh,.
Rata. blegr. uit zijn huis Wcstz. Groote rivier; zijn wede.
ANTHONIA
DOROTHESA STEIN VAN, GOLL.ENESSE,

.
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ondertr.
Bata. 24 Feb. 1759 HERBERT
VERMEITLES.
(B.S. 13at. 62); zij hcrtr. 14 Maxt
1759. (B.S. Bal. 60).
DOES, HENDRIK
VAN I)ER -, gcu. majoor,
x ADRIANA MEULS;
zij woo~~dcl~
Nov. 17M IC Viaueu
en
hadden
gdd
tc vorderen
vau
hun
scl~oouzo~o~~
JOHAN
VAN NOORLE;
hij was ~doocl 19 April 1765 (Fam. N
242). Een andere ~cir. BARBARA
WILLLEMINA
V’AN
DER DOES, welde. JOHAN
SCHUTTER.
luil.
cac’.
c‘11
on~dcrniajoor
te Venlo
(1764).
DOES, HENI<I SCHADE’E
VAN DER -+ g,eb. 9 .Juni fíS1:
te Delft, j- 18 Juni 1902 tlc Klater, begr. Nieuwe begr. pl.
DOES, .J. VAN I)ER -, verzocht
2-3 Juni 1815 vergunning
tot verblijf
tc Bata. ten te Soerabaja.
(B.S. Bak. 190
bl. 877-879).
(Fam. M. 371 no. 170).
-DOES, J. VAN DER -,
2e constructeur
bij ‘s ~andwczen
laatstelijk
gc8mployecrd
bij het Boscl~~rlepartcn~enl,
T
Hcmlm~g
8 Mei
1823. (Fan.
D. no. 76.)
DOES, JACOBUS
VAN DER -,
getuige
te 6oerabaja
1814 (B.S. 30).
DOES, JAN VAN DER -,
gaat als onlderkoopmau
met
schip lden Zwarten
Lleeuw over 25 Juli
1612..
DOES, JAIN VAN DER -‘, bockhr.
begr. Hall.
Kcrkh.
Bata. 17 Aug. 1740 in huurkeldcr
N.O. hoek 55;
DOtiS, MARGARETHA
VAN DER -, get. Ham. 6 Maart
1718. (B.S. Bat. 19).
DOES, MARGARETHA
CATHA.
VAN DER
-,
lidmaat
geref. kerk IC Chcribon
14 0ct. 1772 (B.S. 29); zij
-k Bata. 26 Mei 1773 gehuwd met JAN VAN NOORLIj:
(zie hiervoor)
(Fam.
N 40 nos. 1-4); haar test. in
rcg. Bata. 1773-4 fol. 145; zij wcrld op 27 Mei beglr.
op het Holl. K#erkh. uit huis Groote rivier;
ha:Lr
m:m
was vendumr.
(B.S. Bat. 164).
QOES, I’HILII’I’US
VAN DER -1, geb. Welt. werd oud
2 m. begr. Wlelt.
29 Juni 1826;
zn. van ldeil Kap.
inf. THEODORUS
ADRIAAN
VAN DER DOES. (B.S.
Bat. 159).
DOES,, SIMON
‘C’AN DER -,
get. Bata. 26 Maart
1693
(B.S. Bat. 19).
DOES, THEODORUS
ADRIAAN
VAN DER -, x ML\RI,4
OLYMPIA
BEILLARD
; hun Idr. CECILIA
A LE’I‘TA
CORNELIA
VAN DER D., g,eb. 19 Juni 1824, geld. Bata.
8 Xng.
1824, gett. lde ouders. (B.S. Bat. 50): De moc3(der was 30 Jan. 1821 te Bata. Idoopget.
(B.S. Bat. 43
no. 609); hij was 6 Juni 1821 bij het 18~ reg. iuf. tc
Welt. Zijn vrouw overl. Wlelt. 18 Juli 1826 begr. Tahij was to~cn Kap. Kwartiermr.
(B.S. Isat.
nahabang;
hij was geb. R’ldam, en hertr. oud 38 jaar. pro
159);
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memorie:
hij ’ het Alg. ldepot, IC Bah
29 sept. 1831
SOPHIA
ANNA LOUISA
VAN HEEMS’I‘EIXE,
oud 20
j., geb. IM.a., wouc~~ldc Noordwijk
cn j.dr. (J?:\m. I)
117). Hun zu. THEOXXXJS
A~DRIAAN
V. D. Ij., gcq,.
Bala.
22 ,4ug. 1832; hij was in 1834 kooJ)m:~u
le
121.. Corii~clis; hun test. in rcg. Ihta.
183 fol. S9 ~rl.~d.
Data. 24 Mei 1850 nots. J. C. Mcty~r.
IXXS, THT7RESL4
.JOHA. VAN IjEI< -1 x C;. A. KNOO I>S;
doop kind Rata. 24 Juni 1890 (J3.S. Ijat. 200).
J)OES, WILLEM
cn I+XEI)EJ~JK
VAN DER -, tc DeltI
1764, bricvcn
;1a11 Hs. THs. TERKAhfI’,
I)IJ~J<,JI< VAN
OEl{ D., al~daar, volog~il o\‘cr HEIZMANUS
‘I’EI<KAMJ’;
AJ>I<IAAN Vi. 1>. Dl., ziju wcdft. CORNELIA,
GAAL 175 1;
I)II<K en WILLEM
VAN DER 1). CIZ H. M. VAN I)EIl
Ll. 1758 (Fani. T 130 passim).
DONGEN,
A.- -- VAN ----, geb. Ihlfl
15 Aug. 1828, i- Welt.
25 Julji 1894 begr. Tanal~ahug
afiJ. 1X; zijn wctlc. H.
J. IY)I<AK, gcib. Salatiga 1 Sept. 1846, -f Welt. 15 April
191 g7 bcgr. a.v.
DON(XN,
A. F. iW. J. VAN -1, wctlc.
wijlen J. K. IX)IXj’E
j- 30 April
1895, bcgr. Cl~chbon
no. 125.
IX)SGI<N,
CORNriLIS
VAN --, was. Nov. 1772 ver@
o\~ei- HEXL)IZIK
COIQNELIS
%URMEGEI)E
(‘11 \voo~d:’
ic Mi~drlclhrg.
(Ih.
wxsk.
1773--1; hl.
1~1. 12-t-8)
IXDXEN,
HJXNI{I
MARIE
ELIZA
VAN ---, Kar-porad
Stbk. no. 69851, -f Kotta Rarlja Ii April 1876, :d) int.,
on,gd~. sh. ((hm.
1) 282).
DUNLEN,
J. M. S. VAN -1 x \l;cll. 27 Mei 1896 G. W.
DE LASSASIE.
DONGI’N,
.JACOH VAN -,
van I)ortit,
Korporx~l,
i11
test. rcg. 1694-5 I3ata. fol. 74 is zijn test.
DONGI’N,
JACOI3US
VAX -, va11 13. op Zoom, matroos
,,De Sui,jkrn:lalltller-“,
op 20 ,Jan. 173 1
op Cics schip
tc Ihta. ontlxhtl,
wegens mnuslag
op JAN ZEEROSS.
(Ihghrcg.
bl. S9).
DOIS,
,JAX VAN --, vaandrig
3 Nov. 1730; n:lar ‘tlc MakklJtt~*
gccommandeertl
23 Aug. 173 1; naar Ncdcrl:\utl
verlost. 17 Nov. 1741 ; andermaal
ilaar Norlerla~ld
gegeCxcuswrtl
8
licculieercl
10 Sept. 1743, wederom
(kl.
174Z3; burgcr
vri~~tlom gestclci 1743.
L)ONGEN,
.JIihNNETTE
JULIANA
ELISAIIETH
V,1N -,
gcj). IZaL. 22 Mei tS6-2, -f Tcgal 8 Oct. 1912, in graf ,X7
lqy. hv. van ,Jhr. CLIFFOI~I~
K. VAN RI<EUGI<J,.
DONGEN,
JOHS. GI.JSI3ERTUS
VAN -,
wid. tijd. adj.
bouwk. hij ~tl~ckustverlichting,
op Molenvliel
te J1:it avin
wonende
1878. (Fam. T 227 no. 24).
.WONGEN,
L,OURENS
VAN -,
scherpr~echter
Cie, hcgr.

*
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Rat. Buitlenkerk
13 Nov. 1778 voor rek. van executrice
tde vrije chr.
slavin BAROE,
uit zijn huis INZ. Titus
Anthonygracht
(B.S. Bat.
142) Zijn test. bij Nots.
Verspyck
5 Oct. 1778.
DONGEN,
MARCELIS
DINGEMAN
VAN --, geb. IYdam
28 j., laatst won. R’a~am, vergunning
vestiging
in Intl iC
G.B. 1 Oct. 1862 no 12; hij komt 4 Aug. 1862 in In‘dië met s. Zephir.
DOORN,
ADRIANA
JOHA. VAN ---,
get. Bata. 18 Aug.
1745 (B.S. Rat. 28); zij test. abd. 23 Dec. 1748 nats.
FRED. WILLEM
HOOGENKAMER;
zij x CORNELIS
WEERE,
burger,
schoolmeester,
en hertr.
ISAAK
KOCK cn werd 25 D’ec. 1745 op ‘het Binnen
Portug.
Kerkhof
te Bata. hegr. uit huis Chineesche
gracht;
haar testamenten
in reg. 1743-5 Batta. fol. a32; 1746-8
fol. 107; 1748-9 fol. 295.
DOORN,
ANN14 VAN -, ould 4 j., wer*d 4 Feb. 1798 in
LMal. K’erk Rata. ge&; haar molelder was WILHA.
ELJZABETH
DANIELS
overl. ; adoptuce
SOPHIA
ANN.2
BANGEMAN,
geb. GOEDBLOED;
W. E. DANIELS
was ged. 8 Juni 1787; get. ,rloop ANNA V. D.. JOHAN
LEONARD
VOGES en SIJSANNA
SALOMONS
we’de.
Vcldman
(B.S. Bat. 44 en 46 j.
DOORN,
ANNA
CATHA.
VAN -,
welde: WINKELAAR:
was 18 Aug. 1805 get. te Bata. *(B.S.
Bat. 39).
27 Juli
DOORN,
ANTHONY
VAN -,
schipper,
werd
2,7 Juli 1734; ouderling
11 Jan.
1734 burger;
weesmr.
1735? v.ce pres. van tveesm. 17 Jan. 1737. Hij x MARIA
HOORN,
test. in reg. Bat. 1734-5 fol. 331. Zij begr.
Holl. Kerkh.
Bata. 20 Aug. 1734. (B.S. Bat. ,235);
hij get. Bata. 28 Nov. 1737. (B.S. Rat. 28); handt. Bat.
W. 675 bl. 334); hij.
begr. Holl. Kerkh.
1739 (Fam.
Rata. 20 Dec. 1774 in eigen Kelder N.O. zijlde no. 15
uit sterfhuis
Chineesche
gracht
achter
‘t Blok;
zijn
zn. SAMUEL
ANTHONY
VAN D. (Fam. D 128 no.
32
Test. in reg. Bata. 1743-5 fol. 637.
DOORN,
ANTHONY
VAN +, burger
blegr. Bata. Hall,
Kerkhof
22 Jan. 1769 uit huis 0.Z Tijgersgracht;
test.
ald. 20 Jan. t.v. ,nots. Mr. DE. Blomhert
no S239
(Fam. D 432) Inventaris
boedel
aldaar
,24 Jan. 1769
(Fam. D 434); test. 1767-9 Bata, fol. 314. ;
j;

(Wordt

vervolgd).
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Eet Landsarchíef te Batavía,
door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins.

* (Voortzetting van Nav. MCMXXXIIII bladz. 96.)

..

’

DOORN, BENJAMIN VAN -, onderkoopm. en admin.
te Sloerabaja werd. res. van Sumanap 27 Sept. 1748;
koopman ‘en 2e res. van Solo 27 Juni 1755; res. Demak
24 Dw. 1756; als zoodanig naar Solemenep 1 ‘Juni
1762, bhehoudens rang, ontslagen 29 Juli 1.766: prot.
nots. Bcert Oct. 1762 nes. 6789 en 6790.
DOORN, CATHARINA VAN -, hv. WILLEM ZEEMAN
2e admin. in Cie’s klecdenpakhuis, in test. S. A. VAN
DOORN 13 Jan. 1746 (Fam. D 128 no.30).
In 1747 was W. ZEEMAN ond~erko~opm.(B S. Bal. 28;;:
zij hertr. JAN AREND MEYER (circa 1748). (Fam,
%. 12); in prlocles tle Rata. (Fam. C 137); in 1773 is
zij wede. J. A. MEYER ; (Res. Weesk.
Bati 1773-4
bl. 10; Fam. T 103 no. 25 bl. 76; Tlest. Rat. lTS2.3
i
bl. 466; zij laten kinderlen doopen 1760-17G-I: haar
test. 1748-9 fol. 549; 1773-4 fol. 60 Keg. Rat.: zij kxht
1782 clcn huis tle Bata. Fam. D 202; zij adopt Bata. 18
Sept. 1782 SALOMON AREND VAN DOOR ?y; (Fam.
M 773) en 20 Juni 1781 CATHA. MARIA VAN DOORN
(Fam. M 776); van baar werd in April 178,s in Hall.
Kerk Rata. lelen wapen opgehangen; (B.S.S Rat. 13s);
zie ook Tlest. rleg. Rata. 1783-4 fol. 263; 1785-6 fol.
59-63 en 41.9;
DOORN, CATHARINA VAN -, x le. JAKOBUS HEUS;
v 2e. FRED. WINKELAAR
(zie ook sub ANNA C.+
THA. VAN DOORN); zij had een dr. ADRIANA CAROLINA VAN D. geb. 14 Nov. 1791 .te Rata. en geadopt.
ldoor STEPHANUS KNUEM.
(B.S. Rat. 111 no. 58).
Laatstgen. was baas boekb. Alg. S’ecrie. Haar test. in
Rleg. Rata: 1804-6 fol. 169; 1826 fol. 104) zij on.dlertr.
Bata: 24 Dlec. 1801 FRED. WINKELAAR:
(B.S. Bat.
95a); de aldoptie van A. C. VAN DOORN ‘door S.
KNUEM
was op 23 Nov. 1791 (Fam. K 547); haar
dr. SUSANNA MARIA JOHANNESSEN werd Ram.
23 Jan. 1797 geadopt. ,door .JOHA. ELISABETH
ZACHARIAS. (Fam. 7382); zij x Rata. 10 .Jan. 1802
FRED. WINKELAAR
(B.S. Rat. 106 no. 31); zij Jr oud
70 j. b>eg,r.Tanah’ahang, 9 Mei 1826 voor rekening executeurs t’est. L. HEUKEVLIJGT
en H. CT. WITTENROOD; zij wolonde en -/- Binnen Nieuwpoortstr. Bata.

.
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DOORN,
JAN VAN -, getuige Bala. 31 Mlei 163.1. iB,S,
Bal 6).
LWORN,
JAN VAN -, vaandrig
10 Aug. 1710.
DOORN, JAN VAN -, liet 6 Juli 1727 te Scmarnng
tdoopen zijn (dr. ADRIANA
JOANNA
V. D.., oud 5 J. c11 4
B11RBARA
111. gett.
ADRIAAN
VAN DORSSER
cn
JANS. (B.S. Bat. 19).
van Grimsbleek,
solsdaat, rcpalriDOORN,
JAN VAN -,
eter& in 1763 inci
sdiip
l3ljjilor~~
? co*
clc
Kamer
R’tdam. (Bijl. afg,. patr. miss. 1762-4 bl. .771).
DOORN, JAN FERDllNAND
VAN -‘, soldaat van do pen,
was idood 2 Msei 1772 (Fam. H 179).
DOORN,
*JAN HENDRlK
VAN -,
:30 j., ouI&arch.,
ollderopz.
S.S. had bij inl. vr. MIE een zool! .JAN HENDRIK geb. 24 Mei 1909, erkend 25 April 1911.
DOORN,
LOURENS
VAN -, 2e Mr. nnecht op dc rcecle
van Onrust, wierlid Mei 1714 idem ter reede Bah. (i%ijl.
ms. Bat. 1714 dsel 3-4-5 bl. 1109).
DOORN,
M. C. VAN -, kap, luit. t. zee, geb. Haarlem
29
Oct. 1846,
ov. Bata. 7 Rug. 1892; graf no. .>8 in
afld., XV begr. Tanahabang.
DOORN,
M. C. VAN -.
Haar man J. J. HAGENBEEK
j- Poerwokertlo
5 Diec. 1924.
DOORN,
MARIA
VAN -i, x DIRK
VOGEL;
~~loopkiml
Bata. 9 Feb. 1681 (B.S. Bat. 6).
DOORN, ,MARIA PHILIPPINA
VAN -, van Nepap:lbll~m~,
j. Idr. ondlertr. Bata. 13 Maart 1760. ADRIANUS
WEi.JDING.
(Fam. W 221); zij was 1770 gei B:ltn. (B.S.
Bat. 39); haar test. in reg. Bat. 1780-2 fol. 366: 1784-5
fol. 306. Hij -/- Bata. 19 Sept. 1781, inventsris
in F+-un.
.vW. 516).
DOORN,
%IARIA I’HILII’PINA
VAN -, x .JAN DE BIE,
ldic als
w~cclr. onldertr.
Rat. 13 en x ald. Ho!]. K(*rk
30 Aug. 1789 ELISABETH
KOCK. Hij was kram&+
noeker cn weldr. sinds 25 Feb. 1785 toen Gjn vrouw
M. PH. V. DOORN,
t op Ide Tijgersgracht
te Ratq..
hgr.
Holl. Kerkh.
25 Feb. 1785 (B.S. Rat. 138).
DOORN,
MARINUS
CORNELIS
VAN -. Kap. luit. K. N.
Marine, -/- ouid 45 j. circa Aug. 1892.
DOORN, MARTEN
HENDRIK
VAN x ELISABETH
JANS
hun itlr. AELTJE
ged. Bata. Hol11 Kerk 26 hg.
1663,
getC. JAN
JANSSEN
CAEN, ROBKERT
C,i\RTJS. ELISABETH
DE MEYER,
APPOLLINIA
*JANS.
DOORN,
PIETER
VAN -; zijn kind begr. Hall. Kerkh.
Bah. 1 .Jan. 1737 in kelld’er van HENDRIK
VAN DER
BELL.
(B.S. Bat, 235).
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w’erld gcldolopt, gctt. ‘de ouders v.d. WILLEM
VAN D.
cn WILH.
ELIS.
DANIELS.
(B.S. Bal. 41 CII 42).
DOORN, WILLE~M
VAN -, hcgr. Binn. Port KXK [jat&.
31 Dec. 1796 pro idco. (B.S. Bat. 151).
DOORN
VAN N0QRDSCHARWOUDE,
H. A. VAN ----,
mairic van Mijldrccht,
handt.
18 Oct.. 1812 (F:un. B
1587 no. 3)..
I)(.)J’FFj
DANIEL
HENDRIK
woI,FF
b;i1’017
VAN ---.
van N~c~crcannc,
luit. en cornet
tll.a<ron~tlcrsliiTw~~c~~t.
VL\ 11
begr.
Holl. 1<crkh. Bata. 26 Juni 1719, uit hLÌis
DAVID
BROUWER
in ldc Zandzec.
(B.S. E;al. 2 11
bl. 82).
DORTH,
ANTHONY
VAN -, van Burick,
j.m. zn. val1
Ds. ANTHONY
VAN D. in 1754 over1 en SlB1LI.A
FABER IC Wezel, ondcrtr.
Makass:ir
12 *Juli (‘11 :,< alltl.
29 Juli 1736 AMERENTIA
FRANS,
vau Bala. wcdc.
burger WILLEM
MULI,ER.
(B.S. Makassar
10 c‘n 0).
Hij, was 1741 burger tc Rata. (Fam. N 5-1 no 5) : h i,i
gal 1744 tlc Makassrr
25 Rs,d. voor bouw Luth.
kerk
tc Bata. (B.S. 104 bl. 7); wcesmr. Makasscr
1748. {Bijl.
rles. Bat. 1749 dele1 3 bl. 105-146);
burger luit. 1.: .M~Ikassber, sdopt. alid. 29 Mlci 1751 ALBERTIN
FRANS%.
11at a Idr. van den fug,atilcvcn 1)urger
FRANS FRANS %.
(dil kind gud. 29 M,ci 1751) (13.S. 22 bl. 2’1 ); zij11 test.
lrl.ld. Bat. 27 Maart
1754 (nots. A. D~ombur~j
‘in rcg.
Bands 1757-8 fol. 24; zi’e ook rcg. Bata 1757-8 fol. 268.)
DORTH,
C--A
VAN -, wlede. Kol. BONNELI,E
, 1827
IC: Soerabaja.
(B.S. 69 bl. 340).
!
DORTH> CASIMIR
VAN -1, vaandrig
19 Sept. 1719; wcgcns kralllizinnighcid
in het armenhuis
gcpl~latsl 3 ;Mei
1720; in April
1720 was hij met het jacht ..tlc Gcc’rtruyd”
van Slemarang
naar Bata. vcrvocrltl;
iilvenl aris
goledcrcn Semarang
23 April 1720 (Bij 1. rcs. 12,:)t. 1720
~&xl 4, 5, 6, bl. 431-5).
DORTH,
DELIA
VAN -, geb. Bala., j.ldr. ~trecp ,3 Mei
1773 te Makasscr
licensie om ke x Johan Frell. Ranse
1773. (13 S. Mak.
(B.S. 13 no,. 37); zij x Bata. 6 Juni
no. 11). Hij was ‘1786 b’oekhr, en negotie ovcrl&-a~gx~r
tIc Makasser
(B.S. 25 no. 1227).
DI‘UYVESTEYN,
J. M. -, was 6 Aug. 1821 te Scmarang
Idle hv. van iden luit. kol. J. C. RICHEMONT.
DRUYVESTEYN,
Jhr. PIETER
-, geb. Haarlem,
kool)man tle Scmarang,
rleispas 28 Feb. lS57 naar A’lclam.
(Fam. D 639); comm. vennoot
fa. Dorrlcpaal
en Clo,
DUSSEN,
ADRIAAN
VAN DER -, xop. en opperk.
i;,
Batchion
gedleportieelyd van beide officiën.
wer
15 Juni
1612 op nieuw in (dienst genomen
als ondxl<ooprn.;
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hij ging 15 Juli 1614 naar
Johorc om nlclt ~dcr~ Koning
te contractcwen
; qaat naar patria
28 Aug. 1617: ais
opperkoopni.
nnaG Bantla 1s Nov. 1617; naar Djarnbi
2 ,Juli 16 í9- 17 Nov. 1620; oI)pcrwmmr.
ovh’r da: vloten naar Malakka
23 Aug. 16221; hij ging 1 Dec. 1622
ccm Geuw verl>a~~~tI aan vw 3 jaar nwt f 120 s nl.; wn
D jamhi verlost 18 Jan. 1623.
DUSSI<N,
~WI,‘l’(;EN
VAN IjEI< --, alias 1211HOORTS
get. tc 13ata. 1ci2ti-1ci33 (B.S. IW. 2 Cl1 13).
DUSSEN,
ALII)A
\‘AN
I)EI< ---, uitt ‘s Gravi~lh:;~gc~, U,
2~. ~dcn apothckcr
JOHS. Gl<OR(; SINGJ:I,Ji!S;
iondcrtn-.
Bat. 23 MG 1720 CORNI~LIS
WIWIS.
(I3 ,S Rat. 57):
~tloop S kin~~lcren 3 .Juni 1721, 30 April
1/22, 12 Oct.
1724, 20 Sept. 172,5, 9 .Jan. 1727, 24
Alq
1724.
27 .Juni 1731 en 29 Juli 1732. (13.S. Bal. 228 ~‘$1. L9):
CH!:ISï’IXA
zij heet bij haar overl. AI,II)A-4 MARL1
V. D. D., en wcr~ti 10 .Juli 1733 01) Ilct I<illllc11 Ilort.,
Kerkhof
te Bat. bcgr. (B.S. Bat. 128).
DllSSI<N:
ANTHON1,2
\‘AN DIiK -, t d) iilt. 26 NW.
1795; inventaris
1 Dec*. 1795 (F;nn. I> 316, r\;*> %Tec3k.
Bat. 23 Dec. 1795 tq. 1795-6 bl. 219).
DUSSEN,
ANTHONIE
VAN DER -,
~ulopl. Mak;wil
JOHS. A4NTHONIIJS
VAN DE1:I:: D., zij11 zn. rzd). ald.
5 Maart 1827, ged. 1 Juli lS27, rnoetlcr l;fc: vrij;> inl. vr.
Bass6(k);
hij SICW doop gctt. 1. C. F. K. LEFEU
on
MAGtiALENA
ROSENGUIST,
wstie. VAN DER DUSSEN (B.S. no. 6, 7, 8).
DUSSEN, ANTHONY
CATO \yAN DEL< -, .gt\t>. UI;~~<:wx~,
OLNI 31 j., kwam 2 Sept. 1836 op ,Javn ~‘11 vestigde zich
tc s~>~n~li-~~lig.(r3.s. si 11).
DUSSEN,
13RUNO VAN DER -, gel. doop ,;ind HOUTTUYN te Bata. 20 .J:m 1720 (B.S. 1% 19.)
-, hv. ,J,lCO B
SAM,
DUSSI’N,
CATHA.
VAN DER
kwam
1738 per schip D’Anan;~
nwr
1 ndië; op 23
Juni 1739 alidaa~ geland;
(Bijl. rcs. Rat. 1739 tleel 7
bl. 87).
1;\alsI
I)USSEN,
(1ATHX.
VAN DEI< -,
va11 I<‘d;\lll,
wc~tI~c. van C. .J. FOLKER,
ondertr.
13lt;i. 13 Jan. en
x alid. 28 Jan. 1753 CHRISTOFFEL
MICHIEL%
wcdr.
lrair MARIA
SLOOTMAN,
Luth. preil. te Batq:
(B.S.
Bal. 60); get. Bata. 2 Juni 1754 (B.S. Bat. 33..5O): zij
t~cgr. Bata. HolI. Kcrkh.
31 DIec. 1757 uit haar huis
Socnlersche
weg. (B.S.
I3at. 164); haxr test. geldep.
S Feb. 1757. (Zie reg. Bata. í751-3 fol. 518: 1757-8
fol. 375).
DUSSEN,
CORNELIA
VAN DER -, hV. bIAL’iT,1fILii\i!b!
LAMBERTUS
FAURE
te Sumanap
1772, (Fam.
F
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103 110. 25 bl. 85; han!dl. a.v. bl. 110); zij X 2~. 14r.
.JOHAN MICHIEL
VAN I’ANFHJYS,
íI;:m.
1) 2- leb);
zij was c~n halfzuslcr
va11 PIlYl’ER VI&EN’l‘
BOl?N.
(i?am. D 2) ; zij was kleintlr.
val1 .JA\COB:l PHll,IPPINA
SIX)BETH,
#die 1786 door1 was cn nnc:t haar
zuster [MARIA,
ecnigc
fidcicomln.
orfge!l.
\‘a11 ,JAlN
DOEDIJNS;
lla,ar test. 1 -4pril 1777 ,tci Socnrcll~lp (rq.
scYllalxllg
1779-80, fol. .75) cwxxlt. test. Mr. ~AI:rvdxAM
JACOB \‘AN
DER DUSSEN,
heer va!l Dart11 uizcll,
l~~wgcn~
IJtred t ; als liv. oppcrkoc~ 111n. cn ~l~c\i’.’ res.
van Japara ,J. M. VAN PANHUYS,
i- zj,i &
J E\(‘dtra
Rata.. ‘lwgr. Hl01 1. Kerkh.
18 ru.
17S7 ii: lhdei
douair.
Dc Klerk
no. 3 (B.S. Bat. 1%): lest. ill reg.
Rat. 1786-7 bl. LOS).
I)lTSSEN,
I)IEl<IK
BRUYNS
VAN I)El< -,
IC !~~\yiilldll.
V.O.C. Kamer Delft.
((Fan?. C 151).
DUSSEN?
I>IRI< WILLEM
VAh
DER -, ,ol,I’;‘r’!íool,“l.
en ol~l~crl~oof~tl tc Socralx1,ja; ovc’r verkoolt zi,jIl:~r vaartuigen Dec. 1749; (Bijl. res. Bat. 1749 ltlerl 12 111. 167.)
I)USSENi
EWOUD
VAN DER --, ltool)m~~m; zi,jn CY&Y~.
M14X. LAMBERTUS
E;AUlK
ondcïl~ooplll.
Cli
res.
Sumanap,
en lde bolekllr.
BORIN. (Res. ‘Il’i~\sk. l<:ll.
17734 bl. 12-14.)
DUSSEN,
FERNANDUS
VAN DER -,
\‘:II~ TP~IX~I~, ><
CATHA.
COREA,
van Batavia;
hui dr. VIOI.,~=lNTr\,
gcd. Bal. Holl. Ii. 27 Maarlr
1639, gritt. MA’L”l‘III’US
I)I; NIJS, van Dorldl, CHRTSTIAAN
VAN DE G,1VER,
v;in A’idam, MARIA VAN SURATTE,
ei1 6XElZTl~UY’l‘
VAN DER SLUYS,
van Bah.
(r3.s. IZilt.
3).
DUSSEN,
Mr. FRANJOIS
EWOUT
VAN DEll --. omlcrltolopm., gaat naar Java om ~mphi
30 Maart
1759;
011Iv. ~doniehcn
tc Scmarang
29 April
1760: koopii1.
en fiscaal ald. 5 Mei 1769; bchou~tlens kwal. el1 gagc
naar Nederl.
verlost
198 April
1771; fiscaal Itlcr IYt~onrvloot 20 Sept. 1771; hij was 1757 nlct vrouw _cn
6 kinld. als onderkoopman
naar Intliti trcJ<omcn lncl
schip Balavia; zijn ldr. MARIA toen circa ‘3 jaar: (Test.
Req. Bat. 1782-3 bl. 157); zit
ovIer zijn ihrlcl
Fam.
1’ 255 en Fam. D 1); hij “f ab int. 11.1). schip Ouwerkerk 4 Nov. 1771 rial. 2 ~tlochlers CORNELl~1
VAN
DER D. x MAX. LAMBERTUS
FAURE
rcs hunalul~
en MARIA
V. D. D., oud circa 15 j. wonende
bij lden
heer FAURE en clcn stiefzn. PIETER
VINCENT
BORN
bockhr.
Cie te Semarang.
(Fam. D 333). Hij I~ckctxle
18 Oct. 1771 lde acte van indemniteit.
(Fan]. Ij 425);
Hij werld 6 Nov, 1771 op het H,oll. Ker&.
te Bah,
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uit huis
\vede. EVERS op de Tllcwxtcr-sí
1’::;1t
Rat. 164); over ziju boe~del te Ulrcc*llt
(F:ini. D
zie ook Fam. A 516 bl. 653.
FREDERIK
VAN DEl)I - x Soek;ho/~rni
21
1899 CORNELIA
LYDIA
ELISABETH
LENS.
148 bl. 93).
GESINA
ERNESTINA
VAN IJER ---. wcrtl 27
1815 te Soerabaja
Lid Herv. Kerk;
zij \v;ls gel).
Maltasser
en
j dr.
oud 21 j. toen zij te Socral)*~ja 0!1lrlertr. IG ,Juui cu x 2 Juli 1820’ met HENDIIIK
IZHtl<I)RIK
Ví1N LEEUWEN,
aidj. muntmeester
te SOWP
baj:i, geb. A’ld:~m7 0ultt 30 j., j.111. (r3.s.s 61 110. 25, 1-6).
IWSSEN,
(mmr)r
~iNNoIm
VAN I)EI-: -. gP!k Ai’llilV111
out -10 j., o~igch., ii1geiiicur
3c kl. bij tle ~lircdic van
‘s laivds pro~;luctcn
enz. iii 1837; hij was ill 183 I, xls
act,i. ingcnicur
iii Itlicust getreden.
(13.S. 1-11 bl. 2 12
011 258).
DUSSEN,
JACOB VAN DER -, van I~lulldert.
Isolrl~~:!t op
Bahn3
1715-6.
DUSSEN,
*JAN VAN DER -,
lioopm~~l op si. De Tro11\vc
-1 Juni 1620 ; b(yaat uaar Mocka cl1 Soerattc S ,Juni 1622.
DTJSSEN, LI’ONAI~3)
VAN DER --, .van Delft iii het Ianrl
met schip A’~daru, x Rat. 4 Sept. 1622 AELKEN
JXNS.
van Bremcn,
a.v. met s. Huesc-1~1. (B.S. R:\t. -452) ; ds
wede. omlertr.
zij Bat. 2 Dec. 1627
NICOL.4AS
REin
HOORT.
(B.S. Rat. 52 cl1 53) zie ook liierbl)v\iil
~dell

aallv’~ll~g.

IXJSSI:N,
LUCAS
VAN
DER -,
or~clcrkool~ru.
wordt
schout bij nacht #cier Goasche vloot S Sept. 1656: vcrparticuliere
kreeg 8 Sept. 1656 cm dwtle part \wl
goodcren
in Perzië en Wingurla
vcrkoch t; uaar Ne~derlaetl 11 Jan. 1662; comm.
u;~ar Cociliu
22 Altg.
1667: krijgt
f 120 ‘s m. 9 Sept 1667: di~*::c~tcur vau
I’erzië
27 Aug. 1669; hij was geb. Delft, ~111 test. te
Cochin
8 Juni 1668 met SARA VAN I-Il<‘tNINCi’rlN.
~b. Rouaan, zijn hv. 111 1672 is hij ou’cl dir. v’j11 I’ct-six
L)rJ&EN
MARIA VAN DER iu 1757 tusscheu 2 tin 3 j.,
ItIr. v& Eden ontlerkoopm.
FkANCOIS
EWOUD
<Test.
req. Bat. 1782-3 bl. 157; zuster van CORNELI:1
V,tX
DPR D. Zij x WIJNAND
,JOHS. WATTIER.
;~ss. Cie.
tc Bah. Zij en lixu~ zuster ziju (de ccnige wettige afstammelinqen
vau hare grootm. materucl
JL4COBA PHI
LIPI’INA
$I,OBETHS,
laatst hv. WIJNAND
L1U BOlS.
(Fam. D 615); zij was geb. Utrecht
en ondertr.
Bd.
17 Aug. jen x ald. Buiten
Kerk 3 Sept. 1786 W J.
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WATTIER
vd. (B.S. Bat. 83).
DlJSSEN,
NICOLAAS
VAN DER -,
werd 24 Oct. lCG0
schipper,
adept. 13 Juli 1763 FREDERIK,
g:eb. Btiti~vi~~,
2 jaar, zn. der slavin ALIDA
van Timor;
hij xlop[.
12 Juli 1763 HENDRIK,
van Bat. oud 1 maand,
zn.
van dezlelflde moledler. (Fam. D 576 en 577).
DUSSEN,
PAULUS
VAN DER -, pred.
/werd als zooIdanig op Ternate
beroepen
17 Maart 1795: hij ,Y 2 1
Aug. 1796 WILHA.
ELISABETH
CRAMER;
zij \vas
dr. van BERNHARDUS
CR. en WILHA.
ERNESTINA
GOLDMAN;
als weldr. en oud 31 j. ondertr.
hij Makasser
29 April en x al,d. 23 Mei 1802 MAGDALENA
ROSENQUIST,
j.ldr. van Makasscr,
oud 18 j.. (B.S.
Makasser
14, 15, 16). Uit het le huw.
was
le. JOHS. HERNARDUS
ERNESTUS
VAN DER D.
geb. 23 Mei 1797, ged.. Maknsser
29 Juni 1797 q:ctt.
BEKNARDUS
CRAMER
gewezen
hospitalirr
te Secrabaja ten hv. W. E. GOLDMAN
vid. (B.S. Mak. 3).
2~. GEZINA
ERNESTINA
VAN DER
D.. geb. 29
Dec. 1799, geld. Makasser
9 Feb. 1800 gett. av..
Uit het 2e huw.:
3. ANTHONY
CA?‘0
VAN
DER D.. gr‘b. 2’3 D(&c.
1804, geld. Makasster
30 Dec. 1804 gett. Mr. JOHAN
HENDRIK
TOBIAS,
fiscaal en *JOHA.
,MAR(A
ROSENQUIST.
(B.S. Mak,k 3).
41~. HENDRIK
FRANCISCUS
ALEXANDER
VAV
DER D., geb. 20 MIei 1807, geld. Makasser
31 Mei 18n7
gctt. JEAN BAPTIST
RICARD
cn HELENA
VOLL.
(B.S. Mak. 3).
In 1809 &opte
hij te Ternate
(B.S. 38)
DIISSEN,
PHILIP
VAN DER -, x CORNELIA:
Iiun ~II.
*JACOB ADRIAAN,
gad. Holl.
Kerk.
Bat,l. 15 Nov.
1729; gett. ADRIAAN
DE LABARE
en hv ELIS,\BETH HENRIETTA
MONDIGER.
DUSSEN,
WALRANDUS
VAN DER --. van Eintlhoven,
onderkoopman
x GEERTRUIDA
PAVILJOEN;
zij test.
Bata. 7 Slept. 1688 nots. D. Dispontijn
(rep. Bat. 168890 fol. 381); hij was 1685 naar Indië vertrokken
en
werld 23 Juli 1688 van vaandrig
onderkoopm.
cn 2e
in het graanmagazijn.
Hun [dr. MARIA,
ge& Bata. Holl. Kerk 17 Juli 1689
gctt. Iuil. xtm.
gen. CORNI’I,IS
TROMT’.
I)XNIEI,
BRAAMS,’
MARIA
BOXHOORN
en MAR1,4
lI’LiVII,JOEN.

.
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DIJYN, GERRIT
VAN DEN -, van A’dam; 1690 iu Imliti
inel s. n40dapd
als matroos
op f 9 ‘s nl.; solcl:~al 011
f 9 ‘s m., op 16 Juni 1690.
DUYN;
ADAM
VAN DER -,
X
BAR BARA
Ma RGARITA
CADENSKY,
geb. Cochin 11 Aug. 1678, -i 1~11.
Maart
1702 oud 23 j. 7 111. 20 cl* (IAplthruill~
Zetyl
bl. 12. )
Hij werIc als koopman
opperho~ofd
vtlll 7‘1.illcoll~)rmnllc
1s S~epl. 1702; ~dessaw te Colombo
16 0~1. 1702: (‘olum.
van Galle 20 Oct. 1704; Comm. absoluut
5 Au?. 1707:
comm.. van Malabcr
10 Aug. 1708; ~iaar Netlerhil
verlost 5 *Juli 1709.
DtJYN. A. VAN DER -. was 1760 tc A’tlum c~xamhntor
cldwrgijns
Cie. (Fan;. S 2265 no. 1).
YN, CORNELIS
VAN DER -, opI,crkoopm.
van Ccylori, zonder gagc naar Batavia gëz~~ntlen, werd 3 Nov.
cTcr1
1676 \vwr
I~~erstelld ; naar TCrtl:LtC, tcï ;\ss. VaIl
gOW.
Padbrugge,
gecomm ittecrd
7 Nov. 1679 ; op;wrlloof~d solldijkantoor
6 Nov. 1682; comm. van .J~Ff:~~~;1Idnam
22 Septt. 1684; gouv. van Ternate
21 Dcc
1691 ; prees. lie~cmra~den. 17 Jan. 1700: hij X SARA
DI’ VILLE.
Hun test. c&ti. ,20 Juli- 1679 in reg. Bah
1680-1 fol. 81; x ANNA
VAN MEEKEREN:
L~sl. in
reg. ,Bata. 1696-7
fol. 235; als oud gouw. vw Ternatc kom1 hij 1700-3 voor gehuwd
mlet A. M. VAN
REEDE
TOT NEDERHORST;
Hij x’ 28 JurG 1705; iri
de Holl. Kerk tc Bata. aan de Wcstzijdc
;~en wapclsbord; zijn test. in reg. Bat. 1705-6 fol. 544.
DUYN, JOHANNA
VAN DER -, van R’ldany x le. JO,2c. Gat. 1 Mtei ‘1631 ,JOHS.
HAN BUI1(;ER ; onderlr.
OOSTERWIJCK.
(B.S. Bat. 52-53).
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De Noord-Nederlandsche batterij artillerie te voet Lux

ín 1815. 1)
Door
,

Een Waterloo-stadíe.
W. E. van Dam van Isselt

Gepensionneerd
t

Luitenant-Generaal.

In zij 11 Gcschic~dcnis ‘rler Nedcrlandsche
Arlillcr
ltapikciii 1’. H. W. Kuypcrs:
,,Tc Waler10~0 hebben
Ide batterijen
rijdeude
:irlillcriF
van A. Bijlcveld
en Kralimer,
2) tlti 1lalv-c batterijc
van
Peltcr en Gey, 3) maar ook dc batterij
arlilleric
te voet
val1 Lus en blc cenig 0vcrgcl)lcveu
sxlic
van de 1,:ihtcri.i
Stcvcnacrt
onder
bevel van dcu jeugdigen
22 luitenant
1,. Winzingcr,
zich licl~dl~aftig pdrageii.”
4)
Ten aanzie11 van battlerij Lux gaf onze uilncmentte
W;lterlookcnucr,
Geucraal
[de Bas, 111 zijn werk ,,Prins Frcvlerik en zijn tijd” - na #de wijze tc hcbberi gcsclic+sl. wa:1rop in ltlcu avond van 18 Juni 1815 de bcslissiug in í’ronl wcrtl
gebracht
#door telen inzet door Gcncranl
CllassC vat1 zijn
brigade
IMmcrs
(waarbij
batterij
Krahrncr
~~lc Bichin),
gevolgd lrloor zij11 br@de
d’AubrcmC
(wa:lrbi,i
hallcrij
Lux 5) eer1 geheel ander beeld, want hij schreef. n:l

1, IIleI slaal - ondanks 11~~1\vcrk v;m CGc’uc ~k-~al de -Bas ont1rc~il 1)rin.i
Frederik
en ‘dal, hclwclk
hij in 1908 mi‘1 ilcl~l 11~~l~~l.sr~1~~~11
kolonel val1
‘dm Gencralcn
Slaf Graaf de ‘I”Scrclacs
de \Vonmcrson
deed vcrschijnen - onornstool~clijl~
vast, dal ballcrij
Lux cen ziiivcr Soort!-Ncdcrlandscllc
was; verg. blz. 138-9 mijner
sludie. I,aalslbedocl~l
w:ark
zal hier worden
aangehaald
als: de T’Serclacs.

2) Nl. c. F.

Krahrner

de

Bichin.

31 Zie volor deze halvc bnllerijen
blz. 117, 126. 127, 128 (~1 131. Dc
ri.idende bnllcrij
Peller werld krachlens
order D.v.0. dd. 25 Jlani*l !Sl3
vclrdccl’d in bovenvermclmde
2 halfhallcrijcn
lC1il
cindc
lc Iiunllcl~
\volyden ingedeeld
bij 2 brigades
cavalerie.
waarn~erle
zij den veldtocht van 1815 hebben meegemaakt.
Verg. van mijne hand: AIililairc
Speclalor.
1926, blz. 471.
4) T.a.p. IV (1874),
19. Hij somde daarnmde
arlilleric
op, ldie bij Watlerlcoo is geweest.
5,) Ik schrijf.
,,in front”;
gebracht door het flankeerend
onder Maarschalk
Blüch’er.

alle NederlanJschC

‘dc . slralcgischc
beslissing
werd
11.1.
ingrijpen
van 3 Pruisische
legerkorpsen
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Die tegenstrijdigheid
vormlde
voor mij aanleiding
om
een natder onderzoek
in te stellen nax. de rol. ldolor itle
battlerij van mijn vermelden
overgrootvader
bij W&xlo0
welke ldaartoe
konden
hebbeu
gespelelld en ‘de redenen,
geleid; cen aansporing
te meer ontving
ik daartoe.
leen
zijn gekleurd
silhouet
als kapitein
der Artillerie
(zij ilct
dan van Dec. 1830) door een zeer toevallige
samcmloop
van omstandighe~den
in miju bezit kwam. 1) 13ij dat or?tlcrzoek mocht ik mij niet beperken
tot de krijgsgesc~hicrlknudigc standaardwlerken
omtrent
1815, doch mncsl olok zooveel mogelijk
de wor~dingsgeschie~denis
van batterij
Llix,
hart samenstelling,
wat pcrsoncel,
paarlden
en materiec
bletreft, worlden nagegaan,
hare geoefendheid
en bewcegbaarhei~d; bijzonldere
aandacht
diende gewijd
te wvo1~1cn
aan het militair
v~erlledcl~ van den coinmandant
en het gehallc lrlcr enca~irec~riug, vooral met officieren.
I)it alles navorschenclc
werd geleidelijk
een volledig
,bceld verkregen
cn ltlroilg ziel?’ sleeds sterker dc overtuiging
aan mij op,
dal ook hier het bekenlde
Fransche
spreekwoord
geld 1:
,,‘l’oul savoir, c’est tout comprendre
et tout pardoniiner”,
indien er al van dit laatstte sprake behoeft
te Lijn.
Allereerst
eenige bijzonderhe~deu
omtrent
iden batterijcommanldant
en zijn staat van dienst tot 1815. .Johanu
Hendrik
Lux was te ‘s Gravenhage
Tgcboren 12 e11 altla:1r
gc~loopl in de Luthersche
Kerk 14 I? ebruari 1787 als zo011
\‘;III Joh ann Hcmirik
e,n van Juliaila
Dorothca
Seyfferlll.
Zijn ouders waren zeer behoorlijke,
gezeten burgcrliede
u,
die cen groot ,deel van hun leven te ‘s Gravenhage
h~bbc’n
~~loorgebracht. Johann
Hendrik
Sr. is 111s volgt, gedoopt
IC 9
So~lnc$orn,
een (dorp 10 K.M. teu N.W. vau (~olha: ,,iAo.
Hcinrich
17-14. id. 4 Martii.
Johann
Heinrich,
Joh ann
Luxens
Unt,erbaders(
‘1) fil. getauft. 2) Spoud.
Joh~nn
Hoinrich
Krauich,
(~criclltsscl~~pp~en,
unld Steinsctzcr
ai1-h icr” 3). Huwelijk
van Iele ouders
uoch
(le na:1m r1c1
1)

Zie van mijn hand : De vesting Bergen op Zoom. 1830-0 (Ovcr-uit de Zoom),
blz. 26-7.
2) Daar J. H. Lux Jr. weer een zoon Johannes
Hendrik
l,ux
had (1817 lol 1885), laatst’clijk
nlajoor-nl:~gazijlir1l~~~sl(~~.
der .1rlillcric,
heetten minstens
4 achtleroen~~olgcndlc
generalies
Lux aldus.
3) In ,een lidmabenbock
van de Luthcrsche
gemwnte
va~ ‘s Gral
wnhagc
en lccn enkel stamb&k
heet hij geboortig
van Gotha is
Saksen. In hel grootte stamboeek van dc Guardes
du Corps slaat
twccht:
Sonnc(r)born
bij Saxen-Gotha.
Uit wn slambock
valt af IC
leiden,
dal hij in 1745 zou gebwcn
zijn (oud 25 jaar in 1770).
wat onjuist
is evenals zijn opgegeven
leeftijad Gl jaar bij overlijden
in 1804.
druk

.
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1)
SkllldxN31~
van de Guardes
du Corps van #den SLadhoudcr
in
hc 1 I(rijgsg’~schieldkulldig
Archief
van den G.S. Trompcllers
warc!h
deslisjds van iuwr
sland cn aanzien
dan thans;
zij werdcu
soms
zcll’slaudig
aangcwezcii
voor klciucrc
~~udcrllandc~ii~gc~~
aan ld~x voorposten en drgl.; vandaar
de cis&, dal zij verschil’lcudc
lalcn mocslcu
kunncii
spreken.

2) Ik voud le Klein Bockenheim
dm ‘doop van 3 !iinderc!i
in
17 17, 1749 c11 1751, waarbij
de vader achlerccnvolgens
Sc~~ffcrlbs,
wordt genoemd; $r!c naam
Scyil’arls
(in margine
Scyfarl)
en Scyfards
der mocldcr is mccslal
onvolljcdig.
In de Ncdcrlandsche
mznicvcn
dochter
voor als Seyffards
(lidmaat
I,ulh.
Kerk ‘s 1Iagc
kon1f
tlc:
lïG5; haar broeder
Carl Wilhel,@
idem 1766 als Scyffard),
Scyffcrt
(huwelijk),
Scyffards
(register
aaugegcvcn
lijken,
le ‘s IIagcJ, zelfs
als Cyfferl
in stamboek
Kon. Artillerie
1805-10 cu Suffcrl
iu slauiboek der Artillcric
no. 111 (bij haar zoon .l. II. Lus) !
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I~lielieiiltlc in den officiersrang.
28 *Juli 1789 cerl als zooclanig.
Dc Statenin roorl iakc11
trompcttcrs
gingeil ~~liclmstcloclllslc gcklccd
met gouden
galons ; zij waren
stcods ingedeeld
ill
ctel1
slocl bi,j begrafenissen
van lelden van liet Stadhouderlij
~<e
IHuis en bliczeii
hun . bazuin
van ~dc trappen
vvi
het
Mauritshuis
bij ldcn intocht
van vreemde
gcz*mtcn.
Lux Sr. beeft clczc bctrckking
waarschijnlijk
bekleed,
lotdat zij na ~clcn val van liet Stadbonderlijk
bewind
(18
Jan. 1795) bij het ontstaan
der 13ataafscbc
nepublie1ct
kwam tle vcrvallcn.
1) In ldcn staat van Idicnst van zijn
zoon worldt acbtcr lclicns vader vermeld $1 lcvcn mnzickmws
ter”.
2) Lux Sr. zal ‘dus, vermoeidelij k vatic\ï 1795,
trachten
te vcrdicnen
met tlic belreKzi,i 11 broo’d hebben
king, waarop
hij als muzikaal
Duitschcr
cn voormalig
trompetter
was aaiigcwezen.
l)c bcnocming
tot Statcntrompcltcr
zal tot b&c1-~11 :10c?1a,
ook tot meIer aanzien
gebracht,
daardoor
de aaniciding
gevormd
h cbblcn, IC1
at ,;de Heer Lux, Staatetrompt>i
Lel-”
Mei 1790 kwam wonen in een huis aan de N. zi,jl~lc van
dc Spuistraat
tc ‘s (;rav~cnhage,
welk
huis
bij 9 ,Jaii.
1790 kocl1t van de executeurs
van Louise
X<ourquin
CIS
haar vóórov~c1~le~dcn man H. D. Cuyper.
3) 1);1ar
tlc
melcstc Gardes ltlu Corps woonden
aan den Mallemolc1~
cu
ol) irlcir Deiiiicweg
4), is het zeer waarscliijnlij
k, cl;11
Lux na zijn ontslag
nl#daar in 1790 itlat rayon,
wellicht
eciì vrijte woning
heeft verlaten.
Zoowel
de betiteling,
van den nieuwen
cigcnaar,
(cl2
stallld Ic-ler woning (en {de voor dien tijd niet onaanzicnlij
kc
koopprijs
van f 2275 zonder
ovci*ldracli tskostcn
toOncn,
(lat Lux Sr. meer was ‘dan een gewoon wach tmecstcr-ti-om_ pctber. Hij ovcrlcud
in zijn eigen huis begin Mei 180/4 (z.g.
c1.z.

pcrs011e11,

Lux

Sr. dcctl

1) Het cska~dron Guardes
ldu Corps, waartoe
T,ux t.v.
holord, werd ingevolge
resolutie
van 11. 11. Mo. gclicenliccrd
1795 (nog 120 minldleren
sterk).

had bc25 Feb.

1808-10 van het Korps
Koninklijkc
Artillìcric
cn
2) Stamboek
Genie. Behalve
verschill/ende
van die slambockcn,
bcrustcndc
in hel,
vinldt men ‘er ceu 1808-9 in de Archivcs
Algemeen
Rijksarchief,
Xalionales
k Parijs. Calalogue
A. F. IV, no. 1773.
3) Buurlbock
Spuistraat
IC ‘s Giavcnhagc
en Vcrpondingcnrcgisl~~~
(oud-archief).
Gardcs
du Corps (Krijgsgc4) Rcglcmenl voor het Esquadron
schi~edltundig
Rrchicf
van !dcn G. S.)
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61 jaar oud) #en wcrld 9 Mei met %octscn begraven
iu de
Groolc Kerk te ‘s Gravenhage
onder het comptoir.
Zijne
ccla tgcnoole
werid mede al’daar begraven,
laatst gewoond
Ilcl~bcnl:le in l~ctzclfIclc huis in de Sl)uislraat,
n;lclat h;\:ir
,doold 12 ~Nov. IS1 1 le ‘s Gravcnhagc
was aaugcg~:vcn
(,Juliana Dorothca
Seyffards);
lde vcrmcl~dc ouderdom
bij o\‘crli,jl[Iclla 62 j. 7 mnlcl.
komt ovcrcon ‘met haar hiervlj,jr
vcxrlllCl~(1~W

~IOO],.

,Joh ann Hendrik
Lux junior,
tle latere b~~tterijco21ir71nII~~lanl, \vcrd 12 Febr. 1787 te ‘s (;ravenliagc
gel)oriii
(‘11 1 i
d.a.v. in ,dcl Evangelisch
Lutlicrsclie
kerk gerloopt als zooi1
val1 Johanu
Hendrik
cn van Juliana
Dorothca
Seyflcrtl!.
Hij werIc in ~~lezelf~lc kerk 15 .Juli 1805 :~alqymom~~l
::ls
lidmaat.
Uil Staten van Idicnst cn stamboeken
0; het Ugemc~~l
Ii.A. (officieren
ldler Artillerie),
in de Archivcs
~latiollalc:s
let I’arijs (Eials lkic siluation
Cles officiers dc> l’arniéc~ 180%i)
~‘11 op ons Iirijgsgeschic~dkuudig
Archief,
uit de z.g. ot’í’ic*iclrslroekjcs ~‘11gegevens van. wij llen gel)ciisioii nW1.d Gcncraal-Majoor
#tlcr Artillerie
H. w. Alma (gehuwd
met een
kl ciilldocll ter van Lux) blij kt het volgeritle
om! rc?lt zij 11
militaire
loopbaan
tot 1815:
Ijij beschikking
D.v.0.
van 18 Dec. 1799 werd
.,d~
l)urgcr J. H. Lux” aangcstclld
tot ,,Catlct-volonlail.
bij ‘ilcli
2c I3ataljon
Artillerie
met vrijen locg,aug lot ‘s I,!mds Arlillcric
Sclioolcn
cn om op zijn tour als caldct-cltiioilnicl.
in 1c vallen”.
1 j Hij was toen ruim 12 en cc11 half ijna~g
cadet--~lcve
(\wmlw$
‘outl ! Caclel-caiionliicr
15 Aug. 1800;
tlelijk op een der 4 evenbcdoelldic
schol~eu) 17 Nov. lSO1.
‘I’~vcelrlle-l~zitellanl: bij de Ge compagnie
2e Bataljon
Arlillcric: 28 Juni 1805;. beëefdi@ tc ‘s Gravenhage
10 Juli
1805. Eerste-luitenant
bij het Rcgimcnt
Koninklijke
A4rlii-leric le voet (zclflde comp. cn bataljon)
8 Aug. lSOS. Clijkens zijn ,,Gcldanc vel~dtochten,
uitstekende
daden, enz.”
was Lux 1805 gekanlonncerd,
1806 lm. íS09 gekampce~~i,
bciltlc op het eiland
Goc,dereedc
(kustb~cwaking)
; 1809
fort
Eatlr
na íte licrncming).
01)
zcclall~ll
(11.1. op
vermebd eiland huwldc hij te Oudclorp
6 Nov. 1809 (na
ziju lcrugkcer
van fort Bath)’ Henrielta
Maria \Vippern~a~~,
geb. tel Groningen
5 Juli 1756, st. Rrielle
28 Fcbr, 1 SU,

.

,

wO~Iu.wc van den eerste-luitenant
van het IXegimenl Ligtc
Infanterie
,J. J. M. de
Serihrc du Bisournet,
1) dochter
van Hcrman
Coc~lraad Wipperman
(geh. te Doornik
1736,
edoch vm
Duitsche
afkomst),
ritmeester
~dcr cavalerie
tot
begin 1787, scldert 1795 employé
(in
1801
agcut)
vmr
hel eiland Goerec bij liet ,,Commissariaut
voor de Franscha: Iroepen
in sobdij itier I3ataafsclie
I<epul)lick”
( 18.X
agcnI van caserneriiig
voor !dat eiland onder het D.v.0. ;
en van Henri6tte
Marie (irosicux
(lra11 Fra~lschc afkomst ).
Lux’s huwelijk
kwam _ in verband
met ‘(le destijds
Ixstaande bepalingen
ldoor gebrek :ian middelen
tol sla~rl
onder moeilijke
omstancligheden,
welke #de eerstvolgc:~rlc
jaren eten belaugrijken
invloed oefelllden op zijn maatsch ;jppelijkc
loopbaan.
In eeu ongedateerld,’
12 Sept 1809 Le
‘s Gra\-cii1-r
agc:
~~~~11omslag ~‘11 zcgc~l voorzien,
E!i+ll
d?li
M.v.0. gericht, ltloch ldoor Itlezen aan deu Koning
(l,odewijk
Napoleon j ~doorgczondcii
rcquest verzocht Lux vergumlinfi
om zich in het huwclij k
te inogen hegc3Ten rncil mej.
Henriëtta
Maria Wipperman,
weduwe
van wijlen
eersteluitenant
Serrih
iclu Risournct.
Weliswaar
werd niel voldaan aan do bepalingen
van den M.v.O., ,,waarbij
veil zekere soriiiiic‘
g&Js aai]
jaarlijksc*hc
L’~~VCXU~;II
voor
1~1~ tc
uccmcil
vrouwc’n
idcr officicr~~ri
is gt‘rcyluiree,r:l”,
rna:Iljuisl Ýtaarom smeekte Lux in het oog te houden,
,,rlat zij
is ecii weduwe’
van een officier,
‘door hel ‘verlies val3
haar man buiten bestaan gebragt”
en een dochter van CCU
officier , ,;die seldert de jaarc 1795 als rilmeestcr
2) lcu
daarna
uit lioofide van zijne hoog& jaren
met dc posi
van agent Ider caslerneering
op het eylaud Goeltlercetle
is
gebcneficeerd,
en die ook door het verlies val1 zijn wn@m
zoon bij Ide landing lder Engelschen
in den ;*iaarc 1799 al
zijn soutien
in zijn oudendom
heeft verloren
3) en tlit
verlies ldoor de requestrant
gaarne
zag geïeniplac:ecr~il.”
Dc Koning
kon, ondanks zijn bekende gÓedheid, dit ver-

1) Zie voor deze Zuid-N~ederlandsche officiersfamil’ie [Daclhcm)
van Fransche afkomst o.a. een artikel van mijne hand in De NPdlerlandschc Leeuw. 1927.
2) Die reeds genoemde schoonvader H. C. Wipperman was in
1751 in dienst getreden als cadet bij het regiment cavalerie van
Luitenant-Generaal
Nassau la Lecq.
3) Simon Casimir Wippcrman, geb. te 3. 0. t. 22 hcrvorn~d gcd.
25 Dw. 1778, sneuvelde 27 Aug. 1799 als Iwee,<le-luit~~nallI bij het 2~
Bataljon Jagers (Chass6) tijdens Ide laudiug Idcr I3~gclschc11 bij
ca11antsoog.
i
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gcmcl~dcn rang (sic) Sept. 1810.” Hoe hij 1 Dec. 181$
‘clag na ((le landing van Prins Willem van Oranje te SclicVcllillgcIl,
1t1e lei~rlillg heeft genomen
bij tle verdrijving
van het Frausclie
garnizoen
uit Ide vesling
Brielle,
is
door mij bcschrcven
in De Navorscher,
1927, blz. 52
e.v.; 1 ) met vermelsling,
Idat hij als bcloouing
voor zijn
va~~lcrlal~dslicvcude
daad en het gegeven voorbeeld
bij bcsluil van ltlen Souverleinen
Vorst dmd. 9 Febr.
1814 mcl
15 and$rc I3riellenaren
een daarbij
ingestelde zilvcrcn z.g.
I3riellc-lneidaillc:
ontving,
welke hun op alen voor Bri~lIC zoo gotlenkwaar~ldigcn
datum van 1 April d.a.v. op plcciitigc wijze
werd uitgereikt.
Tevens blijkt daar, hoe ;kllc11,
(dit zich op 1 Dec. 1813 te Brielle hadden ollclerschcicl~~~,,
een wcnsch
mochten
tc kennen
geven,
welke dc S. V.
zoo moge1 ijk zou vervullen.
Lux, in Oct. 1809 vrijwillig
uit het Korps Artillerie-officieren
ge~relden om te kunnen
trouwen,
wenschte,
loeu 4 jaar gehuwd
zijnde, gebruik
te malccn van ltiic guustige
gelegenheid
om weer bij zijn
oude Wapen
in te vallen, l~lerhalvc ili militairen
dienst
terug tc keeren; hij verzocht
derhalve om ,,met een hogcrc
mili tair’e
rang
en de post van Onder-IlispecLeur
‘;ler
Artillerie
in het Land vau Vooral begunstigd
tc wordc~l.”
‘Op zijn stambolek
werd onder het hoofd ,,Gcldanc veldtogtcu., bckomene
wo~lldcu, uitstekende
datleu of bijzo.urlcrc
%crriglingeib’
1ocgevoq@ : )) 181X Xa11 11et 11oof1:l #!wc‘es t
bij het ovcrwiuncn
(der vesting I3rielle” ; in enkelc cslrxten staat ltlaarbij
nog vermelld : ,,Dicntcngcvolge
gcdecoiyeerld met ecnc medaille,
{daarvoor
uilgegeven.”
Bij 13. ldld. 9 Jan. 1814 regelidc de S. V. dc orgarlisitlie
van hel staande leger. 111 dit der Artillerie
was een Korps
Rijldcnd c Artillcerie
van 8 compagnieën
opgenomen,
dat
feitelijk
geheel
nieuw moest worden
opgericht.
2) Da:ir
rlc gewezen kapilcin
(der 13. A. Iiuytenbrou~ver,
woonachtig tc Utrecht,
reeds in Dec. 1813 de eerste maatrcgelell
tot
wcrving
voor
het Korps
had getroffen,
werjd die stad

1)

rapport

,,De voornaamste
genoemd.

bewerker”

wopdt hij in het desbetreffende

2: Dc eerste oprichting van het Korps dagtcckendc van 21 Febr.
lZ&,’ tolen jdc Slaten-Genteraal in verband met ldcn tlrcigcnrlcn inv<al
van dc Franscben onder Dumouriez een besluit tot reorganisatie van
dc Arlilleric namen en deze on,d!er tics Stadhouders twccdcn zoon
Willem George Frederik als Grootmeester der Artillerie sleldcn. Dc
slcrklc wcrld Toen bepaald op 2 brigades, iel’k van 2 compagnieCr:. Dcrhalve werd hel Korps in 1814 in sterkte verdubbeld.
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annvankclijk
het garnizoen.
1) Eelt 13. van ,22 Jan. 1d.a.v.
regdde
de plaatsing
v;1it officiercit
bij het nieuw samei
tc stcllcit Korps;
elke coinpagliie
zou 1 ccrsic !~;:pitCi~t
tellen; toclt werden
er Iclieit dag n0.g slechts ci lxi1ocmd,
waarv:tn
wit enkele zelfs nimmer
bij dc R.A. dienst !tcleTt
gedaan. Bij 1:. van tlcit S. V. dd. 12 Febr. ISl-l 110. 37
\‘oiid nog C~TII groot aantal bcvorrlcriugclt
cn l~eitrwiniitgcn
(voorílraclt
t Iitsp”~tcur-(;lcitcr~~~~l
ricr Arlillcrie
rl~!. 0 t.v.)
l)laats in verlxmd
met clc orgaitisalic
der Artillcries
dx3i
d1C‘ der
1)i,i 13. van 18 ,Jan. 1814 no. 14 1 inmicl~ctcls ook
l;lit~dmilitie was gcrcgel~rl. ,4rt. 7 val1 cIa1 val1 12 Feb. 1814
luitl~l e : ,,Bij ltct corps 13.A. ouzer staande armec wordt
aangestclvl tot Kapilcin
!de H:)er J. 71. I,ux.” 2) Welk cen
oed~ers~ltcitdiit~
(lil ook vormde,
zijn wensch 0113 op het
eiland \‘ooritc
tc mogcit blijven ,dicItcn, werd niet vervuld.
Zeer loevallig
wad
Lux op ziju 27cn verjaartlag
bCnoem!
lol kapilcilt
bij (le l<. ,1.; hij ltccft dxtrwt~t
tlicit
(lag zckcr gcm
kennis gcrlragen,
cttiar alle bcnoemiitgen
eerst 1)i.i Verbaal
v3n 18 Febr.
Ml-1 het D.v.0. helhen
wcwl medcclccliltg
gc\rerlalclit. 3; \‘an zijn benoeming
coni1ti;tltclecreii~le
offitlacln a:~tt lui hautkoloucl
Trip,
cier \‘;11t ltct K. R. A. tc PJ1recht; Lus ~3s :\31tnescItì1’i’\‘(‘1l
om zich Stlaar onverwijld
onder tlielts orders tc stellcrt.

der’ Gard0 van Koning
I,odc\~~ijli
‘Japolcon,
doch had gcwzigerd
le gaan bij de Kcizcrlijkc
Garde. Toen hij DW.
als zoodanig
owr
1813 in onzen
dienst
werd
b<blasl met de \vedcropricbting
van
hel Korps
11. A., werd bij daarbij
weldra
lltilcnanl-kolonel
lilulair.
Commantlant
van dat Korps
is bij nimmer
gcwwsl;
zit van I<s.
Iïcl Ilislorisch
muscum
K. R. A. V, 1, 28 iel 31.
2) Wij cursivocrcn.
001; hieruit
meester der artillerie
en genie burger

blijkt,
was.

ldat

T,ux

als

magazijn-

3) Dc
voorstlcll$ng,
ldoor den belwaden
archivaris
vau Bricllc
Joh. Been gegeven, als zou Lux op) ZijJl fXJ’S/eJZ VCf jCKlJYh7~~ 1121 &‘Il
overgang
van Bricllc
uls bcloonìny
zijn benoemd
‘tol kapitein
d,cr
H. A. is ,dcrbalve,
hocwcxl oogcnschijnl~jk
aannemelijk,
niet juist. Dip
.benocming
maaltle deel uil van cm algemccncn
maatrcgcl.
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magazi,jncli,
~‘;1:1i’ l,altcri,jcn
voor liet \‘&llcgcr
\V;~I’C’II opgcl(;.gd. 14 ,Juui 1811. is kapitcirl
F3ijlcvclcl met 4 c~~~n;a:~gni’ecn H.A. CII 8 kanonnen
getietacheertl
te ‘s Hcrtog~nbOS~l1. 1 ) Daaruit’
is ontstaan
haltcriai
J2i,ile\vcl:l. w:~llw
bedicnci is geworden
door tic 2e oomp. K. 13. A. I)czc is
12 Febr.
IS15 V8ll~dxw
IC
r3erge11
op
%om1
a;lllg~fkollli’ll.
waaivan ouds ,,ruilerstalla1”
warlcii geweest. Lux’s sr+oi~vatder
H. C. Wipperman
had cr als ritmccstcr
reeds gmnizoen gehouden
in 1771-80; ook bevond zich daar ~‘~11
~rlilleric-m:lg:~zijil
Yoor het vCl:llcgcr
(het ~;roIot ,~r~stlx~l 1.
Hij de nadcrc beschikkingen
lol vorming
val) 011s ma!)i~~l~~
lC&er, Welke v:tllaf
17 Maart
1815 zijn uitgthgaati,
illOL’t
aan Bijlevdd
uit deri Hosch cie Ge comp. IC. R. A. zijn nagezo~~dcn,
ldic 20 Maart reds
te 13crgc’1~ 01) Zoom \vas ~11
heeft gediend om diens batterij
voltallig
Le m:ikclll. locn
dezti 29 Maart 1815 oi6x
ontving om zich aan te sluilcli
bij (de 2e Divisie (de Perponcher)
van olis mobii~!~ iilger.
Aan #die order is onmi~dtlcllijk
uitvoering
g~:gev~n: j,j’n tj t
1 April 1815 kwam batterij
I3ijlevdd
nabij QuaLrct Ijras
bij (die JXvisic aan. 2) De Cie compagnie
I2amaer is \‘o~recrsl tse Bergen op Zoom in arnizoen
pchlcvcn.
Hiciruit
volgt, itlat batterij
Hijlcveld
;I7 leen hotlicnd
is gcwo~:lc~i
dloor de 2e comp. 1~. 13. A., wat hcevestigtl wordt
:l~oor
~ceil
hierna
L(l vermcll:leii
1%)
nial~~ri~ecliiivciiti~ris.
Dcrhalvc
is leen aanstoiilds
le vernicl3cn
cmpl:rc~imcntslijst van 6 Mei 1815, welke vcrmel~dt, dal batteri,j
Ijijlevebd bc~diend zou zijn door 2 coinpagiiie~i~
IC A. i’ii dat
er nog een te 13crgeii op Zoom achterbleef,
tcrz:W:
onjuist: hier is Itle Cpc comp. Ramaer tweeni:ial
gerckcncl.
4)
Onjuist
is meale Itle mededecling
val van Es, dat htdterij
Rijlcvebd
vanuit
‘s H~ertolgenbosch
te velde is pcrukt.
5)
Kapitein
Pettcr is 6 Aug. 1814 met 2 compagnieiJ
RA.
uit LJtrecht gemarchcerlti
naar Mtxastricht
om ~da;\r zijn
rijdcndc
batterij
verder te mobiliseeren.
21 Jan. IS 15 MW
zij volledig opgericht
eu voor het op blz. 126 le vcrn~clrlen
~doel Wr~detM in dc Idfbatterij
PettIer (bc~ilien~l ;li)or de
% comp.!
cn Ide halfbatterij
Gey (hsdieild
door dc le
comp. >. Wat er van het Korps overscholot,
is vermoedolijk

1) Dagboek kapitein A. Bijlcveld in Mwcum K. IL ‘1.
2) Dagboek Bijlevcld en pwlcfeuille Iiamaw in het :1Imcurn K.!L.\.
3) Zit ook van Sypesteyn, 197 en cie T’Serclaes. 111, 60.
4) Blz. 118, noot 4.
5) T.a.p. V, 1, 41. Dat hel Bergcn op Zoom was, blij!<1 ook
uit mijn Militaire Spectator-artikel. 1926, nlz. 470.
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De vorming
van ecii iNerlc~rlandscl~ leger is in tic jaren
18 13-5 niet de grootsle
moeilij klicdcii
gepaard
gcga ;m,

1) Blijkt liil cen stcrklcslaat van laatstvcrmclldcn datum (-Alg.
li.,i.). IIcL depot der I<.,i. was nog in lS30 IC Brc~da (Jhr. van SyJ~cslc~n.
Gcschicdcnis van hel Rc~gimcnL Ncderlandscl~c Bijdeudc Aríill;eri~,
tlal
Ramacr via ‘s iI:~rlo~c*n190‘ . I’iL van 1%. FT, 1, 31 blijkt,
bosch tc Broda is gckomcn.
2)

Verg. blz. 125, 126 cl1 13l..

3 j Van Sypcstcyn, 353. Hij geeft op 355 voorts
kapiteins , ,,gecn kompagnicskommandanlen.”

cen

lijst

wan

4) Een emplaccmcnlslijsL (tlcr bataljons Arlillcric dd, 6 Mei lSl5
(bij ldlc sterktestaten op het Alg. 13.A.j geeft de dislocatie van het
K. K. A.:
Staf met 2 kamp. te Breda (als depot).
4 kompn. bodicncndc 2 ligle battcrijcn lc veld <Pelter
lcn Bijlevcud). Zie cchlcr mijn opmerking op blz. 117.
1 tiomp. te Bergen op Zoom (ldoor batterij Bijlevcld daar
achbcrgclalcn bij haar afmarsch 29 Maart 1815 naar
het mobiele leger).
1 ltomp. Le Mechelen (waarttil Datlerij Krahmcr Ac I3ichin).
van
Ook hieruit blij kt, dal van Es omtrent de hcroprichLing
hel K.K.A. in de jaren 1813-5 wel verbetering ten aanvulling behoeft.
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2)

Dc Hcrinncriqp

den handel).

van I~uitenanl-Generaal
1, 245-6 laten zich ldaarover
zeer

119

17. C. List
weinig gumlig

(niet
uit.
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1)
(verg.

Wederoprichting
blz. 115).

; immers

de KA.

’

dagteekcnde

:

rceds

v:m

1793

4) Volgens teu Bosch. Beknopt
overzichl
enz. Nedcrlandschc
‘iclSdarlilleric
(1900) ,~ 24 ontbraken
2100 vrij willfigers
van de organieke

ruim 6500.
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sterkte 8 bleef. 1) De Inspecteur-Generaal
,tlcr Adrtillwie
’
diende ~clawop 21 of 22 NOV. IS14 v0~0rdra~hl~1
iil \-acjl
verplaatsingen
ed. 19 KapiteinspI
aatseu kwamen
te vervallen;
er bestond
echter nog een klein incompleet
~II
iii irliell ralIg; zoo wxclen
12 kapiteins
vool;gcrlragen
voor
pensioen,
,,wxudo~r
het korps a~~mcrltell~k
zal wortlcn
VCI’lXlWd”.
,&mw.ml
Bar011 I>u Pollt ~droeg ontler
~Cl’C
,,CJlallgC111Clltell”,
o.m. voor ,,kapitcill
tlcr N. Art. ,J. H.
Lux om in die yualileit
over te gaw bi,j het 2c balzll ion
Artillerie
val1 linie
. .. .. . . en met voorstel,
ldat zij uitc!:lijk
1 Jan. a.s. (= iSiS> bij de b;~taljons,
tot dcwGlke
&j
moeten
ov8ergaa11, present
zulleu
moeteii
wezen.”
Da:w
17 Nov. 1814 kapitein
Krahmer
de Bichin bij het K.1j.A.
was overgegaan
2) en krachtens
de voorgedragcu
,,chw c)en~~cnten” op 3 Dec. d.a.v. nog de kapiteins
de C;eyff (‘11
KGrsteiner
in ldien ralig bij het Korps werclcn ,~epla hí, 3)
geschisdtle
Lux’s overplaatsing
niet wegens ovcrccbn~p!e~l
in vIerband met de inkrimping,
doch lloctgst~~~:~;~rst~l~iiilli~jk
op wrzock
van Cdeu betrokkerle,
ten einde in gardxocn
te kunnen
komen in of ldichtcr bij zijn zóó geliet’rlc Hri,;lle. (blz. 115 en 120) 4).

1) Verg. blz. 128--9. Ik vermoed,
dat de Bas 111. 489 ,1:1:11*aan zijn onjuisk
n~edcdccling
heeft onllcend,
dat iu BclgiC 2 balterijlen rijdende
artillerie
mobiel
zo’udeu zijn gemaakl.
dc T’Serclac~.
111, 141-2 vermeldt
niets daaro~~~lrc~~l. Volgens
\‘an Cs. \‘. 1, 60 zo11
#de oud-commaedanl
‘der Garde-Rijders
- de rcctls genoornde
1uilcriant-kolonel
titulair
Kuytenbrouwer
--- lf4 Aug. 1814 naar ldc %.
Noderlan~den
zijn gezonden
om 2 comp.
art. IC voel cn 2 con:p.
R.A. te Mechelen
te organiseeren,
zuks naar aanleiding
van hel
Besluit
van 20 Aug. (lees:
14’ Sept.)
18 14 iixikc
cie organisatie
van dse Belgische
Arlillcrie
(blz. 128-9). 2!) April 1815 schreef Ckncraal Duponl
aan hel D.v.0. over ,,de 2 Mechclschc
ballcrijcn”,
cloch
daaronder
was caen vac tbatlcrij.
2) Waldecker
van geboorte.
Hij was bestemd
om mcl de in
BelgiCi. opgerichte
7e en 8e comp. K.R.A. (van Sypesteyn,
007; van
Es, 75; ‘de T’Serclaes.
111, 64) de Belgische
batterij
H.A. te &Ieche)en
te mobiliseerlen.
Echter
zou men uit #deu officiëelicn
sterkteslaat
van
6 Mei 1815 (verg. blz. 118, noot 4) afbeiden,
dal ‘daartoe
-1echls
één comp. H.A. is noo’dig
geweest.
3) Ond~erscl~eildenlij k ,,#ecrsk luiknanl
tnel ktipiteinsrang”
bij h(>1
K.R.A. en bij het le Bal. Art. v. L. Volgens- van Sypesteyn,
332 was
ccrstgenoemdc
24 Juni 1814 teruggeplaatst
bij hc&L K.R.,!.
4; Zie voor de garnizoenen
van hel 2e Bataljon
ArlilJerid
van
linie blz. 130.

.
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1 Dec. lSl4.
20-22. Voordraglca
cn bxi”Icn
Verbale11 D.v.0.
1. G. der R. aan dm1 S. V. en hel D.v.0. (.\!gcn1~~1 IK\. j, 700.
2) Verbalen
D.v.0. #dd. 30 Jan. lSl5, I~OS. 67 en 68.
\v;we11 voor \Yc%l-Ii1tliC
bc5tcmtl
rlc tiC, 71’ 4’11
3,l .\n11 hrlilleric
Se compagnie
van hel 4e bataljon
Arlillerie
WUI
linie;
daarvan
was
reeds een compagnie
lc Bricllc.
Bij %.M.‘s Bcsluil
van 17 Maart
lSl5 werden
die 3 compagnieën
sanwngcvat
tot hel Ge !3al:1ljo11
Artilllerie
van linie.
1)

vm

ldc~~
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batterijen
zouden worden
opgericlit
(tl.~v.z. in tle 1ì1;q;1zijiwii gcorc~~l gcm1akl),
\v;1a1’v;111
2 zcspollrlcTIC\ I>cl;llciien ~cloor de rij~:liiiilc twlillcrie,
Ci zesl~on~ler- cn 2 lw:l!~lfpond er bal terij en dooi artillerie
te voet. :rli Eigenlijk
\\'LlS
onze tpZ?seZe artillcric
te vlcl~illevan 18 15 mol)icl gcm rrxklql
of lKspallneli
wtillerie
le voet.
111 cc’11 iiistruclic
voor !icll
W:ipen ider artillerie
te velde en in bclegcriiigen,
vóór ltlcn
veldtocht
van 1815 vastgesteld,
was o.m.
l~q~~:~l:l: ,,WUF
neer een leger tc veilde trlekt e:l ‘de Souvcrcin
de sterktc
vcm hetzelve hecfl hepa;~l~d (verg.l)lz.
125), zal rlc iiislxw
teur-gcncrual
ltler arlillerie
lcle noodige voortlra~lileii
~doeli
omtrent
liet mol)icl in;ikcii ader lxttlcri,icii
(v~rg. blz. 126 ~111
1 SO-1 > eii ter l~ciioeniing
\‘:kll
c’c’ll
(‘0111111311~(1;111
t rlCli* :I:‘lilleric
te vcltcle. I>leze onthoudt
zicll aan hel hoo!clkw.lrlier álcs kolnmalld~~crcnde!l
gener;i:ils
CII zorg1 voor llr:l
bijeenhekken
ider mobiele
,batlerijcn,
daarhij
ol)servecrl@lltdc om ‘cenige Iderzelve des llootlig
in reserve
te stell~ell.” 4 >
In 1815 he~cft me11 ovcreenkomslig
#deze r~yels gcl3~n~lcl~l.
I)ui~rlelijk blijkt iele tel1 aanzien va11 tic tc vormen
~nol)ic~l;~
bullcrijcn
gcvolgsle gang van zakeii uil rle g~I~ruilic~li,jk~:
bevelen van het D.v.0 , . ,,Compagnie
artillerie
N. is gcdesli-

1)

Zit voorts

ook blz. 134-5.

2)

%6e blz. 116-7 en 123.

3) Vcl~lllel<l
aantal hiclld waarschijnlijk verband ;nct den VO~I
vcldgcbruik gcscliiktcn voorraa~d matcriccl; vers blz. 1%.
4) ten Bosch, 34.
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(de onzekere

Locstand

iii W.

of ~tic 12clge1i zich zoudcii
on:lcrwerp~ii
gen van liet Wiciicr
Congres
rlcden

duiten
om nabij onze %u.itigTns
m&$ oedcr Prins Frcdcrik
smlcI4
gal11es, bij elke wxirv:41i
hij
arlillcrie
tc voet.

1) Lic voor ldc magazijnen,
~ccn mobiel leger was opgelegd,

en de vr.43g
aan de bcslissiflvoorjmr
1814 l)c-

Ewop;4

een ,,molCcl
Le trekken

ec’41 (bnoldcl
ic:
iu bezit
Bij liet

waar
niatcricel
voor
hl@. 123, 126 Cl1 131.

3. Verg. Aanleekening 1 aan het slot !deaer studie.

(.:oq)s ~cl’ar~~421 3 briina4keIl> ba!-

11(31m11 v;111

lot
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België is een #dier brigades naar Namen gerukt:
de anticre
2 l~iel~rlen verblijf
in Noord-Brahan1
c’n tc Matlstrich t. 1 )
-CJit mijn gcnocmld
artikel
van 19% blijkt,
ihcw weirlig
er terecht is gekomen
van de vorming
van die 3 mo!)ieZlc
~~loet~)atterij’ei3. 20 *Jan. 1815 meldde
(;el~cr~~nl Du Pont
atm het D.v.O., ldat er 2 batterijen
mobiel warm,
11.1. 1 Lo
Maastricht
(lde rmds op blz. 1 17 v~rnié~l;le batterij
I’e!tc>i-)
cl1 1 te Namen
(de 3e moi)icle
voCtl)a tterij $ch;~f’fcr ; verg.
blz. 127, 128 en 134); gcmakkclijk
zoutrlcn Ilog 5 l):~lftcrije~l
mobiel zijn te maken 2j, mits het I<ataljoll
‘I’rcin op oorlogsvoel ~gehracht en lrlaarl)ij ccn 7r: comIx\gnie
opgericht
wcrld voor de 7e batterij,
volorts nog ruim 1300 trciiapnar~tlen aangeschaft
weden.
Het einddoel
v:ul 10 batterijpil
(blz. 123) was bezwaarlijk
te hcreikcn:
er waren
1~1:1~~
nog 788 paarlden meer nocsriig; geschut en affuiten
\yarcil
Cl’ zelfs voorhanlricn
voor 11 ix~tterijcn,
~rloch voor 10
batterijen
kwam men ree)& 14 artillerieen 71 Inf:>nleriClcaissons tee kort. 3)
TOCH Keizer Napoleon
eide
Feb. 1815 van ElI>i~ weer
in Frankrijk
was gelarlld, ~tireigdc onmiddcllij
k oorlogsgcvaar. 16 Mt-iart 1818 nam onze Souvcreinc
Vorst ds ,,Koning tdcr Ncdcrlanden”
de teugels van het biJwin
over clc
vcr~c~enigde N. cn Z. provinciën
in Ilanden. 17 LM:jt-lrt voig,lc
oen K1.H. tot vorming
(vergrootillg?)
van ons nlobicíc
lcgcr in laatstbdoel~de
gewesten
,100r bijccutrekking
vt~li
30 bataljons,
10 eskaidrons
en 10 batt~crijcri ; ilczc lx.1 tst8
molcstcn meercmleels
nog mobiel worden pmaakt.
ECI~ IC. 13.
van 25 Maart ~d.:t.v. regelde de indeding
V;IJI
tlit leger
te
veldc~ iclat zou besta:ln uit 3 iiifalitcrie-ldivisiëll,
eer? z g.
1ntliaansclic
I~rig~lclc (voor ouze Koloiiiiili
I)cstem:le
kroc~peil), alsme&
3 ca\ralcrmc-brig;lrlcs,
luter Lot ~211 Ýlivisie

1) Tiil een slcrktcslaat
(Alg. R.A.) dd. 13 April
181 1 van dc
,,Arméc van (den Erfprins”
(IC Breda) blijkt, #dal dnnruij
toen warlcn
ingedeeld
Ide k, 2c cn 3e batterij
van 1~1 1~ RaIai#on
:?rtillcriSu
van IxCe.
Zij stonlden t,czamen onder Kolonel
Gunkel
en k~~wdc~~~
alk te Breda.
2)

1 batt. 6 pon’ders
door ‘de R.A.
3 battn. idem door lde Artillcrk
Lc voet.
1 batl. 12 panders
door de Arti&ric
tc voel.
Hel matcriwl
bijeen te brengen:
voor 1 hall. lc Breda,
batln. te ‘s Bosch en voor 2 IC Delft.
3) Bij clltc voclbatkrij
en cav. palrooncaissons;

waren
verg. llcl

Idestijds normaal
laatstC gcdcctlto

voor

2

ingr~~wld
12 inf.
mijner
slu~die. *

.
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daar vcrmcl,de batterijen
wat-en er nog slecl~~s 3 bespanncn. 25 d.a.v. dicilldc Generaal
Du Po111 een ,,TQcmoriC
over fdc iudccling
Idcr batterijen”
in, waaruit
r)lijk<t, rlxit
11e 1 bweikcri
vau itleii eind tocs tand ten aanzi~ii van tic
Xrlillcric
wcr~tl vcrschovcii
naar wii vrij vcrrc Iockomsl.
li )
,, 10 Battcrijcii
zijn iu gcrcctll~citl ; 2 van 13f:lgiC tla3rbij
vocgci~~de? is wel liet
malcïiecl
cn p’crsoiiccl voor dczclvc
12 voorhaiitlcn,
docli dlc l)csparlui~lg onlbrcckt;
thans -ijn allccu cm or,dinuire
batterij
vaii 6 pond hcspaiineu
1~1Na~ICII
2), een rij~dcndc IC Maastricht,
en tic rlerdc zal in
cciiigc dlycii
lc 12crgeii op ZUOIU k>~cspari~i~c~izijn, ook
van #de rqdcnIdc
Artillerie.”
Hel waren ollltlcrs~:flclct,illijl<
ltlc rcods genoemde
batterijen
Schcftbr
(t.v.), Pctlcr(r)
cu
13~lcvcl(l(r),
zooclal juist Wi ja:rr iia 11~1 besluit
tot
vorming
van ccn mobiel
korps
ill fclc %. Nc4erIan.lcu,
waarbij
3 voctbatterijcii,
cr ééiic z.g. gqscliikt
inas ~001
hrlccling
bij 011s V~cldlcger ! Zij is daar cchtcr latcr 11og
vcrvallgcil
door 1)attcrij tc voel \V~~naiitlls,
tic cenig” ‘~lcl*
oorsprunkclijklc,
ltfic @lens tlcn veldtocht
le veldz is gcwccït ! ‘3
c>\
Dik11 dok idc anderc 2 z.g. mobielc battcïiien
wareu niet
gcrccd. Onitrcii t
de verstgevorderde
halicrij
I’cttcr
Lc
J~Iaaslricl31 r~apporlcci~lc Gcncraal I>u 1’0111 25 $IaarL 1 SI 5,
alat zij slcclits
1X trcinpaurdcn
bezat, zoodat il:1:\rvoo1
\7cril c1 ,,,gcprcstc”
(d.w. gercquirccrde)
~x~arilcii ~iiocslcii
wor~tlcii gcnomcn.
Daar deze baltwij
te vcltl,: i5 pcgaan
mcl 127 eigen p\aar~tlcn (kaclcr eu Ixdiening~n),
alsmc~lc
192 Ireiu~)aarldcn,
kwamen
er einde Maart hZij l- baar 11og
56 le kort. 1Nog veel minder ver was de antlcrc gcuocmtfo
rij~tlcndc battlerij Hylcvcld;
op 18 cu 22 Maart wordt mcltliI1.g gemaakt
van 2 ,,l~louvcn~cntcu”
om tlctacili!lncnt.cll
lremsol~datcn
met te zamen 140 Lrekpaardcn
uit Delf’1 ‘ci1
1Jrcda te ~tlocii marcheren
naar Bcrgeii
op Zoom ,,tw
l~urlieniiig van Ide batterij
6 poiidcrs.”
Om nu me1 di1 schamel
aantal reeds hschikbarc
l,at-.
terijcn het legcr te vcllde althans eeiiigermate
tc $oorzicn
van artill~eric stielrlc Generaal Du Pont 23 Maart 1315 voor:
I)c 1ndiaanschc
Hrigadc Anthing
zou krijgen
een baltwij,
lwrlicnd
door Stlc compagnie
Ricsz van Iicl Se IZ:llaljoni
Artillcric
van I,inic, bcstcmd naar Oost-Indië;
clc c*orii~):~~llimarchccrcn
van Mcdcml)lik
naar Delft.
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1) Wij cursivcercn.
2) Er waren
toen 3 Noord-Nedcrlandschc
battcrijcn
nagcnocg
m,ol$cl;
de crompagn~c voor die van Riesz moest nog van Medcmblik komen !
3) Dc T’Scrclacs
1, 122 cn 141; 111. 53. n’iil)l’-r11ia”“.
13. TTil
in oorlogstijd
8 batterijen
het Besluit bllijkt, dal men dacht ldaaruil
lje mobiliseeren,
waartoe
dc trein dan op 8 compagnieën
mocsl worden gebracht.
TTcL ecrslc B. om Ircnt tic Zuid-Nc~tlcrla~ldschc
irocpcn
slccl~ls cnk~~lc~
(dd. 118 Aug. 1514) bclwlsl
omtrent
stlc artil’lcric

$d,gemcenhelden.

i2c!

GESCHIEDENIS

Het is mij ncrge~ls gebleken,
welke lcittcllrlc
gcda(*h IC
liecfl voorgezeten
hij liet aanwijzen
van lxpaal~l~
l,:rli\ljous artillcric
ie uoef, Iclie een oi’ mcc’r <‘ompaguic+n
mc)cslcii bcsL~eimiil~ om batterijcu
Lc niohi1isecreii.l
Rc~ils tlcstijds wwcn
clc htterijcii,
IC vormen
door
c*onip:igiiicFli
van het Korps RA. (vrij spoodig
2 Xr~or~l-. later ~ok 1
%uiltl-N~odcrlant~s~ll~e batterij ) in heginsd
bestemd
goor indceling bij onze cavalerie-brigarles,
31 Iiceft rnrcn Ntl~!ilr\‘311
in ‘clc praktijk
meerendeels
moctcu
afwijken
wcgcw
tic
tegenspoad~n,
onder\~Ionden I,i,J het mol)ilieeercn
\‘all vr)eth:i ttcri*jeii. Voor indecling
bij dc irifaiitcric-~)rigatBes
\vcrtlcn
ill
beginsel Mtcrijcn
te voet hestlcmd, zooals r:ìc 3 voo~~j:~;~r 181 1

1)

Met (dit laatste in overeenstemming is ook hel 0p blz. 130 getotaal van 13 batlcrijen, o.a. ,door Generaal Tindal bij leen
htcrl;testaal van April 1815 (Alg. R.A.) genoemd als genoopt en
beoogd einddoel.

nrolemld

2) Verg.
raal Tindal.

‘de T’Serclaes
1, 150-1,
,,Progrès
Lrès lents.”

3)

Sterktestaten

4)

de

T’Serclaes,

op het

Alg.

1. 192-4.

waar

R. A.

o.a. een rapporl

van

Genc-
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.

s

.
1) Van Es. v, 1, 77. Brief ldd. 22 Maart 1815 van commandrml
K.R.A.
aan kapit~cin
Ramacr,
die l>li*jkbaar
ook gaarne
te vcld~
wildc
rukken.
op te
2) De comp. werd verplaatst
om tc Breda een batterij
uil den
h+ichten. TIel moet ‘ClC comp. IIcnny of X.N. (Spangcnberg)
staat Du Pont zijn gcwccsl;
‘deze battrri,j
~8s IS Juni 1815 nog
011bcspa1111c11
IC Eroda.
Maaklc
zij Icvcns tc Delft plaats voor de
aanstonds
IC noemen comp. (I,ux) van het 2c Bataljon?

I
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Van het 2e Bataljon
Artillerie
van Linie de comp., toen
te Gorinchem,
naar ‘s Hertogenbosch;
2 compn. uj t den
Haag naar (den Bosch, 1 comp. uit d,en Haag niar Delft
en eene uit Dordrecht
naar dien Haag. Deze laatst-2 c:n (lie
uit Gorinchem
werden
vervangen
door artillerie
landm ilitie. Er
was nog 1 compagnie
van het Bataljon
in garnizoen te ‘s Gravenhage,
waarmee
zoowel de 6 compn.
present zijn als lde 4 (claarvan, die batterijen
zouden mobilisecren.
Ik
vermoed,
in verband
met de oorspronkehjk
bevolen
verplaatsingen,
dat men aanvankelijk
1 batterij
te D#elft, 3 te ‘s Hertogenbosch
heeft willen
mobiliscercn
(beilde plaatsen
haldden
artilleriemagazijnen
der
eerste
klasse,
waar batterijlen
waren
opgelegd > en dat men
(daarbij in laatstgenoenll~lc
plaats eenigen tegenspoed
(of
gebrek
aan personeel?)
heeft ondervond~~n,
zoorlat
ten
slottje nog itle 2c comp. (Spies) uit rien Haag. k:-achlens
voorldracht
van ‘den Grootme~ester
der Artillerie
dd. 29
Maart 1815 naar het magazijn
te Delft is geldirigeerd ; 1 >
waardoor
ten slotte 2 batt’erijen
te DSelft en 2 te ‘s Hertogenbosch zijn opgericht.
Het Treinbatatjon,
met zijn staf
c.a. tc Delft
in garnizoen,
wcr~d verplantst
naar ‘s Gravenhagc. 2)
Krachtens
bVcldoelde bevelen
van 18 MIaart en enkele
Idaarbij aansluitende
maatregelen
zijn er in totaal 9 Noor.5
en Zu6rl-Ne,derlalldscl~e
voctbattcrijen
.mohicl gemaakt ; van
de 9 ‘claartoe vcreischte
compagnieën
behoorden
er tot
hel iq het Se, het 4e (Belgische)
en het T>c I3ataljon
Artilllerie van linile, alsmade tot het 4e Bataljon
Artillerie
Natienale Militie
ondlerschei~denlijk
2, 0, 1, 1, en 1, daarcnlcgen
tot hel. 2c Bataljon
Artillerie
van linie 4. 3) Of inzonderheid dit Bataljon
was bestemd voor het mobiele leger 211
zijn compagnieën
lderhalve
daar garnizoen
hielden,
waar
me~i
zc
kon wegnemen
zonder bela~lgrijkc
vestingfron-

1)

Verg.

2) Blijkens
erplaatst.

blz.

133 ‘en 136,

de sterktestaten

nt. 2.
was

dit

bataljon

9 April

1815 reeds

3) Uit sterktestaten
(Alg. R.A:) blijkt,
dat de staven der 4 kJatdjons Artillerie
te voet (staande
armee)
Juli 1814 garnizoen
hielden:,
lse tc Delft; 2e te Den Haag; 3e te Maastricht,
4e te i\mslterdam;
Artilllerietrcin
te Delft. Bii de vereeniging
met de BcFgische slrijcl)Itrachben werd ons 4e Bataljon
opgeheven
en dat no. toegewezen
aalq
het Bataljon
Zuid-N’edcrlaedsche
-4rtill:eric
le voet; no. 5 wcr,d voor
onze O.I., no. B voor onze W.I. bezittingen
bestemd.
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1) Rij de T’Scrclacs.
111, 84-5 blijkl, dal bcidc bntlcrijen
2 1 ,\pril
nog iiicl
le Ixuvcn
waren
g1ckomen
c!i ïlU:xn
bcschi~;len
owr
cnkelc rijpaarden.
2) Verg. blz. 1X, 137 en hel slol dezer sl!idic.
3) WGppcrmann,
bijlage 1. #de Bas. IIL,
1335. de
T’Scrciaes.
111, 102, dile lechtier ten ‘onrechte
een dier rleservebatterijen
ondér
het ,,Park”
tellen.

134

GESCHIEDENIS

\

6 pomlcr
batterij
Spies. nog onl~cspannen
te 12rctl:l;
Dc 2e en 6e comp. als ‘tlepot te ‘s Hertogenbosch.
2)

1)

Welk Pen tras.g verloop het te vel’de komen der b;\tlerijcn
heeft ~&Ud,
bl?Jkt
0.111.
Uit
lde
achteï~Cl~vOl~cllde
StWkkcn ltlislotratiestatiil
v:ln het Neder1:mds~he
nlc;81)ielc leger,
welkc: #(le Bas en Graaf clc T’Scrclaes
di) Wommcr~u~~
g”W?l.
4 April
1815 waren
nog slechts 2 batterijen
te
velde. n.1. )die le Namen
(batt. Scheffer)
voor de le Divisie
cn 2 X cen halve rijdende batterij
Pcttcr en Gcy voor onze
CavalerieDivisie.
3) 8 April ~7wtlcn
tle
Divisicstaven
op‘bij
gericht.
Door gcbrck
aan voorhcrei~tling
stuitte men
het mobiel maken van batterijen
op talrijke bezwaren.
De
bataljons
Artillerie
waren
ruim
vol~doentlc
sterk en Ijle
troep was goot1 geoefcntl, doch de bespanningen,
allil door
het Treinbataljon
staandc armce te vcrstrekkcn,
on ttxnken
voor een groot gecleclte, evenals de bijl~ehooiende
trcinsohlatlcn (stukrij~ders).
Door cen cn ;~nder kwamen
nagonocg alle l,atCerijen
ewst bij hare brigades
aan, toen deze
. hare aanvankelijke
kalltonlle~l~e~llel1
reeds’
hxlrl~n
vel=
lat,en.
4)
12 April 1cl.a.v. was het aantal batterijlcn
te velde toegcnomen tot 3: inclusief
batterij
Krahmer
de I3ichiu, bij ~clc
Bas en Graaf ((le. T’Serclacs
de W. 12-3 April opgegeven
als nog niet atmgckon?en
in het aangewezen
kantonnewas in het lcgement, 5) ldocli die toch reeds aanwezig
ringsravon
ltler Divisie
(blz. 140). Op 24 April
waren
. 5 batterijen
aanwezig. 6)
Uit jtlen in De Militaire
Spectator
1926, blz. -183 door
321ij voor het eerst gcpubliceerden
staat ~dd. 15 ,Tuni 1815
van telen Inspecteur-Generaal
‘cler L1rtillerie
blij kt, dat cr
toen - en derhalve
ook op ,,Watc~~l~ooi~l:~g”’ -- slechts 7
batterijen
volledig gemobiliseerd
cn aangespanncin
,.bij het
legcr” waren. Daarvan
was er 2éne veridceld ovc’r 2 c:lvalerie-brigsdes.
Voor itle z.g. Indiaansche
Brigade cn 3 Divan 2 brigades
resteerden
derhalve
6 batterij zn ;
visiën
1) Zit voor deze balt~erij ook noot 2 van lAz. 136.
2’ Zit voor deze reconstructie ook lm Bosch, bijlage IV m mijn
slaat
artikel in Riilitairc Spectator, 1926, vooral den daar opgcno~~~~~~
van
Gencraal Baron
Du Pont.
3) De T’Serclaes. 111, 70-7.
4) T.a.p. 1, 195-8.
5) Dte T’Serclaes. 111, 78--9.
6) T.a.p., 80-5.
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per hricade
was 1 batterij
ingedeeld,
behalve hij (le IC
Divisie, waar cr nog eene ontbrak.
Voor tlie Divisie 1~x1
het best kunnen
invalleu
#de 6 pontler
batterij
I<~~c~nl>l’cr
tc T,cuven, olie .,+cladelijk bespannen
zal wordeu”
. 1 ) Voor
& Heslerve-~~rillleric
l~leven cian van dz 1~x1s tl:ltlel ij k IKoogd~e 10 Noo~icl-Nc~lerl;\nelscllc
(l>lZ. ’ 135) cl1 2 %llitl-Neitl~cïl;llirlsch~e l,attcrijiii
ilog
0 ver
2
httcrijen
~i-l~~~idc~
cn 2 battcrijlen
12-ponclcrs.
Van deze laatste was
batterij
du Kois qq. ,,voor het grootst2
deel
bcs[>allllcll
hij het
leger”
133 ‘cl1 hel slot van tlcze stulie);
rlc
( verg. blz.
amlerc 3 waIx3n nog oIilxs~xmiI~~Ii
LI X0orrl-I3rnlxi~I
1!

1) Volgens ten Bosch, 33 was batterij Ka~q~ipPcr t8 Juni IS15
,,grootendeels onbespannen te 1,cnven. Deze batlerij M as niet in
staat pm aan eenige handeling in het vrije veld deel te nemen.” ‘Tochn
hmeeftzij, overcenl&mslig het bovenstaandc, vrii spoedig hart t~espanningen ontvangen; ‘daandoor heeft zij dcclgeuon~c~l :1;111den tocht naar
,Noord-FrankPijk en is o.a. bij de belegering van VaQenciennes geweest.
2) Die houwitsers waren, evenals de korte &ponders,
..metal3~”
vuurmondfen, d.w.z. van brons;
ecerslgenoemtd,e vcrscho ben I]PTPU
projlecticl’en van 24 pÓnd.
3) Register ontvangen en uitgegane stukken bij den I.G. d. Art.
no. 294 uit. Blijkbaar zijn de mobiel gemaakte bal t(xrijcn doorloopend
genummerd, zooals ook heeft plaats gevonden in 1830-1. Het nummer
7 voor batterij Lux komt niet oveneen met dat in den #door mij gepubliceerdlen staat van Luittenant-Gçneraal Baron Du Pont

136

GESCHIEDENIS

137

GESCIIIEDENIS

1)
tcrij

2)

Zobals in llcl slot ~dez~crstudie blijlil, lcl’tlc CWl
Artilkric tc voet toch nog 21 tol 22 vocrluigen !
Zie

blz.

138.

halve

Ixll-
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.
l! Verg. b.v. blz. 136. ,tlcn 1Iaag noc~i~t : Nivcllcs c’n blz. 1 10, waar
(de Constant Reb~ecclue mede voor 26 April Brsine Ie Comle noc~nl.
2) Zie 1, 194; 11, 7S, nool ‘en 111, 99.
3) Verg. hc1 slot dezer stuldie.
4) Zie o.a. de T’Serclaes,
111, 62; ten Rosch 28 en 93; mijn blzn,
136, 137 jen het slot dezer studie.
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(K.H. van 21 April 1815, ingaande
1 Juni d.a.v.) o.m. was
bcpaalrl, ldat het bataljon
Noord-Nctlerl~li7dsche
Ariilleric
De verkl ari!lg
val2 linie no. 2 dien naam zou behouden.
]itxf
voor 1c1e dolor beide schrijvers
begwe
vergissing
hoogstwaarschijnlijk
hierin,
dt:t m~‘n zich bij Divis?;~
Chasse niet lnxft gchouclen
clan de Zeiler van h2i KI3.
VLUI 25 Maart 1815, bepalcn:le,
dat de IC hrigadc Diltmcrs
cc11/
(nog
aal1
te wijzen)
batterij
zou krijgen,
vwartoe ten slot& ballerij
Lux is bestemd,
‘de 2e hrigartc
d’Aubrem6
wn
Belgische
bnttcrij,
wal die vt~l. Krnl~m~r
<le Bichiii
is jieworldcn
(verg. blz. 12P~-9\~ zulks in clc
lijn ltler ,,primilicvc
schikkingen”
voor
011s ’ ~clileele
Wdlc‘3
ger (blz. 127-8).
Tijslens de bleslissende dagen 15 t.m. 18 Juni 1815, ook
daarna
in Frankrijk
en tijldcns den tcru~tocht
na:11 het
vaderland
in Dec. 1815 is batterij
Kr4lmcr,
olie minstens
14 Itlagen cerdcr bij de Divisie kwam dan de exslc
IrcLft
van batterij
Lux, echter nagcnocg
steeds in gefl de1 íl gcweest bij de le brigade,
Lux bij de 2~. Wc1 vcrmc~ldcn
dc Ras cn G ratif #de T’Serclaes ‘in hun bijlage
VI, VH
en VIII (samenstelling
en dislocatie
op 4, 12-3 ::n op 2,l
April) batterij
Krahmcr
lcle Bichin nog bij de 2c 13rig:~tlq
edoch ik houd dit voor onjuist
(in 1X, clltl. 12 Juni 1815
is hel ook omgelceeml),
want
volgens
den slast van 2-1
April zou iclcze batterij
in het rayon der le brigade hebben gelcgcral, zelfs in het staf kwarlirr
vt111 11;lar cornm:~n\dant ! Uiterlijk
tusscheu
12 en’ 24 April moet (le omruiling (1erhalve hebben plaats gevonden ; hierop niet lettcnclc hebben lde schrijvers
dus batterij
1,~s gehoutlen
T:OO~
de Belgische,
14100r den Koning
in zijn 12csluit vat1 25
Maart í815 voor de 2e brigade
bedoeld.
1)
Tot deze vergissing
kan nog hebben bijgedragen
: a. hel
latIer
te noemcn
I*apport
van
I,lorl~l Hill
(ondw ’
wien Divisie Chassé bij Waterloo
stond) (1.d. 20 SJuG 1815
aan VVellingtoii,
waarin
hij schreef over ,,tlie hrigatlc
of
Belgian
artillcry”
; daar doelde liij echter alleen op tic
2 halve rijrllcnde bathxijen
Krahmer;
die van Lus stond
geheel daarbuiten;
lr. het feit, dat deze l<laLsti: batterij
na
den tcrugmarsch
einde 1815 uit Frankrijk
in garnizoen
is gebleven,
in de Z. Ne~derlanden
(verg. het slot dezer
studie >, derhalve
geleildelijk
meer uit Zuitl-Neticïlanldcrs
is gaan bestaan.
Toen de bijeentrekking
van het mobiele
leger va11 het
Vercenigd
Koninkrijk
in België een aanvang nam, had lcle
1)

Hel bewuste K.B. bij de T’Serclaes. 1. 192-4.
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vond om zijn troepen
te inspecteeren,
zag 26 April 0~11.
Uivcr,g~elrl
van Wellington
en den I’rins van Oraiijtl
en Rrainc le Com!.: lul1@
visie ChassC, tusschcn Soiguies
l(lcn straatweg~opgcsteld.
Ha,d rlc halve batterij
l,ux l::~*ir
marsch naar luie Z. Noclerlantlen
slipt volg~~ns hel ~arsc~h
(11~1 tegz~irlc~~l is wel zckcr,
tableau
1<u1111c11
v011>lwgw1
zie onrìcr), dan zou zij juist hn
dag lc lZr:Gtlc le Comte
zij 11 aan gekom cn ; in clk geval ll~33ft zij liiet mtcr ku13nc~i
tleelnemcn
aan verni&lc
revue.
2 Mei verplaatste
Prins Frederik
hel lloofrlkwtu?il~r
tlcl
Nettl~erlazl~dschle troepen van Nivellcs uaar Iirainc IC Corn 1~1,
waar dien ltlag ook
de Prins val1 Oralije
aankwam.
(Ge,
door de komst vau Wcllingtoil
van liel algemccii
bcll~cl
ontheven,
vooreerst
tevens alle Ne:lcrlanri~<~ll~e troc!l?~~~ zou
c~ommaii~tlecren.
In verband
daarn~ede
kreeg
(;L?!l;‘I‘:l
!\li
Chass~ 1 Mei beviel om Braine
IC Comtc tc ~locll ontruimen op Gnc compagnie
na (rcclllstrceltscl~e
bc~.~h ‘1x1 iyq
voor ~11s H8010flrlkwarticr?).
Dc mc~lc:lccling,
dat vOi)r;ll
rlc hatteerij R.A. Idaar weg moest - zeker om plaats Ith
maken voor ~tlc vele paarden
van ous Hoofdkwarlicr
lcitlt reeds tot (dc aaiiu:une,
dat de lialvc l)alteri,j Ilus 01
in strijid met ldc Constant’s
vcrmclde
mc:letlc~liq~
(tlezc~
kan onllecn~l zi.iii geweest aan rle uil ::cii Ein:\g onlva~igclri
1~1;1r.sc~hl-cgelillg;
verg.
blz.
1%) nog Iricl aaIlgckom;~n
01‘
wcl oun~itltlellijk
bij aankomst
Joorgezomlc~l
~1s.
CliassC moest ten gevolgc van flc bevolkw
on! fuinririg
ook zelf met zijn Divisiestaf
verhuizen
en trok blijk(~l~s
scliri~veii van zijn chef vaii ~tlcn Staf, m:~joor I)clcn, :i.tl:
2 Me1 ldien Itlag met batterij
Krahmcr
van Rrainc IC Comic
cc11 weinig lclicliler bij ldc Luitlgcctis
liaar Soignies, T,:llwnar
vl~ocgcl~
de eergisteren
(clerhalvc
30 April
í81*5) gearrlvé.c~vlc. lialvc batterij
artillerie
te voet (Lus) hminc
hllonncmcnten
ha:1 betrokken.”
Om planis
te maken
onlruimderi
ongeveer
1 en een half bataljon
inf:uit~ric
Silignies len kwamen
er 2 in het Itlorp Seneffe.
Dc: komst van W~cllington
en val1 deu Prins van cr)rnlljc
le veilde Ideeld zich weldra
geliden ; blijkons
bevelen
~1
1(lezcn laatstc
‘tld. 4 en 5 Mei moesten
de Divisie
Cn.
maatrl~gelcn
trleffeii, opdat de Divisiën
IiclzJi op haar stafkwarllercu
of in Itle nabijheid
daarvan
(voor de 3e Di visict
te Soiguics)uiterlijk
binnen
3 ’ uur
na
het
verzcudel~
van het bevel konden zijn vereenigd.
De troepen
moestc
daartoe in elk kantonnement
enger wordeu gelegerd (grototc gcbouweu).
Dat (dit bevel b.v. voor de 3te ‘“Divisie geen
overbodige
wcelidc was, kan hieruit
blijken, dat de bijccntrekking
van {de Divisie
bij de tot ldusvcrre
l)csla:u,Je
legering
,,lCn miuste
negen & tien uureu”
zou ncmeil,
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con~117anlda11t der Se Divisie ,,de :~aiikornst van de +3ndci*c
1,cblfl vat1 ,clc batlerij
van blcn kapitci~i I,us aatl, zullendc
en Krahncr
aa!l Uwe
nu de beide batterijen
van Lux
Ijivisic
tot natlcr order gealtacliccrd
hlijvcn
onder bëvcl
valr den eerstgeuocmclen
kapitein
Lux”.
Hieruit
ZOU nxx
kunnen
aflc5rleii, (lal er, althans
bij de Sc l)ivisic,
dool
samcnvocgirig
vai~ beiltle battcrijcii,
ceii klcinc Afc~eeling
arlillerie
als Divisie-artillerie
werd gevormd,
hier vooreerst onder lden oudsteu kapileiu
2), aangezien rlc! Artillericcornmand aut’ ~ler l>ivisie, majoor
J. L. 1). van der Smissen, blijkbaar
nog niet bij de IXvisie was aaiigckomeii.
Ech tler lxstoli~rl in 1815 110% geeu vast bcgiiisel om tïen t tic
iudeeling en het gebruik van de ,4rtilleri~e bij het hool~dwapc~~;
I>o\~c~~~l-~e~tloelde
samenvoeging
was eer uilzoradcring
dan regel. Zooals liicrna zal blijken, legerde en marcllecrdc
cl~oorgaans bij elke brigade e’en batterij,
een organisatiti,
reeds

1)

I-Ja’d men

hiervan
?

#ccn Divisicreservc

gevormd.

(organisatie ontbrak

(geb. 12 I?cl>r. 1757) was kapitein sedert 12 Febr. 1814,
dc Bichin
(geb. 28 .Juni 1757) eerst sedert 23 .Jrkli lS14;
t.v. was hij met aanslclling
van 31 Rug. 1813 kapilcin
der artilteric
in Franschcn
dienst gcwccs t, ~tloch d at I cldc in -~rr,,tJr~,lal?cls~Zl~ dien Al!
niet mec; aanvankelijk
zweeg men lcr liefst maar over!
2)

Ihhncr

Lux
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Lux
idadelij k in het oog gevat 1) ; zo0 bchoo~*~de batterij
als regel bij tdc 2c brigade,
generaal-majoor
cl’Auj,rcm&
Alleen op het slagvelld bij Waterloo
.kwam oplrct2cn
in
aftlcelingsverbanitl
onder l~len artillc~ie-con71llunda!l
t 111eer
na ar voren.
In verband
met het eerste vermcltic~~
,bijn:l
alle stcrktcstatcn,
olok‘ fdc Bas en #de l“Scrcl;~es,
sfecds
per brigaldc de ,battcrij’
artillerie
2); alleen w~~~~2ì~J3l~~li
nocml, beide battcrijcn
aar1 het slot van clkc Divisie. 3)
Vermoe~delijk
heeft Lux het vcrmcldl~ hoogerc comma::7(10, {dat hem tijldens het kc~utonnemcntsleveal
stellig wcillig
beslommeringen
heeft gegeven,
Ilicll: laug wa:n~gcuonicq
claar majoor
,van dier Smissen reeds 26 April door het
D.v.0. was bestemd voor het mobiele leger. 4)
Spoladig na zijn aankomst
te velde begon olok de Httrtog
van Wellington
invlocld te oefcneu
op ‘de dis1ocati.e zijner
troepen.
Tot het allerlaatste
heeft hij gellccfd iu rlc vastc
overtuiging,
dat Napoleon
zou trachten
om hem vn~mil
1N.W. Frankrijk
af te snijlden vBn zijn basis, de Uclgiscilc
N oorldzcckust
en Antwerpen.
Daarom
werd
-IC legrr2fl&eling onder Prins Frederik
(onze le Divisie 211 ‘<le z.g.
Iualiaanschc
brigaade) via Hall in vcrb:nnlcl met Wcllington’s
ildsc fixe
als onderdeel
van het legerkorps
vtm
Lord
Hill nog qveel verfder W. waarts
uitgeschoven.
zelfs tot
dekking
van Gent, waar Lodewijk
XVIII
vcrblccl’.
$1 Alei
ontving
Chassé bevel om den volgcndell
dag vroqtijdig
sic kantonnementen
OVCI
te nemen
van
di3 le Divisie.
zooals
IdC 3e
E11gelscl1e
Divisie
zulks
mcl
dic. van Chassé zou Idocn; deze laatste moest zijn stafkwartier
nemen
tc Roculx, dat ~11s vcrzamclpla?ts
voor
ld c Divisie werld aangewezen ; daar moest ook de :Iltil!cric
wonl~cn gclcgetid 5). Chass6 moest opgcvc11 in hoeveel ti,jti
na het vcrz~eetlcn van zijn order de Divisie verz:unc?I.:i kol1
1) Zie blz. 124, 125 en 126.
2) In den sterktcstaal van 14 Mei 1515 werden bij de 3e Divcsic
beide bij dc 2e brigade gerekend, in dien van 1 Juni voor liet
eerst vlendeeld.
3) T.a.p., bijlage 1.
4) Militaire Spectator. 1926, blz. 480. Zijn staat van dienst bij
dc T’Sserclaes. 111, 41. Majoor der R.A. (er staat: luitenant-kolom13
sodcrt. 1 Maart 1814. Zijn Nederlandsch
stamboek luildt anders.
5) In de daartoe strlekkenlde bevelen Idd. 9 Mei 1815 legde de
Prins van Oranje voor de 2e Divisie reeds den na’druk op Nivclhcs
cn Quahx Bas (bCvc1 bi,j tlc Bas. 111, 5 101, Iwcc‘ plaalscn, wclk~: in
den komenden korten velldtochl een zeer mup:mrm
1*o1 zouden spclcn.
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zijn. Deze hem 11 Mei gedane v raag kruiste
xic*h met
zij11 s(~l1rijvc~n vaii tlc~nzclftlc~i [lag. \V3t\kc’11 werkznxn
als hij was n~el~l~dc ChassC kort na aankomst
in zijn
Ilicuw lcgcringsrayoli;
11’0~ ~daarbiiinen
geen enkele p1aals
tlcìi gczood anig was gelegen, dal dc Divisie er biiiucn
stcbden tijd (3 , uur ) vcrccnig(1
kon zij 11. Fay J.H. en
Morlanwcls
waren 3 lot 3 en een half uur vcrwij<I crd van
~rlc ol)gcgcvcll
plaats Roculs;
c’r LOU ilus of clcìl aiitlci-c
regeling
inzake ide kai~lon~lcmeiltcn
motten
wortlcn
gclroffcll

of

itlc

Divisie

moest

in

enkele

gmol~c

groepcil

Vel‘-

1r1ccld ~hlijvcn,
12 Mei auIwoorddc
de Constanl
hiCl*op,
itlat ldc voormalige
lcgcring der le Divisie
(welkc tlcrh:~lvc
tiiet voltloon~tl~c paraat was geblckcn)
alleen als Icidtlrxld
mocht dienen;
op bcpaal~d vcrlzulgen
van den Prins bleef
Iioofirizaak,
da1 cc8ilccntraticl
l)illll(~n 3 uur mogelijk
mi);5i.
zijn ; ,,hel is wi,jldcrs in gccncil i.lc?:?lc clc in tol1 tie val1
Z.K.H.
om een soort linir: van clcfcntic voor le bcclc~akc~l
,maar
in tcgelldCC1
([de twce’de oplossing
van Chassé),
grote mohilc massa’s op een of meer punten
(zo 31s Iílic
Uwer Divisie te Fay) tc vergaderen.”
Het verz:m~clpunl
tlcr IIivisic werd ~tlcrlialvc l)clailgrijk
1i;1;1r llcl 0. vcrllcgJ;
in verband
daarmedc
viclcn enkele ka11 tonncmentcu
in
hel W. af, Icrwijl
in liet 0. daarentegen
Sciieffc
cn In
1) Dc Divisie C. moest zijn ilor\LciHcslrc erbij hvnnici~.
Iwal~liw
nemcl~
tc
Hainc
St. Pierre of St. Paul 2) c11
gl~ootcll
weg.
wel!x
\‘n;l
zijn arlillcric
01xe11c11
aal1
de11
13’inche over Nivclles
en Waterloo
xaar Brussel leidclc.
(Wordt

1)

In oudc

2j

Chassk

slukkcn
koos

het

luidt

1~1 doorgaans

in ocrstvermcld

dorp.

: le Hestre.

vervolgd).
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Wall&steín
door

.

L

K. 1:. H de Kroon.

Op het tooncel Ader werelldhistorie
verschijnen
iiu
CII dan
mannen,
die, als meteoren
uit hel
duistei
schie tënd, 41~:
mcnschh eild verbaasd
doen s Latin door hul1 daden, tqn
idan, na een korte schittering,
weder
cv(31i
plotseling
in
het niet te verldwijnen.
Luik een man was Wallenstein.
Tc
voorschijn
getreden
uit het
duister
der onbeke11dheid,
w(erccl hij, ,ddoor zijn overwel~digend
succes cu zijn rcvolutionnairc
plannen
in Iden Dertigjarigen
Oorlog,
pL:)lscling
Ide meest bewonderd,e
en gevierde,
Idoch ook die meest
gcvreeslde
en gehate vcMhleer
uit het Duitschlanld
VRIJ
)dien &ijd:
In Schiller’s
groolsche
tragedie,
in 1798 vok~oi:l~
is
Walltenstein
geworden
tot eeu figuur
als L,ucifeer,
zich
kantlende
tegen den wil van CM.
Ziin gr;3ep n;tar de
keizerlijke
macht, naar lde kroon van hem, ,idie zijn heer
was, het is het misdadig
poge
van din opstaiidcling,
(die, verblind
door eigen sterkte, het recht wil verkrach ten
en Itle macht ontw’richten.
Hij, die na sdlen keizer do nzt~&tigslx in het rijk was, moest valllcn als offer zijn:),* Eoi,mclloozc cerzuch t ; ,,zijn macht is ‘t, ;tie hert hart h?iu hc~$i
v~erleild.”
Lucif$er’s trotsche
uitroep :
,,En liever ~d’eerst~e vorst in ,eenigli lager hof,
Dan in’ ‘t gezalight
licht Idc tweede of noch een millder”
past ook in den mon;d van Wallc~~lstciu en mcl CC’II kleinc
variatie
z$ou Ide overwinningshynne,
gczongcn
door dc
engelen, na Lucifer’s
val:
,TDi~e Godt
(‘den keizer) stack naer zijn kroon
Is, uit den hooghen
troon
Met zijn maght in Iden nacht neergezonken”
als motto kunnen
staan h’oven Schillcr’s
treurspel.
Nlxu
de Wallenstjein
uit dit drama is niet <de historischci
figuur
wat de idichter
zelf toegeeft,
zoomin
21s de Ilist!nlric*us
Schiller
in zijn ,,Geschichte
des dreiszigjtihrigcn
Kricgs”
meen juist beelid kon schilderen
van dezen keizerlijken
vcldhleer #daar ,,geen volkomen’
beIrouwbare
~~IYJUIICII
de
geschi~etdenis van dezen buitengewonen
man voor ons geschreven
hiebben.”
Eerst het omllerzoek
van de 19c ecuwsche
historici,
de
ont~rlckkingen
in het archief van Stcckholm
hebben dezen
geweldigen
man in het volle licht geplaatst.
De- onderhan-
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~delingen van Wallenstein
met Zwcdeu - in zijn ho~edauigheirl vau kcizcrlijk
vcldlicer
-( worden
vaak als hoogverraalt bCSCllouwd,
lllaar we moetc
hierbij
wei il~ aaumerking ncm en, Dat Walhstein
t’eitelijk
geen ondergeschikt
vellrtlicer
was, maar Duitscli
vorst cn als zoodanig
die
oii~~crlia~ideliiigen
voerde.
Bovendien,
ldoor hel trolsclie
I,ew&lzijn,
dat hij allee11
cden keizer uit vele moeilijkheden
gered en hem van een
oiiinachtig
heerschcr
gemakC
ìl;d lol een vorst niet ccn
over~heersc~~eii~îe positie
over dc lamlsvorsteii,
vocIclc 1ii.j
zich deu beschermer
van de keizerlij kle alux~clll.
$Iuar
Feralinand
11, kortzichtig
cn besluiteloos,
zonder
zelfvertrouweu,
beïiivlo~ed door zijii naastc omgeving
cii afhankelijk van zijn biechtvad~cr
Lan~ortnain,
kon den groolcn
vebdhoer uiel volgcu bij diens grootsclie
plamien.
Want,
evcuals later Xliraheau
dc gpvaarli,jkc
en moeilijkc
taal<
poogl(le te vervullen
om met dc revolutie
oók de nmnarcliie lc redden en liet geweldige
i*aJ. Idat hij zelf in Ucwcging had gcl)r&lil,
ceii anIdcrC
wi:ndiiig
te gmen, zo0
spc‘ell:l~e ook Wallensl~ein
cen tlul~I~elrlol. trachtendc
vrede
en gcloofsvri,i.!~~cilrl in ccu iiicuw
Duitscllland
le vcstigcn
en te$elijk~~rtiJ~tl dc Keizerlijke
macht
te vergrootcn.
EI1
l:lat nieuwe
Duitscllland’
zou zijn : een absolute
rnilitairslatcii
en vorstc
inoiiarcliic,
waariu
voor afzoii~clerlijkc
g,ceii plaats nxcr zou zijn. Zijn werkzame
natuur
en zijn
organisatorisch
talen1 stel&2 hij geliecl iii dienst van ixi~de
yakcu; mi~dtleu in tlcu strijd was hij tcgelijkc>rtij(l
gcllcr:~;~l
van DDE wnc zoowel als va11 dc :Iudcl:c~ partij.
Maar zijn
,,C;c\ivissciiP~~eil~~~it sci das Privilegiuin
tlelS
Dlcu lsch c n’i
maaktc hm
lot I&X gehaten en fel bcstrcdcll
vijand va11
[tic Spaanscli-Ilcicrsclle-~katlloli~~~~’c
partij ; zijn kamp VOOS
6ciiilicid
t)racht
I<lC :~l~solulc inoiiarcliic
cn tic I)uitschc
hem ,(ic \~i,iaudscllap
van alle rijksvorstcn,
tot wClk2 rcligieuze overtuiging
zi,j ook’
l>c~llooi~:len, Omdat zijn 0VCi-winning
hel einde zou worde11 van hun 1nacllt Cl1 glorie.
Vrees, laster en afgunst vonden gcmnkkelijk
den weg IIZIL\L?I
I(lcn Hofburg
in Weenen
cu dc slappe, higottc,
tot eeu
ItlaaId onrn~cl~ligc
keizer, voor wien Wallenslcil~
Levergecfs
los, -Cll,
toen
clczc
geshxlcii
had, 1iet. dm veldllccl*
zijn I~Ioel langs cc11 aiid~mm weg poogde tc JmY+kcm viel
1Ji.j als slachtoffer
van liaat C’!I wraakzucht.
Alhrecht
Wenzcl
Eusebius
‘een cc~nvoucligc Czcchiscl~c
Hermanic
in ~dc omgeving van
1583 geboren, we& hij door

von Wallenstein
stamde
uit
atlclsfamilic.
Op den hurcllt
Kiinigiugratz
clcn %slcn S;apt
zijn ouders in streng protcs--
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tantschen
geest opgevoed.
T’oen hij twaalf
jaar oud was,
sliervcn
&ze kort na elkaar
en kwam hij bij zijn oo
Heinrich
Slawata von Chlum und Koschunberg.
Maar ook
deze stilerf spoedig en nu werd lde jonge Albre(*ht
do,01
een oom van
mooderszijde,
Kawka
von iiiczano,
die in tegcnst~elliug met de overige leden van het geslacht -katholiek
was, aan het desuitcn-college
tc Olmütz
loevcrtrouwid, waar de jongen lot lde roomschc
kerk ,Ovzrging.
Zijn stu<die voltooide
Wallenstcin
op de prolestalltsc~l~~~ univcrsi teit te Altdorf
en doorreisde
tdaarn;r in gezclscli ap
van ~tlen wiskundige,
Peter Vergandes,
Holl:md,
Eng&m:l,
Frankrijk
en 1taiië. In I>adua wij,ddë hi,j zich a:ln de
studie der wis- CX slerrenkunde,
waarbij
liij zich vooral
op de astrologie
toelegde, welke phantasiën
- waar:~an
zelfs Kypler
geloofde
later groloten
invloed
op zijn
leven ultoefenrlen.
Hij zelf bekend~e, wclkc dilcpc indruk
het op hem maakte,’
toen Kepplcr,
~dolor wicn hij in
1609 zijn horoscoop
trekken
liet, hem voórspclrl~~:
,,Hij
is tot groot c ,tladen geroepen;
geboren
ond~* de cotljunctuur van Jupiter
en Saturnus
heeft hij een onrustig
gemoeid; door buitengewone
midilclen
wil hij groo tc \-d‘randcringen
tot stand brengen
CII zal daardoor
vele cn
machtige
vijanden
tegenover
zich vinden, maar tc vrcczc~
heeft hij ze niet.”
Dczc I~orascoopslcl
liq
was cycli rlcr
voornaamste
oorzaken,
waarom
~~7allciistc~iu zo0 v:isl in
,tlc sterren geloofde
en zoo oIivCI’s(‘I1rokkcll
zijn plaunc~~
poogde te verwezenlijken.
Het is wel lcigcilaardig,
1102
zich in ~dczc nuchtere
en kon(l-l>erekc~l~tle
llatuu r hel gc-7
loof aan bo\~cnnatuurlijkc
beschikkingt~n
11~1 vastgczot.

w

Toen hij in
Boheme~1 terugkeer,de,
trad hij in ‘1 huwclijk met ltlc bejaarde,
maar rijke weduwe,
IIucr’czia Rckys-sowa van Laedeck,
na wier ovcrlijdell
in 1614 hij in hel
bezit kwam van aanzienlij kc goederen
in Moravie ; boven-Idicn erfde hij nog uitgestrekte
bezittingen
van zijn oom
en wend, door een zuinig en economisch
beheer, cen der
rijkste landg,oedbezit
tiers van Bohemen.
DaardoIor
was de
grondslag
gelegd vo’or zijn verder leven: aan zijn clxzuchl
om een belangrijke
rol te spelen, kon hij 11u voltlo~et~. In
Idcn Hongaarschcn
en Venetisanschcn
oorlIog stelde hij
zich, aan het hoof*d van een geheel uit eigen geldn~idtlclen
aangeworven
regiment,
ter beschikking
van het Hnbsburgsche Huis, en kreeg Itloor zijn bckwaamhcid,
dc Lucht onder en de goedc zorgen voor zijn solldaten ‘11 góe:lcn Ilaam
niet alioen in (den Hofburg,
maar ook Iontler de huurlingckn. ‘I’ocn in 1618 clc Bohee~nscl~~~ opstand
uitbrak
- cn
Idaarmede‘
de Dertigjarige
oorlog
-t s treerl hij opnieuw
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tigc verontwaardiging
der katholieke
vorsten maakte Walleenstein geen onderscheid
tusschen nationaliLcit
of confcssic, gaf zelfs aan Protestantcns
hclang~ijke
officicrsl,l~~a tsen en stond hun volledigc
godsílicrislvrijhci:i
1~2.
Met *dit leger, dat hij nog steeds uilbrci~rl~de cn 01) kostuii
rlcr bezette streken ondcrGcld
door hoogc contributieheffingcn
en iiikwarticringq
begon hij ~dcii veldtocht
vil11
‘26 lcn na cen goed jaar was niet allixn gchcel Duitschland
van vijanden
gezuiverd,
ldocli stonden
z,ijn trocpell
lot
aan !dc kusten der Oostzee en zelfs
diep in Jutland.
Maar
nu oulwaaktcn
clok zijn cor- CII hc~crschzucl~l
ZL’II veil.!:
wat ltlc andere vorsten
door hun gcboortcrecht
bezaten,
kon hij liloor zijn zwaard
vzrkrijgcn.
Hij sloeg het oog
op Mecklenburg,
welks hertog
als aanhanger
va!l Christiaan IV was vcridreven.
Ondanks
heftig
verzet iri dcii
kcizerlijken
Geheimen
Kaxl,
weril 26 ,Jall. 1628 012 oor!kon-1 c uitgcvaa~dig$
wxlrbij
Wallcnstcin
in Ii=t bilzi t
van Mccklcnburg
w:lrd gcst.!ld :ln ill ,Julli 1629 vol~~.le 4-1~
,crPclij ke overrdracht.
Doorslag had de man gegeven, die later zi.jn I’clstc legenbiccll tvadvr
t,:\ rn orstartlder worden
zou: de k2izcrlijk2
m ain, Aien Wallcnsteiii
doclr* c2’1 gro3tc som geld cn d:)
bclofCe ecnigc I,i-iestei~-c~llllcgia to stic:lllcll lia:l omqclcc)clit
Het was voor cleu hert,og val1 Fricdlat~d
echter qecn
gcmakkelijkc
overwinning
gcwccst, want talrijk
w;\r>u 30
vijanden
ffeworden,
Idic hem
bij rl;tn kcizcr onmogelijk
poogílcn
le makien. Had het coi;flic*t tusschen ld~:n hcrt>og
van Friodland
en d’e I&a
zic!l al spo:tlig
geqxxbaarld,
op tlcn Vorstendog
tzc Wiirzhurg,
in Feb. 1627, werd bcsloten bij den keizer te protc~lc(~txn
tegen den trotschcn
parvenu,
‘tlic met verregaande
:Ianrn:ltiging
en koud2 minachting ~:le vorsten bcjcgcndr:
c:l m vermalen,
wanneer
het
onderhoud
van zijn leger er iu bctroKkcn
was,
311111
rechten
met voeten tra:l. En nog feller gcbeteii
wcrdsn
ide kalholieke
vorsten op Wallenstein,
t:)ell dvze h UII cgencraal ‘I’illy hclettc om in dc bezette qebi~cden het Protestantisme
uit te r,oeien. Vooral
-le fanatieke
l<~urvorst
Maximiliaan
vnn Beieren, ,;lic do:#r het optreden
van WalI,enstein hfet meest gedwarsboomd
en vicrnederd
wcrtl, CD
diens politiek
doorschouwdle,
stclrle al zijn invlocrl in lden
Hlofhurg
te werk om zijn vijau 1 t~u val tc brengen.
Voarboqig
was Idic :,kans echter gering; zelfs de kcurvorstlendag
van Mühlhausen
in NGV. ‘27, waar ook Hrandenburg
en Saksen
verschcnpn
cl1 iii de somberste
klcurjen schilderden
h’oe hun IamIcll :lo’or dv ~lrallenstcinsclli
troepen
werlden uitgezogen
en zich beklaagden
over de
arrogantie
en minachting,
waarmc:le
:hij alle protesten

.
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onder de souvereiniteit
van den keizer.
Maar de tijden
voor zulkc plannen,
hoc grIoolscil otik, waren voorbij”; )tlc
ecoilomische
omwenteling,
lcngcvolge
van ‘de gcbeurteuissen op het Ieindc der 15de en
‘1 begin der l6de ecutw
#die het z\vaartepunl
van de oudc werel’d van Mitld~~n- 8~11
Zuilrl-Europa
verlegd had naar hel Westen, hel opkomend
illldi\ritlualisn~e
en tic r~4ormaiic
hadden
niet :alleiii de
éénhcid der Christenheid
verbrok,cn,
maar Legclij k s lerke
Idic zich vernalionalc
staten
in
‘1 leven
geroepen,
weeue11
zoowel als V~lIl
zetten
lcgcn
elke hegem on ic, val1
Home.
Daarbij
IiadCtlen dc wclrcldpolitick
der Duitsche
keizers lcn hun strijd
tegcil tic reformatie
hun macht
verwoest
Ie~~ Iol~ ltle puinholopell
van dat keizerlijk
gezag
vestigden
dc vorsten
den modernen
slaat, waarin
allc~c:ii
zij heerschtcn.
Zoo moest ‘de poging,
om de keizerlijkc
almacht
opnìcuw
te bevcstìgeii,
mislukkcll,
ltlaar tic keizcl
was der wcrkelij k natìon:~le
krac*ll ten,
hier legetislai~dei
wier cigCI1
economische
onlwikkeling.
tot
legcllgestelrl~
bclangcn ‘cn ~daar~door tot onafiiaukelyklieitl
leiclc~i moest.
Het strcveii van Wallciistciii
moest bovcn:licn
nog door
een andcrc
omstandigheid
schipbreuk
lijden.
Hij voer’dc
ttlen krijg niet uit go~dsdi~enstigc molìevcl1;
hij wcnscl~l~
va11 LIuitschland
geeii religieuze
&nheid
te m;lk,:n
dool
het Katholiscismc
tic irloen zegevieren.
Maar het was hel
tragische in zijn loopbaan,
‘dat hij do~qr rz;ijJi overwiim iiigcn
op ‘den I>eenschen
koning - zonder liet zelf le williii
~dc macht
mii
het I->rotcstaiitisiiic~,
‘dat hij traclille
tc beschermen,
brak en tegelijkertijd,
door zijn strijd vo:)r rle
keizerlijkte
almacht,
onafwenrlbaar
datgcnc bewerkte,
w:lt
hij poogde te voorkomen
: versterking
der kath~lìekc
reactic en vcrscheqAe
vervolging
Ýler I’rotCestanteii.
Het was
de felbe godsdienstkrijg,
dien lli,j zelf ontketelltde,, het waren
Maximiliaan
van Beieren
cn lde Liga die 2lle voordeel
trPokken van zijn overwinnillgcn
en hem ~rlaardoor
ten
val brach ten.
,,Wallenstcin
is op ltlit oogciiblik
#de alleciiliecrsclacr”
schreef (de Spaanschc
gezant tc Weenen
naar het Hof
te Maidrid
;,dc keizer bezit niets meer dan de titel;
idaarin schuilt bij de opvliegende,
trotsche
en ecrmchtigc
natuur
van Wallenstein
ccn grool gevaar voor de11 keizer
cn Itle kseurvorsten.”
Het lekte juist in #dien tijd uit, dat
Wallenstein
hel plan ha:1 de aristocratische
vorstenregtiering omver te wierpen en een absolute militair--mol7arcLiile
te grondveSten.
1) Zelfs liep
het gerucht,
dat hij voor1) Hij en zijn krijgsvorsten zouden dan in de plaats treden der oude feodaal-
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bezit 1x3~ gci~oil~c~l
vatz
1~1 l~erlogdom
hleckle~iburg,
rukte
hij in 1628 1~ommwc:n
binn~li
om dat 1~ verovcreii
cn
ct;tl gwwigcril
ilacl
had
het beleg *w3lagol~ voo1’ SLrulsuiid,
om kcizcrlijk
garnizoc~n in te i1cmcli. T~rzclf~der lijd slcldc
hij zich in vcrbindii1g
met dc HanzestCdCn
- voCbrnanleli,jli
~wmac:l11
mcl l,ubeck
- om inc~l hun hulp wil keizerlijke
op lc riclltcrl,
:lie den keizer de licerscliappij
op de OosLei1 Xoorldzee
kon verscllaffw.
L)ie oiiderliaiidcliiigeu
vlo lkn cvcn~vcl niet llar~d, daar de sledicu lxvreesd
wari‘ll
~001 hun eigen vrijhei:l.
Ook v300r I)cnemarken
- op clal
VOO1
oogcnbliti
iwlwrkl
lol 1~1~ eil;llltlell
e11 voural
%\\wiell,

dat

ondcï

Gusla;lf

Adolf

11

de

v00ïl1a;1111SlC

tnuc~lit in ,X1. Europa gcwordcii
w;is ~11 iiog steeds dror~m,,dominium
maris
13:dLici”. w:Is liet c~nlsL:~:m
de
van
cc11
van cen keizerlijke
,murinl:
hoogst hicnkelij
k, vundxu~
hun ijvcrigc oeclcrsl~unirlg
vaii Slralsund.
Zelfs sloot C;ustaal’

Aclolf

cc11

veïh11tl

IllC~l

clcze

stad

el1 opmk

llierlllcd’P

zïjn slrij’tl Iqen de Hal)sbul-gscllc--1~atllolielic
ma~lll. hhr
iiog een untlcr L~~geiistander begiii zich kra~liliger
dan LOL
nu toe in Ibuilschc~ zake11 te mca~~gcu eu mc~L w;lpell~~1, \~ool
Wallcnstcin
geva:rrli,jkclr
;1:m het krijgstuig
van Denc
of
%weOcn, die der diplomatic.
Kar~liuaal
ldc i<i~heliou. sE11r.s
1624 f:lc Icidcr van Frankrijk’s
l)oliLiek,
v~(111sc111c geei
besloot hij
machtig
Duitsch
keizer. Omdat
le \;00rkomeii,
~dc Duitscllc
I’rolcstant~~n
IC llulp
Ir komen.
Hi,j steltlo
zich iii vcrbiiicling
met (;ustaaP AdolP om dezen de inlci-vcnlic
in lh~ilsylilan~:l,
waartoe
hij reeds
lesloten
\vas,
mogelijk
te maken, terwijl
tegt’lijkt~rlij~tl
zijn geza~Le11 tr>
Wccnc~11,
Miinchcrl
CII
Rornc
---lkrc‘
,Joscpll, Hy;ichlh
ltlc Casal. Valhiens
M:\gni, Rrulart
ilr: I,C;oli .- hun lislig
spel van inlrigue
e11 wantrouwC
slxxlden
ter versterking
lder fel--katholieke
reactie, ‘1 geen acmleiiding
werd
lot
Wallciistein’s
val.

aristocratie.
Reeds waren aan Tilly en Pappenheim rijksvorstcndommen
op kosten van
het Welfische Huis toegezegd, wat een confiscatie van 6000 adellijke goederen
beteekende ten voordeele der officieren van het Wallensteinsche
leger.

GESCHIEDENIS

153

wc en gcduchtcri
vijand zich spofxlig in dc Iluilwlic
x111gclegenheifen
zou mengen.
Daarom
bewolog hij Fcrcli~xu1d
11 met Christiaan
IV vrede te sluiten, ,die 22 Mei 1629 tc
Liibeck
tot stand kwam en zond hij een leger onder \Í:)I~
Arnim
naar Polen om Sigismund
111 tegen Gustaaf Adolf
bij te staan. Git had evenwel weinig succes, wrlnt recds
26 Sept. d.a.v. werld door bemiddeling
van Richeli~u
lusscl~en Zweden en Polen het traclaut
van Altmark
gcslu1~1~
Het zwaarid van Wallenstein
had de macht van den keizer
buitengewoon
versterkt;
het scheen zlelfs of deze. in nauwe
verbintenis
met (de Spaansche
Habsburgcrs,
e8en gewel:lig:
omkeer in Midden- en West-Europa
z~ou veroorzaken.
Terc
wijl Wallenstein~
zelf gehc,el Nd-Dltitschiand
bezet hield,
s troden andere keizerlijke
legersrharen
iu Polen, MY til u;l
en
dc N,eiderlanden.
Het Protestantisme
was ovcrwom~~~~
cn het lot, (dat da 1620 Bohemen
had getroffen.
hing nu
als een Daniocles-z~~7aar13
l)oven ‘dd aiicl~ r(3 h ;-rv3rm !IC~
landen. Want Ide zegepraal
van den herlog van E~rie~dland
moest onafwendbaar
een felle katholiekc
reactie
ten gcvolge hebben: (de Liga bewerkte
bij den keizer tl~ uitvaardiging van het restitutie--edict
; niet al leen ~cen oorlogsvcrklaring sop leven en sdsod aan de Protestantell,
maar tevens
het sein tot éen reactionnaire
tegenrevolu tiu, t cgclijk 01)
religieus,
politiek
en sociaal gebied v~~ul enorml~ gcvolgcn.
Tevergeefs
had Wallenstein
getracht Iden keizer va11 dezen
stap terug te houden, wetendIe, hoe de godsd5eusthaat
opnieuw zou oplaaien ; nu het resti 11lt ic-et1 iet een maal was
uitgevaardigd,
begreep hij, dat de poliliek
v:m Masimiliaan
van Beieren aan ,den Hofburg
hoogtij vierde.
Ook Wallenstein,
I:lile aal1 zijn ond~~rdant~n in Mecklenburg
vrijheid
van goldsdienst had verleend,
zo11 het edict movtcn
uitvoeren....
(dat beteeklende
niet allcc;l, cl:jt zijn duhhelrol
was uitgespeeld,
maar oclk het eilldc van zijn macht... Op
den vorstendag
‘te Regenshurg
in Juli 1630 cischlen
tic
keurvorsten
het ontslag van Wallenstein
CII Ferdinand
11
was genooldzaakt‘
den man te laten vallen, die hem dc
absolute heerschappij
had kunn~~n verschaffen.
Tegen aller verwachtingen
ontving
Wallenstein
dc heiltle afgezanten,
die hem ‘s keizers beslissing
meedeelden,
allervrienldelij
kst en - ‘t zij, dat de veldheer
zich IlicL
sterk genoeg achtte Fcrrlinalld
11 te weclrstaan,
‘t zij, dat
hij van oordeel was, dat de gcheurtenissen
den keizer tol
[dien stap lxwogen,
“t zij, ‘dat de astrologen,
#die hem omringden, hem
daartoe ra:ldd~~n als onverlnijldclijk,
hij trad
af.
Uiterlijk
o~d.xwogen,
maar inwendig
vergramd,
trok hij

i
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zich 01) zijn lxzittiugcll
in hhcrne11
terug. Hij wist, ‘clat
het \~orstcmlOm
11atl gczcgcvic~rd over rlc keizerlijke
alinwIl 1: Iclat ‘11 nicuwc
geweldige
krijg zou oiltbraiidcn~...
hij besloot liet 0Ogenl)lik
af te wachten,
waarop
hij in
ldicn strijld kon ingrijpen.
,,\Vallcnstcin
is van liet tooiiccl vcrdwencil
en de Zweedscl~c koning llecft Stcttiu bezet”
-- lxricll ttc pErc J0sc~l~l1
21;111 ka~tlinaal
rlc Kcliclieu
- ,.zoOvcr is liet spel gelvinllC11.”
Maar rnéb ook uic!, want GustaaP Adolf weigerde
beslist zich ttoor den ka~dmaal
als dicxrur
vau Frankrijk
tc laten gebruiken
cn, (daar ldezc toch iets voor liet Katholicisme
ii7 I~iiitschlan~l
moest ~doen, slo~ot hij niet tleii
%wecclscl~e~~ koning
het verdrag
van T3lir\v:.~ldc; 23 Ja11.
1631. Nu had deze vrijlici~d van liaiidelen;
hij dwong het
neutrale
I~ranslciil~urg
tot cen I>oiitlgeuo~otscli~~l~ en, iladat
ook Saksen - na dc vcrwocsting
val1 Maagde~lburg
sloor
Tilly’s krijgskucchtcn
- zich 1)i.j hem l~a~tlclcn aangcsloton,
Itlrollg 11ij Mitlden--1~uitschlautl
l)inneu
en
l>~fl:~al~le cei1
l(i31.
glansrijke
ovc~rwinning
bij 13reitcnfel~d ; 17 sept.
Na lclczc zcgcl~raal kou niets dc zegetocht ~a11 den Nomlschcn leeuw meer stuiten.
Nc~~tls in I)lc~*. va~i d:11 jaar
lxzcttc hij Maiiiz cii 1 ii73:uiclcii later deed hij zijn illt0cllt
iu Miiuchcn.
Een nieuwe
sera brak \‘oOr het I’rotestantismc aan. Overr~l, waar de Zwccdsclie
legcrscliarcii
doorlhoiigcii,
waclittcii
dc Protcstante~i
licii niet gejubel
op,
wet~len de religieuze
en burgclrli~jke vrijheden
hersteld
en
Clelkccr~den vcleii terug, die lccrlijds
onder
tlcn clruk
reactie vmlrcvcn
waren. I)e k:~tllolick~c l~c~volking, - vooral ~tlc priesters
~‘11 kloOstcrliiigii~
- dn:~rc~iltcgen vluchtte
VOOL‘
~tleu ,,Anticlirist
uit het Noordcii”,
vreëzende,
dat zij
zou nio~tcii
lmcteii
vloor allm, l,v;i t zij ii gclOófsgcno0 teil
gc!Ie~tlell

11atldc11.

I<WX~S kort na Tilly’s nclderlaag bij 13rcite~lfeld had FcrIclinaiiltl 11 zich opnieuw
tot Wallcllstc~in
gewcntl,
daar
het zegel~ral~~ll~d voclr~~aarts-rul~kc~ii
val1
‘ClC~ll %\\Tecxls~ll’cll
koning 11~~ tot <<leovertuiging
bracllt van ‘tic uoodzakclijkIicisl 0111 den hertog van J~rie~dl~~i~ldwe:lclr aan het hoofd
van het leger te plx~tsen,
te 1mcc’r, waar ook
in
liet leger
zelf onverholen
~clen terugkeer
van W:.~llcustcin
werd uituit po litick
gcsprokcii.
Nicl alleen uit niili tair, ~tlocli ook
o<qg,u
11 t dl
cen
‘[lil llo,oclzakcli,jk.
Het restitutie-edict
toch
had keurvorst
.Jtrllan Georgc van Saksen, die, in t$geustelling rnct zijn geloofsffeno,otell,
steeds dc zijde van tle~l
kcizcr 11x1 gclioudc~n,
in ‘dc arlnt’n
val1 Gustaxf
Adolf
gcldrcvell en niemand
lIeter dal1 Wal~cnstein
kon den Saksisch cij keurvorst
weder aan ‘s kcizcrs zij de E~rcngeri. eer:-
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skns, wijl von Arniin? dlc l~cv~ll~ebber
v;ui licat S:Il<sisc~llc
lcgcr nog voor
kort in Walleusl&~‘s
;liciisl w;ls g~9veost,
op ltle twee~dc plaats, wijl #dc heïlog
~111 Friedlatirl
:1:1Il
clcu oorlog het hatelijk
karakter
van ~~ods’clicilslltr~jg wis1
. ,
te on tnemeu.
Yoorloopig
echter ging Wallcnsl~iu
op dat verzoek V:II~
Femlinancl
11 niel in. Nog immer
wrokkend
over zij11
ongcnadc,
had zich bij hem liet plan
gerijpt
zich 01)
flcn keizer e11 de katholieke
vorsteu
te wreken.
L)ri:~toc
lialrl hij zich,
#door
~~crniddeling
V:m del1 grW f c’i\Il ‘1‘11111’11
c’n andere Bol~cemsclie
emigr:liil~n,
in verbiinding
gcsleltl
met 1~1
cfn Zwe~dschen
koning ; verll*ouwc~isl)l3rsooii
l,i,j dith
ontlerllalltlelil~g~ll
was cen zeker2 l~achin, dile l.~kr~nit wils
met Walleiisteiii’s
zwager;
graaf l’zek:~. op wiens slot
Opsliclma
dc lxsprekingen
plaats \~ontlen.
Hoewel Guslaaf Adolf cenigszins ~v;nlIrouwend
slon~l te-,
gcuover den hertJog vau I;riedland,
xlltte
hij diens XMbieclingcii
vaii le groot belang om zc’ af It: wijzen, tc ~iiecr.
waar hij toen nog in het onzekere
vIekecr;te
0117 lren
t de
houding
vau Idcu keurvorst
van S;~kscn.
Wallensteiu
z,o,u
aan het hoofd van
een
Zweedsch
leger v;m 10 ti 12000
mau rechtstreeks
op WCCXKQI a;llllll;lr~‘l1~‘~‘1‘~11 en F~rJi!l:~md
II onttroucn
of althans tot ~rleii vrede cliillgili;
Ili::rvoor*
wwd
11 em
de
koningskroon
‘val1 B,ohc:niëii
in uitzich í4
gesteld. Uic onderhandelingeu
vlolten
evenwel
niel l~rcl
c’n lia~tl~le~~ nog niet huu beslag gekrcgeq
loc11 de over\vinuing van Gustxif
Adolf hij 13reilc1~l’cld dc tocslaud
~11s
met één sl:ig veranilcrde:
Saksen sloot zich bij dc Zwetlcn
aan cn lde weg uaar dcii Riqjn, zotswel als clie nx\r !VNYI~I~
lag voor ~tlcn Zwcedschen
koning
open. Nu had deze 11~
hulp vau Wallenstein
niet meer iioo:lig
eir onder VOCJI*wcii~~lsel~ dat hij een zo0 groot
:Iantal 111tmc11appe11,
als
cersl was overeengekomen,
nicl kon missen, l~loori hij dci!
. hertog
van Friodland
slechts cc’11 legerkorps
VUII 5000
man aan. Ual lxteekeurle
voor dc11 eerzuchtige
m:~~n rc’lì
rol van (~llitlergescliililc
beteckeiiis
‘~11 die wees liij :lf. Ni1
l~osloot hij icn sl’otte - maar liet kostte vorsl I<gg~nl~:rg
nog heel wat mocitc hem t.e overr~xictu ------ iii lc gaan 01)
‘s keizers herhaal:1
er1 dringend
verzoek,
doch zij11 voorwa:lrdcn
zouden zwCxar zijn en Fcrrlili;llirl
11, I~loor %wiicl~~~
C~IL Saksen
in liet nstuw g~ldrw~~~~, s1c1~~clc t)ij ‘t verdrqg v;m
Zriaim in :llles to’e. Zo0 werd het iii~cuwc legct- cC11 oil;~fhankelijke
macht in Itlc~l stxlt ; 116111 allew
zou~lcll
gmcraals, officieren
en soldatc~l gcl~oorzami~~i ; 1ii.i t~llcy~n zou
over ‘t leger, waartoe
IlO(‘l1
gcesteliikcn
110~11 Iiovclitigcn
meer zonder
Walleustein’s
toctstem’miug
toeg:ulg
zoudcll
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hebl~eii, gebivtlen
c11 liij alleen zou de operaties
leiden,
zooals liem goed dacht. Voorts vcrplichll~~
dc kclizer í:icl1
liet rcs;lilutie-cslicl
op te lieffcii
~11 verkreeg
Wallenstui91
volmacht
met andcrc vorstin
verdr~~gcii le sluitc
~‘91\vcrtl
hij in ltlc veroverde
of bezette g:‘i’iedcii
met tic ho:)gslo
keizerlijke
inacht, die van gciiade en vcrl~eur~lvcrltl:99.i9i~,
bcklcorl.
Ingeval
11ij M~ecklc9~l~u9*g ve9*1009*, zou hij i91 ‘1
bezit gesteld worden
van cc91 :9llde9* 1x1:1 c)n i9llusschc91
~laarvo09
het vorstcn4lii~ni
(ilogau
ti91 l):~n:l 0911v:~ì~~291~
Daaimcc~
11x1 Wallenst~~in
vcrkrcgeil
wat hij wciischle :
hij .kon HU met de ee91c hand slaan ~91 tegelijkertijd
inel
(te
alltlcre
een
vrcdesotzrkou~lc:
x~9il~i~erie91, waariii
11’2t cc’i*sic
punt
\vxS:
opheffing
va91 liet l.c~stituli~-e~~lict. Zo0 \v;\s
zijn macht nog uilgcl~rc~i-!cr gcu-ordi91
cl:191
twee
jaaigcIcY~en, maar in Walle91stci91 zelf was ictls ve9391dcrd.
VaLlal hij iti korten tijd de Sakscrs uil I~k~li~nic:91
vcrdrc~vc’r-9 11ac1, trok hij naar Neurenberg
om J3cizre91 te vcrlossen van lrlc Zweden, die München
had,:te91 lxzcl. GuslaaT
X,rlolf, die dc vercenigiiig
van Wal I enstein 291 Ma>iirn
i I iru 91
van IZcicrle91 91ict tijldig kon ljellette91, retireerde
Op Neurenberg en wachtle alen vijand i91 ee11 verslcrkt
k:nnJ) 0911 r3~
stad al’. 116 keurvorst
wilde eer1 :cmval w;ge91,
dOcl1 Wallcnstcin weigerldc, daar zijn volk nog niet ge91ocg geocfc91rl
was om zich met ýle Lwe~dscl1e vcleraticu
te, lnclcli.
Hij
trok Idus \-oorbij
Neurenberg
en
nam 011 den rcchlcroever van rlc Rccknitz
een vaste pcisitic i91. &Na cen ~:I:II*
~tilagcn ontstond
dacar een legerkamp,
twee ;in cc11 halve
mijl in omvang
ei1 omgeven
c:loor wallen el1 grachle91, i9;
Lcr\vijl
twee hciften
gvdceld tioOr cl2 klei9le I~iberbc~ck,
11ct front gsrlekt werd door dc Reckuilz;
sp een 11x)@,
omgeven dOor geduchte
scl1anse91, lag 11~1 n1id.Jelpunt
-<tic oujde burchtruïne
Alt&xrg
Wallcnstein’s
l~~ol’~lkwartier.
Met doel van den o~~~~c9~l~~vel.l1cl~~~c1~
was Gusta;\f
Adolf in ~Neurctnlxrg vast te lioudcri cn liem dcu weg 91a39
(;etlnlY3lrie
twee
911 a:mtle11
--het NoOrldc:n af te snijden.
,Juli cn Augustus -lagen beide legers wcrkclor>s tegcrlover cl kaar. Eimlelij k besloot rlc %weedschc
kolii9lg
--li:ld gekregeii
-- het legcrkamt~
nadal hij vcrsterkingcn
van Altchnbcrg
tc forcce9*c91, I~XW
~cle rloorddadige
slag,
Idie 12 uur duurde,
bleef o91beslisl;
14 dagen later - ‘17
Sept. 1632 -- marcheel-I:Ie
het Zweedschz
lIeger in dc
richting
van Kcgcnsburg
af.
Wallenstcin
kwam
91iel uit
zijn
.kamp;
19ij wcnsclltc
nog geen vel~clslag, vervolgde
liet aftrekltcnrlc
leger [liet, noch deed hij een aanval ut)
Nt~urenberg.
Het gevolg (daarvan
was, dat IIaxim iliaa 91
van Rcicren
zich weer van hem scheidde
om zijn Icigen

.
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landen te beschermen...
en plotseling
brak Wallfens tlein op
en marcheerde
in Noordelijk’e
richting,
n:aar Saksen.
Zijn
plan was zich met Pappenheim,
Idic in Ncdcr-Saksen
met
Akc Tott en andere Zweedsche
generaals
streed, tc vcreenigen, langs Ide Elbe winterkwartiercn
.te .betrckken
en
onderh and el ingen aan te .kno’open
met den keurvo,rsl
van Saksen. Slaagde hij er in den onstandvastigcn
Johan
George zijn verbond
met Gustaaf Adolf te ld~oen verbr&en,
dan was deze volkomen
van zijn operatiebasis
afges:uxlcn.
De Zweedsche
koning,, dit gevaar inziende,
rukte zoodr:~
hij tij!ding
kreeg van Wallensteiu’s
manoeuvre,
in ijlmarschen van den Donau .op naar de Elbe; begin ?!ovembcr,
trok hij het Thüringerwalld
over en den 15den tr,of hij
Wallenstein
bij lde overg,ang van de Rippach
bij Lützcn.
Den volgenden
‘dag werd de moorIddadigc
slag *geleverd :
~dc Zweden behaalden
wel de overwinning,
maar hun koning sneuvel~de. Wallenstein
trok
met zijn verslagen
lcgcll
naar Lfeipzig, en vervolgens
naar Bohemen.
Met Gts
verschoonende
gestrenghei,d
Id4eeld hij hiler een aantal ho*ofi$
officieren,
Idie naar zijn gevoelen
schuldig
waren aan dc
nederlaag,
ter doold brengen
of op een ont~e~erendc wi,&
van hun qmg ontzetten,
ten ein:le de krijgstucht
en het
militair
eergevoel in zijn leger te hall:lhavcn.
In de tlaarop
volgendc
maanden
herstelldc
cu reorganisee~:de
hij;. zijn
leger! waarmeslc een groot doel van demi winter vo,orbiJgiIig.
Tijdens (dit verblijf
te Praag begon reeds hel slotdrama
in
Wallcnstein’s
leven.
Zijn hccrschen eerzuchtige
natuur
liaCd de felle haal
om zijn afzetting
in 1630 nog niet kunnen
verkroppen
en het telkens
willen
ingrijpen
van {de hofkliek
in dc
gang Idcr krijgsverrichtingen
vervulde
hem met nicuwct
wrevel.
Noch als velidh#eer, ntich als staatsman
was hij
van plan een blind werktuig
te zijn in handen des keizers ;
daarom
ook hald hij bij zijn \-lredcr-in,dicnst-trcding
vlol~
ledige zelfstandighei~d
bedongen.
Op den duur kon :l:ln
ook een c’onflict met den keizer, die meer en meer onder
ltle invloed
.kwam
der Spaansch-kat,holielte
partij,
nlitl
uitblijven.
Voorlloiopig
liepen lde wegctu van keizer en vcldheer echter nog in Idez,elfde richting:
beider doel was ldell
keurvorst
van Saksen over te halen zich van tic Zweden
te scheiden,
maar beider onlderhaudelill~~rl
waren geheel
zelfstandig,
en. waar Wallenstein
nog als de machtigstc
man in het Duitsche rijk golId, was het .,Friedlander-huis”
te Praag, waar hij in pracht
en praal rcsideerdc,
meer
nog Irlan (de Hofburg
te Wecnen, het centrum
der Europeesche politiek
geworlden.
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,,Friedlander-huis”
welkom
zou zijn. Dodor deze onderhai~~delingcn trad Wallenstein
buiten dc paden der kcizcrlijke politiek.
Hij deed ‘1 met opzet e11 met het volste recht.
Zoo\vel als 1 keurvorst
Maximiliaali
van l3ciereu in verbinding
stond met den voorna:unsten
tegenstander
der
Habsbu rgers
-- karldinaal
de Richeli~eu -- zoo ook 11acl
Wallenstein
het recht oi~~derha~~delii~gc~~ te voeren
inct
Ide bondgeno~ot~en van lden kardin aal ; de aanvoerder
cier
Liga sloot een verbond
met Richelieu
om zich te bcschermen tegen de Zwsden,
Wallenstein
ouldcrhandeltl~
mei
#de Protestanten
om gedekt tc zijn tegen dc Liga. Hij wist,
hoc: hij gehaat wend door de ,Jezuitcil-onlgevilig
des kcizcrs, omldat hij eigenmachtig
in de door hem bezette gebieden het restitutke-edict
opgeheven
of niet ten UitVOCl
had gelegd; hij geyoel,de, hoe ‘de Spaaiisch-katlloliclte
partij zijn grootc plannen,
waarvan
hij iiog immer i~lroomdc,
ldwarsboom,de,
wijl ze te reaction&r
was lom de Protestanten tdc hand te reiken,
hole zij slechts wachtti/
op een
gelegenheid
heem ten val te brengen.
Eeu twesdle verncdclring als ldie van 1631 zou de hoogharlige
en trotsche
vebd heer niet weder verdragen ; daarom
móést hij in zij11
onltlcl~handelingen
m’et den vijand tevens zij II eigen posi tic
versterken.
En tdat was te gemakkclijkcr,
nu bcidc partijen hem nog nooldig hadld’en, tic l’r,otcstanten
zoowcl
als #(le keizer. 2’00 speelde hij zijn dubbelrol
ver:lcr.
Ma:ir
terwijl
cie leerst’en - vooral
de emigranlcn
- meer cn
meer op hem hun verwachtingen
bouwden,
werd het wantrouwen
ider Spaansch-katholieke
partij
tegen den met
buitengewone
volmachten
bekleeden
v~eldhccr steelds grooter; door zijn spionnen
vernam
hij, hoe Ferdinand
11
steeds mIeer het oor leende aan de inblazingen
der hofkliek, gelleiid door diens biechtvader
Lamormain
e11 rlle11
Spaanschen
gezant; hoe het woorsl .,verraad”
in den Hofburg reeds gefluister’d
werd.
Zo0 rijpte
l~Jngz~~,lnerIl:rii;tl
bij hem het plan zich mlet de ProteslanCc:n lcgcn del1 keizer
te verbinden.
Deze poging ,eindigde
ccht~er met zij11 onItlergang.
Na zijn bezoek t’e Praag keerde Rachin naar von Thurn
terug, #die bij Liegnitz
stond, terwijl
Wallcnstcii1
zich den
3~den
Mei naar zijn leger begaf. Eenige dagchn daarna
trok
hij naar Silezië, waar zich Saksischc,
13randenburgscl~~~
(:II
~wcedscl~e troepen vercenigd
en bijna alle versterkte
plaatsen vcroverld hadlden. Nog vo’or hij .de grens had btircikt,
te Gitschin
verscheen
Rachin
met generaal-majoor
von
Rubna om Ide besprekingen
van Praag voort te zetlcn; Wallenstein deed toen het voorstel
dien vr#ecle te herstellén
en,
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legellstalldcrs,

den

keizer daartoe
IC dwingai.
,,Wal zijn wv2j toch gCkkcn’* -riep hij uit - ,,om clkandler,
ter wille van 3ndxcn,
die
rustig
thuis bliJ ven, f:le hersens
in tc sla;ui, terwijl
wij
- solltlaten -. den vrod~ in de hand lioud~~i!”
M:iar Iioc%
I3ubna, noch later Osenstieriia
koiirlen
xui den ;:rnsl van
deze
\v00lYIìen
ge100vc11;
zij achtlcn ~4: veel meer cen uiting
van booze lopwelliiig
en gekrcnktc
trotscli,
le meer, w:1a1
hij nu 11~1~denkbe&t zich tot koning van í~ohcmcn IC d:)c~n
kiezen met \~erontwaarc~igillg
afwees en zelfs cc11 ,.scI~ nrkenstreek”
noem:le. 1) Hij bleef cvcnw~l I)crcitl Fcrtiinand
11 tot den vrede te dwing,en en griiidslag
voor klieii vretlC
zou zijn : volledigc
godsdienstvrijheid.
Na het vertrek van I<achin en ~011 Bubna, rukte \Vttll~nstein SileziC binnen
en hoewel
ide ovi>rmaclll
aan zijn
zijlclc: was; bepaalde hij zich tot ondernemingen
van ondergcschiklen
aard en knoopte weldra -- met mcdewetcn
van
ilcl Hof te Weenen - on~d,erhanclelilrg‘en
a:m met gcncru:~l
\-on Arnim,
met wien hij allereerst
cen wapais tils t.and
sloot voor
14 ~dagell.,
In tegens telling
met
den keizer,
willigde
Wallcnstein
alle eischen
der Prolcstanten,
o’ok
ldic der emigranten,
in. J3cpxdd werd, dal in hel g2nsclic
rijk godsdienstvrijhei~d
zou hccrschen
on dc tocstan&n
van vóór 1618 zou~~lcn worden
Iierst~id.
In dc o~crc~3nkomst
was een bepaling
opgenomen,
dat dr: legers. wi(liaanvoerders
di.1 verdrag
hadlden gesloten,
coniunclis
viribus” zonder aanzien
des persoons”
zich tegen ocn ieder
zouclcn keeren,
die zich bleef verzetten
kcgen godsdienstvrij h Gd of ‘t herstel der toestanden
van vóór 161% DczP
ljcpaling
kon wor~~lell opgevat als gericht
legen de Zweden,
~ILIW ook tegen den keizer, want. hel was niet dalkb:lar.
tlal Fcr~dinand
11, onder invloed
van de Spa:tus~h-k:~thoiickc partij,
hierna
zou bcwillig,en.
13ovcndien
had dcz~
bij zijn oiirlerliaiililcliiig~ii
met Saks,~n liet jaar 1622 21s
,,normale
basis” vooropgestel~d.
Dc vraag was nn of dc
k(lurvors1
van Saksen cn (die van Brandenburg
I~iermcdc
acc*oorld zouden gaan. Op de bijeenkomst,
die von Arnim
~clcn 19.den Juni met den keurvorst
van Stiksen op hel slot
Ehmelen
bij Ostrand
had, toonde
deze Ilict vc~l c~llho~~siasmc voor het plan van Wallenstein;
voor ~Clcn st*cCls
wcifclcndcn
Johan Gcorgc was het mocil ij k om zi,i n polivan voorzichtige
lcruglio~zrlcntlli~i~l
lc latc
v:.\rcn.
tiek

1) Tezelfder tijd werden hierover ook te Praag onderhandelingen
tusschen den emigrant Kinsky en den Franschen gezant Feupuières.
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naam ASKAMP,
zoover bek~encl hebben deze Pamiliën, val1
dczc rechten geen gebruik gemaakt.
Wat fdc namen RHAMANN-KOHANN
aangaat, hebben
clc bezitters
en dragers van ‘de hoeve cn naam ASKAMP,
dit zeer dikwijls
toegepast,
zoodat alllecn past;oor KARTHAUS, uit deze namenchaos
kon komen.
daar liij deze
boeken
en vele kerkelijkle
rekeningen
en stukken
een
veertigtal
jaren bestudlelerde.
Verder
is nog aanwezig
te Erle, cen 13.5 H.A. grootc
hof, genaamd Rohanne
of Rohane, welke van grootc outlerdom is.
Zeer tle bejammeren
is de dood van pasto,or 1’. Karthaus,
van (de parochie
St. Sijlvester
te Erle op 4 Nov. 1927,
zoodat dc vele gegevens die hij mij nog had willen
verstrekken,
verloren
zijn, lloewcl ik er eenige jar<ln geleden,
een bezoek bracht, is het mij niet mogen gelukkIen, verltlcrc
hulp te bekomen.
De daar nog wonende bezitter HENDKJK
ASKAMP., Idie ik bezocht,
beloofde
mij te zullen helpen,
maar brieven
idiie ik schreef
blijven
onbeantwoord,
w
vermosd
ik, dat dIeze strenge R.K. menschen,
bij de maaltij’tl bemerkt
hebben, dat de in Holland
wonende
tak, de
P. G. belijid.
Hier volgen,
eenige gegevens, ~cloor pastoor
Iiarthus
verstrekt.
Op 26 Sept. 1714, getrouwld
Jol~ru~i~ Askamp.
Ith:~n~~~~1
en Geerken
(Genoveva
I~llamaIlrl-Asli:inlp.
)
Op 25 Oct. 1715, werd gedoopt te Erle ,,Hermann,
zo’on
van Johannes
Askamp,
zich noemende
Rhamann
en Gcnoveva Askamp.
PetIer en Meter
ziju hierbij
Hcrmann
Stagerhoff
en Adelheid
Rhamann.
Op 28 April
1751, werden
te Erle getrouwd
Hc~mann
Askamp
en Elisabeth
Rohann.
Uit idit huwelijk
7 kinderien :
1752. Anna Margaretha
Askamp.
1754. Johanna
Askamp.
1756. Johann
Hseinrich
Askamp,
hetzelf~de jaar ovcrl.
20 Nov. 1757, geldoopt Johannes
Askamp
(Johann
Henritus),
als zoon van Hermanus
Askamp
(zich noemen&;
Rhohann).
1759. Geldoopt Anna Elisabeth
Askamp.
1
22 Feebr. 1762. Johannes Cathurina
Askamp,
deze huwde
met Johannes
Hlessling, zij stierf
in 1826. te Erle.
9 Oct. 1764, gadoopt
Albert,
als zo~on van Hermann
Askamp-Roh
ane en Elisabeth
Rohane.
1769. Hcrmanus,
zoon van Hcrmanus
Askamp:
Joh arm, Albert cn Hermann
hskamp,
gingen naar Hol-
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IC ‘s Hagc, gehuwld
met H~cnclrika Cornclia
Ulrich,
tc Arnhem
23 .Jan. 1863, op l6-‘7-1890.
Kinde~rell:
ciscus Wilhelmus
Askamp,
geb. IC ? L,ckcieu 30-3-‘91.
drika Cornclia,
geb. 8-11-1891
tc ‘s I-I:lge. Jollanna
mina - geb. 19-1 l-lS9n -- Gcerlruirla
Maria - gril,.
1899 tc Arnhem
- Petronclla
Joli:m~ia ,Iriloiiia
3-1-1906 te ‘s Hage. F. W. Askamp
(1 S62) stierf :3O ,il>ril 1927 tc ‘s
H. C. Ulrich overleed 27 Aug. 1931 ti Geldrop, wxw
8doclitcrs gehuwd
zijn.

geb.
I+‘r:\nHcrrHerWilgeh.
II~~w.
l;&r

Willem
Albert
Askamp
- geb. 20 Sept. lS6t te Ar~lhem - huwde
28 April
1885 ald:~r
met cinlonia
I’elr~
nella Wittebol,
gel). te Zutp~~en -- 5 Ai)t‘il 1863 -- zij
ovcrleeltl te ‘s Wage 29 Aug. 1908. Kinttcren:
Willem Albert
-- gehuwd
2 Fcl~. 191 1 met
-- 24 Aug. 1886 te Arnhem
Wilhelmina
van %w:nn -- geb. 1 S Xov. 18% te Hetcren
en overleden
15-6-1915;
een dochter,
Antonia
P~lronella
r\sk:1111p.
g!l’.
26 .Julli 1912 t~l;l;\:lr, 1~1;~lendc~. Ecll zool!
Thcotlorus
Willem Albert gclb. 4 Sept., overl. 3 Dec. 1913.
Daarn:i
gehu\yl~f 31 Oct. 1915, mei .Jenlli,j V;II~ clcr Wal.
geb.
te Vuren
14 ,J;tn. 18%;. ~vi’i~t~rna nog 2 kiililcrcll,
Wilhelmina
Allxrtina,
16-8-1916 cn Gijslxrllla
Xgath;t Jennij
21-8-1921.

Willem
Albert, geb. tc ‘s Hagc, q5 M:lart 1914.
Pieter Johannes,
gd). tc ‘s Hr~gc, 13 Mei 1917.
Atlrianus,
geh. te ‘s Hage, 10 bI:lxt
1921.
Theo~lorus
Hcndrikus,
gel). tc ‘s Hagc,
,9 McG 1932.
Johalmes
HC~~I:IIIL~S
Askump
-- gel). te “s Hage lO-21891 gellnwd
tc ‘s Hagc
7-9-1921.
117pt
M:wg:lïc4la
1 1 Nchi 1893, als
Hemlri ka Truggcnxu.
geb. te ‘s Ilagc
dochter
van Albertus
T. cn Henrlrika
Mari*l Vcrwcr.
Dit
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Willi~clmus ovcrlcsd
aldaar 10-7-1911.

geb. 5 Fhr.
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1895 te ‘s Hnge -

Theodorus
Cornelis
Askamp
-- gchl). 5 Jan. 1897 --huwde te ‘s Hagc met EIenclriku
van dc Vocubriuk
op 8
6 Mei 1893, Dit
Juli 1925. Zij w’as geb. te Amersfoort,
echtpaar
was kinderloos.

Gijsbcrlh
Aagje Askxnp,
geb. IC ‘s Hage 17-l- 1899, en
aldaar
gehuwd
7-9-1921
met Egbrtrtus
Arnoldus
Simon
27-5-1 893, zool1 van Henri
Knx\pen,
gel,. tc Den Hclilcr
Jol~anncs en Hcudcrina
Corn. I<emcrl,
zij hadden
2 kinderen. Hendcrina
cn Egbertus.

Karcl
Hendrik
18-11-1918.

Asknmp,

geb.

29 Dec,

1901,

overleden

Pctronella
Antonia
Askamp,
geb. li April
1905, (‘11 (de
laatst’e uit het gezin W. A. Askamp-,%. P. Wittebol.
W. A.
Askamp
hertrouwde
op 6 Dec. 1910 met J. Groencwcgen,
6 Dec. 1882 te Ljeiclen.
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Documenten

betreffende

(medegedeeld

de hervorming

door J, Kleyntjens

te Venlo 3)
S.J.)

Dlc Raden des Konhgs
iil Gclderl:~nd
vernomen
hel,bende dat dc rl&ellell
en vijanden
,,die rn~;n alie Ghc~~se
11oenlpl”
stelrlen en sterkten ill deze landen van pltm rijn
in tc nemen, sporen in een schrijven
van l(i ,Juni 1 aGS
dc magistraat
aan de stad tc hm~km
cm te vcrdedigw.

1) Deze documenten

berusten

in het gemeente-archief

te Venlo,

lot. 6,
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Karel van Brimeu
waarschuwt
31 hug. 1X8 ~1~111n>;@straat ingevolge
een schrijven
van ~d,en hertog
van .“il\x,
nu cr geen krijgsvolk
in <de stad is, ,,in desen periculozsvll
tut” t#egen een overval op zijn hoode te zijn.
1569. Slept. 8. Johan
van Daill,
rentmeester
val het
lam1 van Kessel, schrijft,
dat hij de namen c11 tocnimlen
ten b~hocvc \‘;in
zendt van die personen,
wier goederen,
Z. K. Maj,esteit in het ambt van
Kessel., a~lgeslagc~,
gc’annoteerd
,en geconfiscecrld
zijn.
15 Jan. 1570. Dc hertog van Alva, vernomen
hel~lxn:le,
dat fdc ,,wederwertigen
heym elickti practykcn
en de ZlIlslach”
op (de stad voor hebben,
spoort
den m :igi$l raat
aan goed de wacht te houden
en tevens tc o~lerzo~~ku~~
of er in ~tle stsd geen ,,heymelick
verstandl
is met (1~) weIIlerwcrtigen”,
vooral ‘daar er geen garnizoen
is.
1572. Juli 13. Die hertog van Alva ldankt den Magistraat voor rlc dapperheid
en tr,ouw tegen de ,,wc:lerwc+
t$d
ides konings
en vraagt
#of men ‘eenige hulp van
krijgsvolk
begeert.
3 Sept. 1572. De hertog van Alva prijst lden magistraat
en fdc burgers
voor de dappere
ve&xliging
der stad el]
spoort hen aan te v’olharden,
zelfs meet verlies
vau goed
en have, *dat hij dse geltedlen schade zal vergoedcn,
uit
het bezit ider burgers,
van (de afvallige
stelden, wanlieer
(deze weer tot gehsorzaamh8eild
gebracht
zullen zijn.
10 Jan. 1574. Gilles van Berla,ymont
dringt
bij de magistraat
van Vlen
er op aan .goe#rl toezicht
tc ho~~d::n
op h’et openen (der potorten, daar de ,,~vecler~ver~tigeII” ccnige aanslagen
op sommige
steden beramen.
21 Febr. 1574. Gillcs van Berlaymont
gelast (den magistraat zorg te Idragen, dat het koren van buiten hiIlIlcl1
de
stad gevoerd worde, tevens ldat ieder
zijn scliztitcri, sclicpen, ponten
en barken,
idie op de rivier
liggen, ?,onder
die stadt brenge,
opdat die vianden
ldaermede
nyet eu
world en gerieft.”
1568, <Juli 2. Lintlanus
wenscht
den burgcrn~estcr
Johan tle I’uth, wonende
,,in ghen ‘CT’inckel” geluk,’
clat hij
c11 al ~tle getrouwen
gered zijn, vraagt of een geschikt vcrblijf voor hem beschikbaar
is, verzoekt
het altaar op liet
hooge koor morgen te 1d0cn herstellell,
olxlat ~1~2parochiekerk met het altaar voor a.s. Zondag opni(huw gewijd kunnen worden.

(In

dors0 : j
CL.

v.
D.

ct L.
Jolm1nc

L: I’LlECO
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Eenige bijzonderheden

betreffende
de bezittingen
van Oranje bij Höxter.

van den Prins

111 i4ct ~claghc~k v;4n cc14 mijricr I)ct-o~cr~r-i)ot\~~~~l~~rs, I;r. IC.
L. von ~Müi~~xm~~,
die direct 11~4 den vrde
in dc nieu\ve
bczitling
van Oranje: lot l~outvcsler
werCtI lxxocmd,
hlvindeii zicl1 cciiigc aardige ~ntiril~el~cliiiigi~~~1, di<: 0~~44dcnkbceltd kunnen
gevell vaii tic toesla11~de11 d;4ar kr platitsc.
Yo

A~~ulrmlallll

wcr;l

3 Scpl.

1sw

I,ctllloclllrl

c’ll

\~CTtctl

dan:

,,Bei ader I-leorgaiiisutioii
war 414441für das Fiirsleullium
Corvey ulllcl dit Grafscliait
190rlmui~d
eille Kegicrutl;
ij1
1Hilster etablirt wc~r~deii un;1 1Cli.Chicrbiei noch ofïciie~r Sl<hllC
cin es Forslr:4 tlis w;4r mir nu41 aiigclrageii
woi*1dcl-1 uud
zwar mit eiucm L>iel1stcinkonllncl1
vol4 WO Thaler
b:4ar,
300 in Iirüclite,
welclie
wenigshis
600 wcrth
14:4ttcn, 2
IPfei~ldcratiotie41,
freic Woliii~~i~g uiltl
Garteil,
16 lda1’Ivr
Bix.?nii1io1z und Di3
& Fulirkos ten FCr rlic l>iciis Ir&211
1124c11

Dortlm4Ild.”

Hij neemt 11u zijn ontslag ;4ls 11c)utvcstcr bij clcn gr;4:4f
val1 Wittgcnstcin,
dit doorl0OI~c~1d tle wchiiiig gdd 11:4bl ~‘14
StCJCtl!j mC!er uil zijn grond wilde Ii:dcii,
wat tot 011c’~~ll$hcitl a:uileiding
gaf. Tocli namtin
lcle hecrcn
vri~~~;itlel1Jk
afschcicl en werd v. M. ldoor tlcu grx4f lee~r gclciclc A’;EI~
zes <pa:lPtlcll llle~gegevell.
,.,I)cr I’rinz von CJraniën mein Zukï4ni’ligcr
I;cl)icbtcr rcsidiertc
ZLL Fulda,
dahcr war es 44Othig mie11 il1m vOrzus tcllell.”

Hij reist er I~Ia41 per koets 11~~41, een tocht tlic niet zO10
plezierig
is als we zouden willcii
deiikcii : dc wr:4<so11 is
tot Fubda 9 maal omgckantcld
tcugcvolgc
van de slccl1 te
\vCgc11.

,,»Cn lhi
wurtle icl1 den7 Fut3tcn
vorgeslcllt,
\vcl(*hc4
sic11 meiner ci-iiiiicrtc
((la icli, wlihrciid
der IC:4mpygi2
\vo
cr alic Holllii1ilisclie
12rmec fiihrlc,
mclii-mals
4ls Or~l~jlluallz-Offizier
Dicnstc
in1 HauI,l-t?uaïticl.
gelcislcl
I1:4ttc.
Am :2lxWd ldcs lilen warel4 wil- (met zijn vro41\v 1 ,l)tli
seiner Exccll~~11z lrlenl Minister
(;cl4. l:ath :ron Arnddi (dcm
Scliwager
inches Scl4w:4geïs ~011 I)jc~l~c~iil>i.oil<) zuin Soupci
gel

nclcn.

Wir

erliiclh

uuscrc

\Volinuni~

im

Scl1lossc

zu Corvc>
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ook in het kasteel wo~ondc, de pachter
vau de ,,Corvzycr;
0 ckonom ie” : IL-l,ofliainn~cralli
Uu~lcls
en ldc renlmxslcr
Gcri~~li
(schoonzoon
van Btlrteis!).
Hel kastcel
lig1 20
minulen van Hösler en ook td;lar werd kennis aaugckno~opl
o.m. me1 een ,,lioll~iiciisciic
blajor von Zielberg,.”
,,AllI
1% 1Nov.. wurdc icli in der l<egicrung
v2rpflichic1,
Der I’r~~sidenl d8ersclben
/war Herr von I’orbeck,
S,ohn
IdW alle11 1~u~gllaup>tlllalllles
v. í’.
zu
Mal-lJul=g,
wegen
de1
Sonderbarkeil
bekannt,
dass suf seiucr H;u,~lur
~1~1s ein
SWg Slall~d,
wei1 er bei Lcbz,eilen
mit seincm lelztcn Qlliil'tier bekannl
sein wollte. Obgleicli
nun aber ader drillc ncugeïcrligle
Sarg ~lasland, wei1 .die beiden
Vörgang~r
in
ckin
feuciiteri
Hausflur
verfauil
waren,
so erfüllle
aucli
dieser idriltc Surg scine 13estimmung
nicht, da der ritlcriichc ~2urgliaup,lnlanii
bci einer Neisle aut’ sein Gut von1
Schiag gcrtihrt
riii~d
als0 dort in dem 4-ten
fiir
illll
gefq=
liglen . Sarg begrablen wurde.”
De bezitting
schijnt
11og
behoorlijk
beidrag opgcbracht te hebben;
wlc lezen
werd oirtvar~gcn :
,,an Pachten
von den Huuploeko~lomicn
von CGrvcy
50.000 Thir., von Blankenau
24.000, vol1 Zonenburg
18.000
Itlic 12000 Morgen
Waidungen
bracli
lc 11 Past nichls
cin,
wei1 der Obcrforsln7cisleriiclie
Domherr
bci :der grösst~~n
Unwissenheil
in forstliclien
Dingen ~tlocli’ die Kunsl vi’rslaiiltl dit (~ci~deinnalime~i
ais den Försleni in Seine uil!d
4lie Taschen
xlcr Forstbcainbten
fliessen zu iuss9n.”
Dc toestand
vóór , ,dc regeering
van Orauj e schijn 1 iii2t
erg florissant
geweest tee ziju ; mot Oranje werd #di1 volgens
onzen zegsman veci beter:
,,Diil T~urchfiihrung
liler I;urslpiolizeiordnu~~g
fand dit
meislen
Hindernisse,
weii hier die niedlerc
\Tolksi~lassct
faul untl siech ts gewordlen
war. Wer nicht arbci ten uml
~cloch ~csscn woiitle ging Mittags zur Abtei, wo taglich
ftir
1400 Armsc gekocht wurmde. So wurden
Idic Mcnschen
ZUIFaul heil herangezogen,
Arbci 1 war {(!LIS Widcrwtir
tigs te was
Sio im Lcbcn kannten
und ‘daz wurde
uur in der Nolh
gegriffen
rmt1 bestand ltlann ill Ncltcln
uutl
Stehicn.
Mit Idem Einlritt
der Oranischen
Regierung
verCmdert
sic11 dies Alles. Die Freigarkuche
zu Corvey wurde
nufgc~hoben, fiir Arbeit
wurlcie gesorgt,
aber wer arbcitcn
konnte und nicht woiite erhiclt die Erlaubniss
zu
hungcrn
UIIC~
da man sich durch SchimpEen
ultd
Ki:~gen nicht irrc?
i7lacIlcn liess so snhen sich die Faulenz’2r,
uiii ihr armcs
L~ebcn
ZU ‘erhalten,
genötigt Idoch cl~dlich den harten Entsci~iu~s zn fasen - zu arbcitcn.”
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Ook
schc11

,tl#e intellectucelc
over

gehten

ontwikkeling
tc

1NAd,e11,

%CPO~ I at

schijnt
ZClPS

veel
La1axm

tc wenlmx?s-

tcrs nicl konden rekenen.
Jammer
voor ldc opbloei v;m de streek kwam al gauw
de wanorde
van inkwartiering
cu oorlog.
5 Februari
1807 komt er HoIl~u~dsche
inkwhiering,
onder averste Labonti
en ,,licutcn:~rlt
van den Jhum.”
Het wijs lxleirl van Napoleon
blij kt olok hier weer. Hij
liet de meeste functies
in liaildcii
van iclc iiigezctciic11
cu
zoa werd v. Mülmann
ter plaatsc bevestigd
als ,,Forstinspect~or” op een salaris van 5.000 franc. Twee jaar latcs
b~VOrY1erd tot ,,I;OfStCOl1S’Crv~lt~~~r” tc
31 a@!1,u rg
0p
10.000 fr.
a

Aanteekeningen

7r. J. W.

NIERMAXS.

1) be-rustende
uit de ,,Protocollen”
op Curaçao.

ín het awhíef

door H.

1721.

1722

28 April: Vcrscliijnl
vrouwe
Clar3 Cnlliariil:~
Kerkrink, w~edc. Jcrcmias
v;m Collen. in Icven gouvcrncur
van Curaçao,
tlic 26 iNav. 169’3 tcsl.
maakte voor nu wijlen 14cn sr:crehris
Willem
Lamont.
Camptc.
tiachtigl
Ariloldus
Cramnielin te Amsterdam
om voor rsrcenmceslcr
,tlcr
stad A’dam liaar verklaring
tc l~eëcdigen,
tltrt
noch zij .nocli wijlen lianr ~:clitgenoal
in Holland of West-Vriesland
gaclclcìTx~ licblxii
bczclcn, waarvoor
h3 200~: pciiniiig
schuldig
w;ls.
clan in fdfe jaren
1696 tot 1702. Compte.
cn
11aar ech tgcnootlc
w:i rc’n crfgcnamen
van i:le
1
wode. tJacol, van Uffclcn.
no.

161. Bxtholomeus
Ribier,
als in
huw. hcbh.
Maria Mojxrd,
en Wilbern &rckriuck,
als in
huw. heb. Allegonda
Maja~rt, kindcrcn
KW wijlen .Juan Mojaert
‘en (;ijsbcrta
Geertruijtla
v:~n
Engclcn,
n~itsgah~s
zusters van wijlen
Nico1~1~ Rl0jacrdt,
th
:lOen Juni 1720 tc A ‘l(l:itn
ovcrlctllcn
vcrklarcn
avcrgcdragx
tc licb

1) Notariëele

akten.

.
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Delhisch groen

aardewerk

177
?

111 het prat.
van
Notaris
Pieter
COel
te DeZjt
1iOmt
i.d,.
15 Sept. l&% ‘de volgenlde
acte voor: ,,i~~~rzsr. ~Il«~~~s~
Boerhaven
1), althans woimxte
te
Leiden ,;locli ten tijde
van het geldeposeerdse gewooilId
hebbcntle
ten huize vd11
Joban Knott’er,
G8errit Gerritsz. tle Lange, PiBeter I>iIotersz.
Heesterman
en PietIer Christiaans
ÝIe frons,
draycrs
en
Corn. Lovenvos
vloerwerker
allen in lde plufileZblackery
vun
& pwcekyne
fles toebeho’orlcnde
Sr. ,Johan Knótter
vcrklaren
taen verzoeke
vm
Job. Kuotter
,:dat de maanid
Januari jaselfs tottet uytgaen vau Idien Johau Verburg
als
meester hleeft glewrocht
waargenomen
e11 de
plat. ry van
van Knott,er lmeft bevrijld en ons vier laatste deposantcu
nevens lde v,erdere alstoen
alid;iar ’ ,werkende
knechts
en
plateelbakkersg,ast.en
ten tegelijk
di: ge!lecle winkel
met
dispositie
van materialien
en met verdere verrichtingen
wat
tot het gaande houden,
van de plal f’y wIerld vcreischt
heeft bejdiend gehad, ldat Verburg
se,dert ultimo
,Januari
dc plat ry heeft verlaten,
hoewel \deze van aile beh’oorlijke materi&en
was voorzien
en wel inzonderh;3id
10111
voorn.
V. continuelijk
in werk te hourTcu en hem continuelijk
om zoovoel bij hem Itloenlijk
zyn~dc te d6~~ schil{deren zoovleel als hij af zou ku~lnen doen? verkl ~cnd~
zij vender niet te wieten waarom
V. is vcrtrokkin.
Compar~oer~de nog Sr. Loys Victor
Mr. plateelbakker
in
die plat~eelbakk~erij
de Schlenkkall,
die verklaarde
Idat
Jan V,erburg in F’ebr. 1.1. bij hem is komen werken
en
dien 3den Pinksterldag
is vertrokken.
Vlerklaren
de 5 deposanten
nog, dat na ‘1 weggxul
van
Verburg
is gebeurid, dat de rlcqt. hebbende
verzorgd
en
Itloten schilderen
een oven met bla11 wT goled als ordinaris
en nadat ,dezlelve gestookt
ten het goed
,gebakken
was,
bij uithaling
van ldlenzelven
ovel is bevonden
t’ot Ideposantcns uiterst’e bevreemding
dat al ‘t wasChe goeld in plaats
van blauur, groen uit .den oven gekomen
is...
Verkl aarfden nog Dirk Baens toen ?ij nde schildcrsknech
t
op vo’ors. winkiel
en (de Lange,
Brons eu Lovcnvos,
dal
het blauw waarmedle
het bovengenoemde
goed is geëxamineerd ,en bevlonden, ldat in hetzelve grIoen was vcrmcngld
idat niet te wIeten wie zulks gedaani [heler t en (loor
Aepe

1) Vgl. mijn art. Boerhave
nummer.

in Mndbl.

Nederlandsche

Leeuw

1933, Jubileum-
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Oude Tuinbeelden.

(,,Navorscher“

1933, LXXXII,

blz. 213).

Groot.

(,,Navorscher“

1933, LXXXII,

blz. 45, 46.)

V0llc~digslieidsl~alvc
zij hel volgcndc
.nog vcrmctd.
DC
gcnocnwlc
Jtrn Grool,
gctmm~
10
cn
gwd’.
gecloopl
IC
Hoorn
13 April
1777 was óók cc11 ~0,011 V:III Mr. .Joml
en van Jacomina
van rulc11 Berg(h).
Jiij Ovcrtccd aan 1~1~:
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‘Kaap 22 Mei 1822 1 >, was ri~tldcr M.W.0
der 3c klasse,
zit ,,Hcrinneringen
~;\II cenc reis naar Oost-IndiE
door
Q. M. K. Vcrhucll”,
Haarlem
1835, 111. 275.
Hij wcrld caldet .Juni 1787, luitenant
1 A~~guslus
lï9 t,
ccrstc luitenant
27 .Januari
1800, kapi tein-luitenant
27
Januari
1804 cn kapitein-ter-zee
25 Maart 1 S17.
Alkmaar,

Dec. í933.

Mr. .J. IZELOS,JE.

1) ,,no. 22”; of dit de sterfdatum is of de datum van het desbetreffende
bericht uit de Kaap, is volgens den Heer Kolonel-Directeur
van het Krijgsgeschiedkundig
Archief van den Generalen Staf te ‘s-Gravenhage (van wien ik
deze nadere gegevens in dank ontvangen heb) onzeker.

Geheimmiddelen.

111 1558 ~Trschccn
bij Chris toffcl
Plantijn,
drukker
in
den Gulden Eenhoorn
te Antwcrlxil
ocu llians íxLdza:un
gcworld en bockjc : ,,Dic Secreten \*an den ccrwacrdighcu
flccrc
Alcxis, Picmontois.”
Hel wcrtl liloor Planti,jn
met
ccn voorrcldc
aan Emanu~l
I~hiiibcrt,
Hcrlog
van Sa\roye
lei1 Prins van Picmont opglcdragcn
en goedgunstig
:\anva:uxl,.
E,cn curieus
bockjc, i nho,wdendc
,,sccr cscclle~ltc
~llldc
wel gheapprobrccrde
reme,dien, teghen veclde~~liande cranchelden. wonden
cnidc andere accidcnal~en; met die manieren van
~distiller~en, .perfumcren,
contiturcn
maken,
le
verwen,
coulcuren
cndc gieten.”
Hlct eerste hooftdstuk
geeft middelen
aan
om
die jonchcyt te conserveren
wde
ldlen
ouderdom
te ~docìi vcrsyaeyen; om #den mcnsch
altyt in ~yncn fleur cnde in syn
jcucht
te onlderhoudcn,
als oft hij noch in ‘t beste van
zyncn
leven Ware. Dit was vaii
,tlcal aulcur
goed gczicn,
Fv’ant hij k,on nu van & bclaugslclling
van zijn lezers
overtuigd
zijn --- alleen ‘t middel was wal kostbaar,
want
‘t kwam neer op ‘t Idistill~ccren van bladen van gcslagcn
goud mlct lemoensap,
honing en nog heel wat dingen moer.
En Nrlaarna kr)ceg men ee11 ~exccllerlt
potabel
goud, Idat
eens lof tweemaal
per maailid moest worden
ing~~noNincn.
In rlit hoofdstuk
w’orldtl/ ,001~ ‘cen uitstekend
middel
legen wrat ten gegeven, het sc~liral~scl van ~tlcn Land van
willdc zwijnen.
Lijn ~dc wrattlcn
op ic3c rechter
11cllX v:lii
‘1 gelaat, ldan kan ccht,er slechts de tand vali den rcchlcr
zwijncnkaak
Idicnst doen en naarvenant.
Met cc11 ,,socp-
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ken” van gerstlcwater
met het sclwq~~l
is dan de patiënt
gd3olpen.
Dan een middlel om kinlderen
van de maanziekte
le gedoezen,
(die ze krijgen door een worm
met twee hoofden,
Idic in het lichaam groeit len naar ‘t hart gaat. Een pocdc!
samengcstNell:l uit schraps~el van gelili,~an~~~orlc~Icli c’n ìn~~~*rfic
en aangelengd
met water doet \vondercn.
mits ulel IWCC
vingers op ~dc lippen van het zi’ckc kind gebracht.
Het tweeldc hoofdstuk’
,bevat mild,delen om
kas tzlijlrc,
rleukwaters.
oliQn en zeepen te maken, een goede ,,perfumeringhe”
voor liamlscho~enen
.- en voor paternosters.
Daarna
in een volgend ho~ofdstt~k eenige goedc we~~ltcn
1’ 0 0 1’ “t
maken van confituren,
om Itllan op ,,gcparfumc~rl3
,
gedisli 11eerld watler”,’
011ze
e:1u
rle
dogllv,
Cl1
op
JOyS~ctSCI”,

hel

,,rouge”

,,vcrwc”

bleek

kleureel.

%w~ai-t

voor

tdc

da1nc5

le

lixw

was

toen

troef,

i~mï

Idle oplossing
van
het
een witten saficr een diamant
te maken’
met water tcc vergubdcn;
wat trok.
In <(lil bockjc haid ,,clck wrll wils.”
En

ten

slotte

komen.

I)e

wiltc

tolen 4ook al ~~ckc~~cl,cl ct~~~nds hel
o.a.

Mr.

Een niet geslaagde

hel

haar-

wl1ij111.

gchcim

en om

om

van

‘t ijzer

‘31. C:. NIJ LAM).

loterij.

Niet algemeen blekend is het, dat Joseph 1, Koning
van
P,ortugal, omstreeks
1765 ~tlo~or zijn gezant bij onze StstenGeneraal
aanzoek
frieeld tot het lichten
van een aanial
soldaten ,,volgens sekere conditiën
cn restrictiën
in desclvc
Die actme hield in, dat de Portugxscthc,
wet a angero~crt.”
Koning Ionzcn Generalcn
Staten tcve~~s
verzocht
,,negcn
lwkwame schIepen, volorzien van victualie
en anderszins
mln
behoorlijk
bemand”
voor 4 maanden
te zijner beschikking
te stellen, en Idat wtel tegen
.voldocnde
kwijting.
31~2~~
Joseph I wibde meer. OndIer behoorlijke
waarborgen
wi&
hij gaarne een loterij zien ingericht van 200.000 loten 10 t CC11
bedrag
vz111 f 200.000.
De bedoeling
was ,,ldat in elke hooftlstad van de provinciën
een commissie
zich mei tde regeling
van de loterij zou belasten en een ‘ontvanger-generaal
zou
Bartholomcus
worden
aagestlehd, onder leiding
van Idr.
Kieffcl. agent van ~deii Portugeeschcn
koning.
.dat
‘elk
huisgezin
minstens
En lot ZOU
CGeldacht werd,,
dat dit all’een plaats zoude hebben
nemen ,,behoudelyk,
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in rcspcctc
van
pw~o~ux,
~dcweIkc nolierlij k m idlílelen
hebben om bequaemlyk
so veel te mogjcn ontberen,
en
niel van schamele
luyfden of van seer kleine fortuin,
‘t
welk sal staen ter Idiscretie
vau de commissarissen.”
Er
zouden 825 prijzen zijn van f ,lOOO tot f 10. maar bovr~nIdien zou degene die het meest ,,mct besloten brieven”
zou
ingelegd hebben, f 200 ontvangen,
de dauropvolgr:nde
f 150.
Alk5 tc zamen tot een l>o;3ïag vat1 f 40000. Hinnen 6611 ja:u
zou het ingeschreven
b’ejlrag tcrugbctaald’
wlordcn.
Van ‘dit alles
is niets gekomen.
Nicttcgensta~~rlelc
#de
aanbeveling
van Koning Gcorge 111 van Engeland,
om ailcs
gocltl tc doen slagen, heeft men cr hier te lande niet aangcwilld. Port ugal was tocu reeds ecn weinig non-valcur.
Mr.

M. C. NIJLANU.

De Noord-Nederlandsche batterij artillerie te voet Lux
in 1815,
Door

Een Waterloo-studie.
W. E. van Da& van Isselt

Gepensionnecrd

(Vervolg

Luitenant-Gener,ial.

van blz. 144 )
.

4 Juni tdeed die Prins van Oranje zijn voor~?emcn
itcniicn
om Id,c 3e Divisie tc beginnen
met 10 Juni af cn toe bijeen
te trekken
,,op <de heiden vz\11 C:\stiau”:
het dorp Cast~~n~
7 KJM. ten W. N. W. van Roeulx
aan ellen grooten
weg
Mons-Soignies;danrbij
ligt een gellucht,
dat inl;lerdaatl
Les Bruyères
lIleet. D’e korps,cn*
werden
blijkbaar
individueel voldoende
geolefend
geacht om over te ga;m tot
manoeuvres
in holo,ger verband. Daar de meest vcrwijderidc
troepen volor Idie excentrische
bijaentrlekking
met oefening
me& *dan één
etmaal ao’odig
hadidcn.
zou de Divisie
telkens den avonld t.v. worldlcn bijeengetrokken
in Roeulx
en 3 nabijgel,egen
ldorplen; vandaar’
konlden zij de heide
in 2 tot 3 ww
bereiken.
In verband
mlet de van genc
zijlde Idcr grens ink’omenidle
berichten
moest de Prins reetds
bdc eerste olefening
8 Juni veiligheidshalv~e
afgelasten:
zij
bracht (de troepten in Wellingtonschen
geest vrij ver naar
hset W., doch Oranje
o,orld+eelde terecht,
dat het zwaartlepunt meer naar hlet 0. - íde Pruisische
bondgenoo ten moest vallen.
9 Juni beval hij, ‘dat ieder bataljon
vanaf
den 1Oen elken morgen vroeg moest worden
bijeengetrokken; was tegen het vallen van lden avonld alles rustig, dan
mochten
lde trIoIepen inrukken
naar hul1 kwartieren.
Voor
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1) Mm lcttc op de voor dc artillcric
g~mxigde
benamingen’
2) Zie !dc Ras. 111, 1162. voor de 2c Divisie. Zal stellig algemzcne
rcgcl gc\vcest zijn voor alle Ncdcrlandschc
trocpcn vanaf 10 Juni 1815.
Or~dc~r
bij
<IC>
Bas.
TII,
1160.
3)
4) dc Bas. 111, bi%ilagc XVI; dc T’S~brc*iacs. 111, bijlage 1X. A.
bijlage
1, geeft voor de Stafkwartieren
van de
5) ‘\\‘iipp~rl~~al~n,
3c Divisie cn haar le brigade
op 12 Juni 1815 terecht
op: Haine
St. Pierre.
6) de T’Serclaes.
1, 408 en 410.

.
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Onderdeel
Rijdende batterij 6-ponders.
Kapitein C. F. Krahmer de Bichin (ZuidNederlanders)
Trein le Luitenant A. F. van Zeist
Batterij 6-ponders.
Kapitein J. H.
Lux (Noord-Nederlanders)
Trein le Luitenant 1. Kikkert

II

Offrl.

Troepen

l
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Paarden

3
3

120
84

120
162

4
2

117
139

4
254

1) Dc T’Scrclacs.
111, 98-9; nag~~nwg
conform
is \\:iippc~rlnmn,
bijlage
V. Daawntcgcn
gecfl de ‘T’Scr(‘law
11, 395, hoogslwaarschijnlijk
ten onrechte,
op: 6669 man.
2) De getallen komen nagenoeg ovcrzen
met cen sterkteslaat
van
1 Juni 1815 (,41g. R. A.).) Alleen wordt de trein van beide batlerijcn
daar nog v#ercenigd opgegeven
te 1,~s Hcslre, Faits en Scneffe. 11.1. 9
offici~cren,
221 man, 417 paarldcn.
11~1 on\~~aarscllijnlijke
hoogc, ook
onjuiste
aantal van 7 treinofficieren
voor batterij
Lux, door de Bas
en Graaf {de T’Serclaes
opgegeven,
is doar mij verbeterd.
Dat mijne
gegeven cijfers juist zijn, blijkt
o,ok aan het slot mijner
studie.
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Men komt tot totale sterkten
van:
Batterij
Krahmcr
de Bichin
ij 204 282
Battlerij Lux
G 25G 258
Volgens
ten Bosch, 23-4 tfeldc een compagnie
artillcric
te voet: 1 kapitein. 1 eterstIc ‘en 1 twecdc-luitcnt~nt
; haar Ireincompagnie
1 eterste en 1 tweede luitcn;~r~t; in lotaal voor dc
batterij
5 officieren.
Dit was of een vrctlcsorgauisatie
of
te vel~de was gebleken,
dat het in vredestijd
v:~tgestclde
aantal te gering was. Nagcnocg
alle Ncderlandschc
ha ttcrijcn waren in Juni 1815 s tcrker aan officiereu.
In ~cn
stcrktestaat
van L\pril 1815 rckcude
Generaal
Tindal
als
norm op 3 arlillcricen 3 treinofficieren
uer hattcrij.
Ifct
groot aantal paarclcn
behoeft
niet te vcrwionderzn,
daar
ldc voetbatlcr-ijcii
‘13 vocrtuigcn
telden, ldc rijdende
batterijen
wat minder
(4 tot 0 infantcriecaissolls
contra
12) l), edoch daartegenover
haar
hcdicningcn
hercdcn
warlen I
Hocwel
men reetls dagenlang
vciór 15 Juni van verschillcndc
kanten
was gewaarschuwd.
3) verrichtte
Wellington
nagenoeg
lliets om zijn tr0íbpen
meer bijeen te
trekken naar hel hclangrijkstc,
incest
bedreigde
deel van
het ravon: idc aanhechtingsstrook
vau het Engclsch-Nederlands&c
cn het 0. daarvan
l~:gcrende
Pruisische
leger;
cr waren voorts aanwijzingen,
dat Napoleon
het gros van
zijn lcgcr sla:utcgenovcr
samentrok.
Met grlootc va:~lhouItlendhcid bleef Wcllingtou
hij zij u del1 kbexelSd, dat de Keizer
de E~~gclscl~e~~ door cen a:~nv:al veel’ dichter
bij !clc kust
zou afsnijldcn van hun vcrhindingcu
over zcc. Toen Napoleon, Irlic zijn _ lcgcr zeer kort achter dc Franschc
Noor#dL
grens op ccn
zeer enge ruimtc
had hijecugelrokken.
15
Juni vroegtijdig
vcrrasxnd
tot tic11 :~anval overging op vcrom tc tr:ach ten zicbh wigvormig
te
mcldc zwakste
pl:tats
ldringcil
tusschen
die vcrhondeu
lcgcrs, werd ‘de ccrstc
í-roepen bij
stoot ~(167 dag, bchnlvc
doSor Ncdcrlandschc

1)

Zie hieromtr~ent

nader

blz.

118-9.

c’n caissous li paarden;
dc
21 ten Bosch, 3,5. De vuurmondw
alle overige voertuigen
4 paarden.
ponder kanons zelfs 8 paarden;

12

Gcncraal
van 1lcrlen
11.~‘.
:3> Zie o.a. tic Bas. 111, 517 en ll.jï-8.
zond aan ons Iloofdlwarticr
cc11
onderschepten
brief 1d.d. 13 Juni
‘s avonds van cen Franschen
kapitein,
inhoudende.
dat Napoleon
t2
Avcsne~ \vas l~n de cavalerie
,der Garde was op$xnarchecrtl
(Archieven velldtocht
1815. Alg. RA.).
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Quatre Bras (vo’orts 16 Juni), ook ópgevangen
door de&n
van #de Pruisische
voorposten.
Chassc
ontving in den morgen te Haine
St. Pierre lde beroemd
en berucht
gew~rd~cn
orlder van idNen Prins van Oranje uit St. Symphorien
(ten
Z.O. van Mons):
,,Lles Prussiens
ayant été attaqués!
jC;
vous prie Ide rassember
sans pertz (die tems votre Divisisn
au point de rassemblement
sur les kauteurs
en arrierc dc
Haine St. Pierrle où vous attendres mes ordres.”
1)
Ch assé moet onmiddellijk
uitvoering
hebben gcgevcn aan
Idie orlder, w’ant 11 uur voorm.
meldde
hij nog uit /dat
stafkwartier
aan Generaal de Constant:
,,zoio&en
ontvangen wij de zekere tijding, dat de vijand onze grenzen heeft
overschreden.
LIe IXuisìe
is veryl~dcl~? fe F\ay 2) el1 ik
van Zijne Koninklijke
Hoogverwacht
de nadlere ord’ers
hleild.” Fay was voor de 3e Divisie aangewezen
,,tot algcmeene allarmplaats”;
3) Idaar
bleef, nadat
Chasse
15
Juni in den vroegen
mlorgen
‘s Prinsen
order had1 ontvangen, ,,de (divisie op Ide chaussée, door Fay loopende,
geschaarld zijnd’e” tot 6 nam.; enkele bataljons
bleven Haincovergangen
vasthouden
tIot opname
van onze cavalerie.
Toen hrIacht Chassé of ‘op grond van een bevel of op
eigen initiatilef
het gros zijner
Divisie
.,vóór R:lu.mc in
het bivouac”;
Idaarbij is stellig ook nagenoeg
alle artillerie geweIest, w’aaronlder batfcrij Lux. Hij verplaatste
daardoor dat gros 2,5 tot 3,5 K.M. in ?s vijnuds
richting.
4)
,,Twee batailltons
#en eenige artillerie”
(waarschijnlijk
stllkken, haoogstens sectiën
R.A.) dekten
2 overgangvn
over
de Haine, medIe ter verhooging
van de veiligheid
geduren,de den nacht.
1) Over deze order,
welke
volgens
Generaal
de Bas niet zou
hebben bestaan,
#doch ten slotte door Generaal
Sabron
voor den
dag is gebracht.
werd in ‘de Militaire
Spectator
1910-2 oen zeer bclangweltken~d~e pennestrijd
gevoerd
tusschen
eerstgcnocmde
en Generaal KooEemans
Beyncn.
Voor zoover na te gaan uit de kaart Axrc
met ‘s Prinsen plaatsaandui’ding
zijn bedoeld Baumc (blz. í86), hoewel
het niet ‘t te voren aangewezen
verzamelpunt
l?ay voor dc Divisie
was (blz. 1441, waar blijkens
Chassé’s b’cricht xijn troepen
aanvankelijk inderdaad
zijn verzamcltd.
2) Wij cursiveeren.
3i Verg. blz. 144. Ook
genoemd
in hel
lalcr
tc vermcllden
gevcchtsbcricht
van
Chassé’s
chef van den staf D~clcn d.d.
11 Nov. 1815.
Baume komt op de B,elgische kaart 1 : 200.000 driemaal
voor.
4)
en wel aan, doch ook beW. den
qo0 t’cn weg
Binche-Nivelltcs.
Hei oude Idorp lag op laatstb,edoeltde
plaats.

t
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is Ií3piki t1 Ncpvct~
Cl 1x56 niet vititrlcn

1)

Alililairc

Spf~ïlalor.

111

6)

1911,

blz.

1W9.

de T’Serclaes. 111, 35s.
3) Idem. 1, 393 cn 437-S.
4) ldcm. 1, 408.
5) Idem. 1, blz. 410. du Bas TIJ, ,T12.
6) Verg. mijn blz. 187.
7) de T’Serclaes. 111, 355 en 372.
S) Krijgsgcsdl. Archief.
2)

CIl,

Cl

1h:n
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I3etreffende
het schrijven
van (ten Prilis va11 Oranje uil
Ibusscl.
Gerleraal fdc Constant
mxhtigalcl
om de lroep~iu
15 Juui ‘s avol~ds c.q. naar hun lialllo~llle~l~calteil
tc &xn
inrukken,
bxk,ell~;le deze aau: ,,hel is hel gevoeglijkst
geoclrldleeld #de Idivisiëu en bivorruc te: latei1 vcrblijviil,
wijl
Irlit berigt Le laat ontvaiigeii
is (11.1. 9 ncIm.) 1) ; zijn I?oofdargument
is zeker gew~eesl, /dat iiij lden strategischcn
toeToe11
tiC ecrsle
~,llhl~r~cslanld toe zeer gewijzigd
oortlcelde.
ljng met den vijand bij Q u;\tFe-Ijras
bC!iClld
\v:is,
IlClI
(le Constant
Generaal
de Perponchcr
gcradeil
Ýlat punt
ii outrance
vast te houden
cn ziju 2c brigade
aldaar
te
doen vcrsterkcu
door ecii godecllc tier le hrigadc 2) ; uil
Ni\YAles).

1)
2)
3)
laat
4)
5)

,de Bas. 111, 536.
(de T’Cerclaes. 1, 407, 408 en 409.
(de T’S,erclacs. 1, 437. De verklaring,
werd onl\~angen, gaf ik op blz. 1%.
de T’Serclaes. 1, 462-3.
Idem, 491.

waarom

de order
c-

zoo
-,
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uilgevocrld,
dan had
Chassé daar zelfs
die gchccíe Divisie gpon~len
en zou het allcrl)elarigrij
ksle
.kuooppI”il
t
Qllatrc
Bras 16 Juni zeer vro@ijdig
uoZkOme~2
zijn
entruirnd. Vooriil. ldai& zij liet in1lialief
van onzen Generaal
Qe Perpowher
wkmJ dat punt iiitcgeii;lecl
door de qeIrcele 2e Divisie bezet, hoewel dc Constant
Rcbecql~.e, die
hij afwezigheild
van d’eu Prins \-an Oranje
Wellillglon’s
aanvankclij
k
~~clilcrgeliou~rlcii
order
lol coliccntratie
O[i
A’iuelles niet lang3
flnrfde
aclllerlloudcn,
haar kort na
mi~~l~dernacht ook aan dc Perponeher
dcxl uitpan.
1)
16 Juni 1815 boo~si onze 2e Divisie de I)crlronchcr,
&lnk
zij Ic!iens initiatief,
te Quatre
Bras, 10 K.M. ten Z.O. v:~n
Nivelles,
onder
den Prins van Oranje,
ccast 113 3 uur
door andere
troepen
versterkt,
den Frinschcn
liukervlcugcl
omlcr
Maarschalk
*Ney dapper
wecrstaiid.
Napolcon zelf lclreef dien dag ruim 10 K.M. nog meer Z.O.,
bij Ligny,
de Pruisen
onder vorst RlUc~ux terug. Toen
Wellington
17 .Juni vroeg bcricllt
ontving
omtrent
l~lcn
g~~o~~ldc~dcn t~erugtocht , der Pruisen
in N. richling,
lxslool
hij om zelf terug te gaan iii tlt: reeds verken:l,c
stelling I,cZ. Watlcrloo
tot [lekking
van Rruss~l on daar
Icllen 18en cvcntuccl
den Franscli~~i
Keizer tc staan, mits
Rliiclier
hem lriaii niet minstens
2 van zijn 4 leg~rkorpscii
zou steunen.
,41s gevolg’ van de ~~cgevwi b~vclen
moest
Divisie Clias@ om 10 voorm.
:IFmarchccrcn
van Nivellcs
in N. richting
2) --~ 1:laarhij gxlckt
door 2 onzCr cav:jlcricl>rigal:lcs loIlidcr irl,~n Di\risicci,nllll:111,1!-1111 Raro11 ‘(le Collncrt
~r~och het werd tegel1 den mi!l~log, daar ocrsl de naar Arqucnncs uitgcsclioven
le brigxlc
wcpr moest worden 3an~~~troltlrcll
Cl1
ide wegcii
door
lroep~n
en treincolOnll~esl
Tijldcns ~&cn I erugtocht
vervoegde
Genewaren vcrspcrrl.
raal rlc Constant
Rcl~ccclue zic*h omstreplts
il nam. in op&xcht
van Wcllinglon’s
chef van den staf bij Chassé. dien
hij naldcr illlichttc
omtrent
de plannen
van ldcn Hertog,
00 ki met Iclic Divisie; hij deed haiu- nog vóór de Ii~oFstcdc~
MOE Plaisir I:lcn qootcn
weg nnar Mpnt St. .Jean vcrlatcn
van ‘den
richting
Rrainc
1’,411cud, waai- zij ljuii ::iiwaarls
~~cclltcl~\rleu<jel van Wcllinq[on’s
~Ggcnlijlte stellig
tot ldekking (laarvan tcgcii c;lmtr~~kl~irl@ ínoest w:\k:~~i.
die plaats
tot het uitcrstlc
verl:bdiglcii
3). IXl 22 l)rigxlc
d’,4uhrcni C: zag , zich
C’CIl
@lllStigc
str~lling
Z. W. van rl,c
p1 cl nts
tocgcm~czcll
0111
tc?r
natlcrinq
tot haar
te hcletten;
gelet
011 :lmc
rnol)iclc
tayk om den uitcrstcn
vl(4ugcl werd locn de rijdc:n:le l)aI terij Krahmcr
hij haar
1)
2)
3)

Idem, 438-9.
de T Serclaes. 11, 7.
de Bh. 111, 634. Ide T’Sserclaes.

111, 372.

.
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ingedeeld;
‘de le brigade
D{etmers
wlerd voor de rcchtstrccksche
verdediging
van Braille
l’Alleut1’
lx~stet~~ld ; clc
toen bij haar inge~deeld~c voetbatterij
Lus kwam
met 2
bataljons
[dier brig,ade in reserve N.O. van /de plaats, v$ei!ig
op tdcn binnenvleugel
bij dcu korenmolen,
welke vcrmocdelij k‘ heeft gediend
tot \vaarllcrnialgsp~u-rt.
1) I>aar
zoowel de Bas als deze met Graaf dc ‘l”Stcrclaes cn ook
~~iippcrmann
op (de plans van liet slagveld bij tl~ 2,e eu
bij tdc 3c Divisie een afzondcrlij
ke ,,n7~~llilicool~o,!l11e)) inschetsten
- Wippermann
noemt het officieel
,,niunitietrein der 2e-3e Divisi,e” 2) - ixn begrip! Itlat in dit troe-,
penverband
in lde st~erkt~cstat~cn noch in de rapporten
v,oiorkomt, vcrmo&ik, dat #de logge batterijen
van ~13 vloertuigen - een samenvatting
vau een batterij
;j 8 stukken
+ haar muniti~evocrtuigcn
+lccn infantericmunitietr,ein
zich bij het gebruik
tfe vebde reeds als ondoelmatig
hadden doen kennen, zooldat men was gckomcn
Vot cen mwr
moderne
splitsing
in de eigenlij k’c battierij
van 8 vuurmonden
met hare artilleriecaissons,
Ie~l een munitietrein,
bestaande
uit Idlc infantcriccn caval ericcaissons.
3) ZONO
schhrcef
van Löbcn SIels: ,,Wij zijn genegen om aan te
nemen, {dat Ide infanteri’ckaissons
bij hrt hoofdkwartier
lder
,
divisiën waren.”
4)
Divisie Chassé legende op 6 K.M. tcgcnowr
den vijand,
l&ic in den avond van 17 Juni doordrorrg
tot het gehucht
Bois Scign cur Tsaac. H~ocwcl 3 batal,jons ~:lcr Divisie uit
Zuiltl-N~elderlanld~ers bcstondcn,
was ttl~ ontvangst
door de

1) De opstelling van Divisie Chassé in deze phasc vindt men op
plan 1X van dc T’Scrclacs en schets 8 van Wiippcrmann. Bcdocldc 2
bataljons en batterij Lux bivakl~cerdcn nabij #den N. uitgang der
plaats, iets ten Z. van het tegenwoordige ktcrkhof. Dc korcnmolcn beslaat niet meer.
2) Zijn schetsen. 8 #en 9.
3) .Zie hieromtrent nadcer blz. 118-20. Bij sommige Divisiën was
met ,,dse groote bagagie” ook. ,,al het overto1lige materieel dzr artillteric” rce’ds 15 Juni teruggezonden (‘de T’Serclaes 111, 294-6; zit
echtier 310, waar blijkt, dat het 16 Juni bij Quatre Bras nog aanwezig
was); daaronder zal mlen stellig geen munitievoertuigen hcbbcn gcreklenld. 17 Juni zijn de gro\ote trein, maar ook de reserve-artill!criel
onder luitenant-1tol;onel Holsman door Brussel teruggezonden tot
Vilvoorde, Onder die afdeel$ngen is den l&en ‘s avonds cen panitek
uitgebrolcen; vele voertuigen ijlden verbandeloos terug tot Mccn&en,
Antwerpen en verder (de Bas. 111, 807-8).
.
4) IV, 457-8, noot.
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werlclell

geslole11.

Lakr

we&11

weinig
uicts

voorkomend.
,, Zelfs
afgCgevCi1; alle ideu‘deze
0y
hxel geopend
gcvolgc
der gebrekkigu

en tde soiSdatliii, vaii welke,
hi
verpl egiiig, eeu
groot
‘deel
iscelllol~gcrig
was,
vLu
hel
uoudigc voorzieu”.
1) LSehalve dc iuvlocd
bozer cjfficiercll
wcïlitc
hier voornl.
gunstig
de gcslrerighcid,
waarnxdc
ii0kOild
L)el111crs
elk
willekeurig
optïW~r1
legcuovcr
dc
lm~olkiug
oi~lerdrukte.
,Gebruik VU ~dc ter plualsc aauwczigc voorraeleu
was cei1 uitkomst,
wimt dc verpicging
liet alles te wenscl~ci~ over, ~daar dc levcrmcicr,
mcl wien
onze iihmelai~oe
coutrxhm
had g~slol~u, zijn vcrbintcuissen vanaf 17 Juni aholuuC
uiel kou uakonleu
in \~ehmd
met lde zleer l&mgrijkc
lroep>ellvc~~l~~~~tsil~g~ll op dicu
ldag. Tc gewcnscllIcr
waren hAloorlijk
onderdak
en vcrplcging,
omdat
ua een schier ondragelijk-i:
wmnle
op
17 Juni een allerlrcvigst
onweer
\rolgtle, dat zich lot milddernacht
oullasttc
in onophoudeiij
k ,slroomendeu
regen.
l<oorda van Eysiuga,
als jong luiteuant
der infau terie ingotleeld
bij brigade
Uetmcrs,
schreef
tfaaromtrenl:
,;d~
geesten, welke over Itlcze aardc waken,
openden
tl’e :;luizcu ~tlc.s llcmels; golvende stlorlregens
daabden, hcrschicpen
~clc graanvelden
in zecCu, hel lmd
ill een mocrm...
Wij
trokken
iu I<raine la Leu cu lcgcrdell
011s iu dc stratc~~,
doch de rcgcns WuWi
zo0 hevig,
.thf
elkc
stra;ii
eet1
rivier sclicen. De honger
was lievig.”
2)
Dc wutlerzijdscllc
strijdkrachten
\ycrzlen ‘tlicn nacht door
ratelende
do~i~deïslagcii
verderl
in 11ut1 rust gcsloortl ; de
troepen slo~~lel~ tol dc cnkc~ls iu hel water. 3) Zij konldcn
op ~tlcn vetten doorwecktlen
lmdc~n geen rust vinden,
terwjajl liet natte hout voor ctlc biv:lks nicl wilde
branden.
F’an alle ilal)ij W:\lerloo
opgcinaï(bhccrrlc
troepen was hrigade
DClmcrs,
w:iarl)i,i
loezr haltcrij
Lux,
nagZnocg
dc
cmigc, itlic in cm l~cwoond oord on61~:~1;iak cii Cclliffe
vcrplcging
vimlcn
kon. 4)
r;1
(Wordt
vervolgd ).

1J
2.
3)
was
slaat
1;
mann,

Wfippcrmann,
91 cn 104. ld,c Ras. 111, 634-5. ldc T’Scrclacs.
11. 22.
De Recrnscnl,
ook der rcccnsentcn.
1831. TI, 292-5.
Verslag
2c Divisie
bij dc T’Serclaes.
111, 325-30.2 ,,Die nagt
vcrschrikl~clijli;
het hiclld nicl op van IC slortrcgencn.”
Daar
326, dal het reeds tegen den nam. was gaan regenen.
,<lC Ras. III, 635-6 cn KM. 1tlc 7’ ScrY?lacx 11, 21-2 1Vrippcr80, 90 ten 91.
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Buskern Huet over Thorbecke als redenaar
en stilist,
In zijn bekend artikel ,.de Tweede Kamer ch ldc Slaatsj xu
bcgrooling
vo10r 1865” hl {(le Gids van geuocmd
sc.41rij fl Cld. Ihsken
Huct : ,,Uil licl o~ogpunt van den sliji
gczieii in clkc rc;lcvoering
van den liter Tliorbecke,
elk
zijner mcmoriën
van loclicl~ling,
ovcr4lrevcn
gcsl~roken,
cene geniale kakografie.
Het kric~ll er van ongran~malikabc beknopthcden,
van gro,otcr ~11 kleiner
geweMcuarijen
Slag op slag woridlcli ;lc rcgt~il cljcr
aLlIl
,de taal gcplcegd.
schoonc
opgeofferd
aan eenc eigenzinnige
CollciSiC, hare
CCllc3
111 111:1bey alligh eden
versmaad
ter will’e
van
nier
on ta:Mc
breviloqucnlic.
I)c lieer
Tllorl~c~eke
is
der l)rce~clspr:~l<iglicisl,
zo0 lxvrecstl
voor
het
cuvcl
De geNdachten slrooIdat hij cr korhdemig
van worIdt.
13iet bij hem
met
staliglieiirl
over
c(3nè diepe
men
\vol~c~~~1l
lWkhg
en I angs
gïo~olsclie
ocvcrs.
maar
Itl,oor clkauder
geschud als passagiers
in een oud spoor11artlc
hnlte11
op
cc17
wcgrij Inig van lde derde klasse:
&
vcrsl eten oii~tlerstcl.
Mr. c. l3AKr-L

Een oud gebruik.
ln cen arlikcl
over Prof. J. hl. Scl~ranl (178%186Ii/
ill
tic Vlaarnschc
GLds van Juni 1931 Iccsl mc’n, adat I~cL I)avil:1 de tuinman
was, Iclic bij licl r>verlijdiii
v:m zijn mees-tler naar ‘de korveii
ging om de drloeve gcbeurtcnis
aai]
dc bijen mede le ldleelen.
Zou Itlit gebruik nu nog
bcstx~ni?
Mr. C. BAKIL

Van Speyk.
In ldc Indische
courantten
van F#ebr. 1933, vindt men
o.a. het bericht:
,,ldat vcrscl~illcncle
r’egeerings-insta.;Ilies
bewijzen
ontvingen
vau msdcleven
van de burgerij,
o.a.
van een acht~erkleinzoion
van Van Spcyk, Itlie gaarne
ill

.
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die gelegenheid
wordt
gest’elid lden naam van zijn voorvalder in de Geschiedenis
t’e ldoen herleven.
Demonstraties
van loyaliteit
zullen in [de verschillende
plaatsen
worden
gehouden”.
H,et mag van algemeene
b’ekendheid
worden
geacht, dat
Van Speyk onyehrrzud overleed,
wat evenwel
niet uitsluit,
dat hij nakomelingen
naliet.
Is het bericht
uit Batavia
juist en -weet #een onzer Indische
lezers dit nader te bevestigen en aan te vullen?
.- .
M. Cr. VV.

.
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De familie Wittebol.
Door

W.

A. Askamp Jr. en J. G. A. v. Hogerlinden.
3

((lat tlcze familie
zich bezig
Men zal zich herinneren,
hield, met vervenen van turf, cn steeds verder van Hazcrswonde. waar zij dit bedrijf
h’egonnen, iclc Rijnstreek
(loortrokken,
cn later landbouwer-s
\+lertl~en, ,dailr zij grootgrondbezitters waren. Wij vonden hen ook te A:~l~la11~lel~Vce~1,til
volgen hier Ide uittreksels
uit ldc Trouw:,
Doop- en graftc ‘s Glmwlxgisters,
welkle zich nu op ‘t Rijkst rch lef
hagc beviiilden, en wel der Gercfornlccrtlc
Kerk.
26-10-1743.
zijn bij ons in wel tigcn on&rtrouw
opgcnomen : JAC0 B’ VAN R HEI’, \\Tctl ll\vllil~~r van NEE L’I’J E:
KRIJGER
(overl. 9-12-1742)
wonende
lot ~~arl;~1l~lCrveel~,
met MAARTJE
CORNELIS
ZE WITTE 13OL, j x1., geb. IC
Langeraar
en wonende
tot I~hijnsal~~rs\youdc,
welkc voornoemde personen op tijd getrouwid zijn.
15-2-1767. JACOB PIETERSZ.
WITTEBOL:
weduwnaar
Lysjc OLINGH,
van Oudsl~oorn,
nn wo11ciid
le Mijdrecht,
met THEODORA
WI.JKERLAAN,
jxl. van Zevenhoven
cn
1111woncndc
te Mijldrecht,
cn zijn gclroutvtl
IC TH,4MEN.
13-8-1769.
CORNELIS
I’IETEIVU.
\W’I’TEBOI~
(gel,.
23-9-1742)
j.111.
mcl HUIHERTJE
V14N ZEBEN,
j,<l., geb.
te Kamerik,
mcide wonendlc alhier.
20-3-1774.
CORNELIS
VAN DER - I’OEL,
j.m.
mc>L
STIJNTJE
PIETERSE
WITTEBOL
(geb. 30-6-17nO) bcijden geborlen en wonende
alhiler.
16-2-1777
(in trouwboek
Nieuwho~op
staat 11-10-1776)
trouwen .GERRIT
KLAASZ.
DE PAUS,
j.m., geboren
Bc~1
wonlende t’e Nieuwkoop,
zijnde van lclc Roomsche
I<ciigic,
met TRIJNTJE
PIETERSE
WITTEBOL,
‘geboren
en
gewoond
hebbende
alhier,
lcn van de Ger. Religie, doch
thans wonende
onder. Nloorldq
cn zijn getrouwd
te Nicnwkoop.
Uit het doopb80ek Aarlanderveen
Ger. Kerk het volgendc :
4-7-1745. LEENDERT.
zoon van PIETER
WITTEBOL
en MAARTJE
DwALrNi;.(Dit echtpaar huwlde Cc Oudshoorn).
Hun kinderen
zijn Nto. 1 ‘deze Lecntlert,
clic \xrm.ocdelijk
21-12-1808 als lechtgenoot van ELISABETH
VAN
ROOIJEN
ttc Hazerswoude
stlerft.
No. 2. G~eldoiopt 23-9-1742. CORNEL,IS
zoon
van PIETER
CORN. W. #en MAERTJE
JACOBS DWALING
(Een Leendert geb. 16-4-1741
stierf op 4-7-1745, de ltlag
waarop
LEENDERT
No. 2, geb. werld),
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30-7-1748. STIJNTJE,
jong gestorven, want op 17-3-1730
STIJNTJE
(zie 20-3-1774).
Op 2-12-1753
.gxloopt
TRIJNTJE,
gcluigc
Lecntjc
*Jacobs Dwaling
(zie 16-2-1777).
,
Dc kinderen
van .Jacob vau 13hce CU Maertje
COI-U. \Vittebol zijn reeds onder
Essclicherwo
u tlc l)csch rc\‘eu,
~11
volgt op 21-2-1759.
,ANNETJ I’N aloch ter van
CO RN.
JANSL. WITTEBOL
cu MACHTELD
GROENEVELD,
getuige Gccrtj~e Spoormakcr.
8-4-1770.
WILLEM,
zo011 van JACOB
PEETERSZ.
W.
ei1 THEODORA
WI.JKERLAAlN.
-/- 6-7-1771.
18-5-1771. WILLEM,
zoon vau JACOB I’IETEI<S%.
WITTEBOL
en THEODORA
WIJKEB LA4AN.
15-11-1770.
MARGJE
Idochter
val7 CORN.
PIETERS%.
WITTEBOL
cu HUIJBERTJE
VAN ZEI3I:N.
6-9-1772.
PETRUS
zoon vau CORN.
PII<TEL<S%.
W.
en HUIJBERTJE
VAN ZEBEN.
10-10-1773.
PIETERTJE,
zelfde ouldcrs.
X68-1775.
PETRUS
EN NIESJE,
zclf~de ouders.
’ 27-4-1777. CORNELIS
vau ~lczclfdc OLU~WS.
Het echtpaar
Coïii. van Itler Poel cii Stijnljk: Piclcrsc W.
hadden
3 kinderen:
op 10-7-1771
,JAN. Op 14-2-1 7% en
1fi-8-1778 MARG,JE.
PIETER
CORN. WITTEBOL,
cclllgcnool
van MA,4IY1‘.lE
DWALING,
sterf1 27-10-1771.
MAERTJE
WITTEBOL,
ecll&e!loot~e vau J. VAN RHE J<
stlerfl 7-11-1758.
Tc Noo~itlell-%cvenlloven,
geeft JACOB WITTEROL,
X-71789, het ovcrlijhn
van zi,jn vrouw THEODORA
\VIJKEI~(de ollcicrlrol~w
LAAN
aau, terwijl
we lclaar 23-10-1789
vindcn,
van *JACOB W. wcldr. ~a11 TH. WIJKERIAAN,
zullendc
zich lxgcveu
in huw. stal#e. met (;I<IETJE
\‘AS
VLIET,
1aa tst weldc.~ van JAN DE VOGEL,
l)cijdcn
IC
Noorldcn.
Wlc namen daar ook nota van een actc van 24-8-178X
Compareer~dc
als vo,ore JAC0 Ij
W. dewclkc
verklnar~lc
dal zijn zoon KOERT
W. van ~~oor~~emcus was zich in
dc h~rw. statie tle beglevcu met LIJSJE ARlJSSE I)EGi~AAl;,
voor welks ldez’elfs vader ARIJS DE GRAAF mcclc c’onlpa~wx~~de~ betuijgendle
(dat bleijldeu,
dc jouge
lieden
al
gewloollel,
Cl1
\‘C’l’omtrcnl
3 jaren tc Noordel
hcbbcn’
zocl~lc11
ons
1’001”
beqdcn acte.
Vrleeind is het dat G-í0-1786 compareer&
ter sccrctaric
van Ze~cnl~ovlen-Noor~lc~~
KOI~RT J,4COIIS%. \V. j.m. gcboertig
van
Mijclrecl~l
en wonende
te Noorclcn,
zullcntlc
zich begeven tel1 huw. st’ale met Aagje Willemse
FOKKERT
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geb. #en won. tle Nlo80rden.
Het huwelijk
met Lysjc ((le Graaf schijnt dus niet 1~1x11s
gehad te hebben.
Te Noorden
huwde
ook.
COBNELIS
W.
(geb. 37-41777 te Aar1 anderveen)
j.m. van Aarl. veen, met MARIA
GENIE,
meerld. j.d. geb. tot I:llijnsalers~~~‘ouldle,
beijbde
w,onende in dc Noordsche
buer t, onder l(lleze ambagte,
op
8-7-1798.
In
hel naburige
L~eimuiden,
werd gedoopt
24-1-1796,
HUIG. zoo,n van JAN WITTEBOL
en MEIJNS(geb. 16-1)
JE ,VAN CAMEREN,
get. Simon Zwanenburg
en »irkje
Witt,ebol.
In het trouwboek
van Zlevenhloven.
vonden
6ij
ook nog op 14-4-1819, Geven zich aan die schout Ambr(jgiO,
ambtenaar
van ‘den Burg,. Stand, Johannes
Henneke,
oud
wonende
te Zeruim 24 jaar, godoopt
te ‘, Wavwvecn,
venhoven,
zoon van Christiaan
en Catharina
Nagtcgnal
overleiden,
en LIJSJE
WITTEBOL,
woneu~d~e le Zevenhoven, geldolopt te Nieuwkoop,
ould ruim 24 jaar - ~locht~r
van KOEBT,
ovcrlcden
en ~.Aagje Fokkcrt,
wonende
te
Noorden
en zijn gehuwd
25-4-1819.
JACOB WITTEBOL,
geb. 16-9-1796 geeft zich 20-2- tS24
aan om te huwen met LIJSJE
VAN LEEUWEN,
ouIc1 20
jaar. Hij was zoIon van Koert. en Aagje Fokkert,
zij was
álochter van Korstiaan
en Dirkje
de Kooij, zij
11uwdcn
29-2-1824.
Tc Thamen
werd gevonden,
de doop van KOERT
WlTTEBOL
op 18-1-1764, en PIETER
W. geidoopt op 1%ll1766, vadler JACOB en mo8elder LIJSJE OLINGH.
Op 8-4-1770 geldoopt Willem,
overl. 6-7-1771 - getuige
*JANNETJE
BOSHOF.
18-8-1771 ged. WILLEM
sterft 5-4- 1790, getuige Stijntjle
-Pieters WITTEBOL.
De twee laatstte kinderen
gedoopt
te Aarlandcrveen.
De
zeer gebr<ekkige registlers (het ziju eigenlijk
maar schriften ) van Mij&echt,
geven nogal verwarring,
doordat
wz
hier ook namen uit andlere gemeenten
vinden:
Trouwen
Mijidrccht
1763? *Jacob Pietersz.
W.
Cl1
Lijsj)e Olingh.
1767. Pieter Olingh en Lysje WilLebol,
alsook *Jacol> W.
cn The,old. Wij kerlaan.
1792. Clornelis Mooij en Pileternella
Cornclis
Wittebol.
Ook hebben hier gewo80nd *Jacob Braam en Antje Witt&ol,
Idaar ldezle zijn vrouw
lap 27-11-1810
ter begraving
aangeeft,
alsook
op 2-2-1811 zijn kind Klaas. De!1 30-121779 worldt te Mijldrecht,
dc vrouw van Pieter Olingh, Lijsje
Wittebol
en 7-10-1805:
Stijntjle Wittlebol,
huisvrouw
van
Coreelis .van der Poel aangegeven
tier b’egraving.

.
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de registers
van Zevcnhovcn.
noemen
wij nog de
The,oldora
Wijkerlaan
op 26-12-1746,
vader
Wilbem Fransz. moedier Jannetje
fIclldrilts
Hoogenboom.
Hlet huwelijk
van Willem
Fokkcrt
op 17-12-1762
met
cl oop

van

Alllxl

Ou~dcncs

VzlIl

woerdell.

Op 17-12-1781.
Jacob Wittcbol
van Noortien
geeft aan
‘t lijk van Willem
Wijkerlaan.
Te Zevenhoven
woridt o,ok nog gL’d&pt
PIETER,
ouders
Jacob Pietersz.
Wittlebol
en Theodora
Wijkerlaan.
Doupgetuige Stijntje
Pieters Wittebol.
Geboren 22-5 en gedoopt 25-5-ISOO. In ‘1 Rlokland
onder
Stich tschc gedeel Ic met toelating
le Th:micii,
cc11 kii1ltl
Dorothea,
ouders Cornelis
de Haas cn Margje
Willcbol.
getuige Huijbertjc
van Zleeblen.
*Jacob Wittebol
ge’cft ter bcgraving
aan zij1 . kind *Jannetje (geld. 6 ,Juni 1779) op 24-6-1779
cn op 29-1-1781 zij11
kind Pileter,
(ged. l2-11-1780).
Op 8-4-1801
‘geeft
rlc
huisvrouw
van Koert Wittebol
‘t lijk,je aan van haar kirx1
Harmanis,
gcd 15-2-1801.
Uil lctc zeIer gebrekkige
registers
van Mijdrcch t volgen
hier nog wat aantoekeningen
:
Op 25-4-1768
24-3-17G9 26-7-1769
kindcrcn
van
Jacob Wittebol
bcgravfen.
Op 30-4-1791.
Een kind van Koert Wittebol
bcgravcll.
Op 23-4-1800.
Petrus Wittebol;
waarsc*hi~jnlij k gctloopt
8-11-1778.
Op 26-1-1801.
Cornelis
Wit tebol 1311 BO-3-180,; een
kim1 van Koert Wittebol.
f 1~’ 3-9-1810.
MarijLjc,
dochter
van Cornclis
rle ITaas
en Margje Wittsebol.
Op 4-6-1799 - 17-11-1798
- twee ltlochtcrs
van Corii.
M’ooij ten Pieternella
Witlebol
terwijl
10-8-1774 - 2-12-1774
- 21-11-1779
en 10 + 19 Febr. 1780 - 220-8-1783
en
18-4-1786, kinderen
blegravcn van Pictcr Olingh
cn Lijsje
Wiltieb801. Geidoopt te Mijdrecht.
28-4-1748
Stijnt,jle - 20-7-1848 Stijntjc
- bij geen varl
allen wonden oud’ers genoemld - 21 Oct. 1753 en 15-121754. .Jacob - 18-1-1764.
Koert Wittebol
2/4-1-1768. *Jannetje - 12-2-1769.
Maritjxe - op 23-12-1774.
.Jacob zoon
van Pileter - 17 Sept. 1780. Gerrit - 25-8-1782
Nicsje -29-1-1792 Lijsje. In Nieuwkoop--Noorden
vonden wij : Kiilderen van K,olert m7ittebol, ged 18 Jan. 1íGli en Aagje Fok27-Ci- 1765) cn gehuwd
6-10-1786.
kert (geb. tc Noorden
- 17-8-1~88 - Jacob 19-‘7Lijsjce. 10-7-1787 - Willem
-- Jacob
1789 T 30-10-1789.
Lijsje. 7-11-1790 tc Thamen
- 8-11-1793 - Lijsje - 26-1-1795, zij huwt 25 April 1819
te Zevlenhoven - Jacob - 6-2-1798 - Pieter ged. 3-9-1799
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Pietje geld. 3-9-1799
- Grictjc
gcd. te Thamen
1-5-1802
en ~~ol~anncs gelil. tc Th:ui7cn op 4-12-1806. De vader Koert
stierf tc Uithoorn.
23-4-1810.
Het cchlpaar
Gerrit Claasz. alc Paus on Trijntje
Pielcrs
te Nieuwkoop
11-10-1776,
hadden
in
Wit tcbol, gehuwd
1777 ten ‘78 2 kindcrlcn
Alildla en Maria, n;\ ovcrlij:lcn
vxn
haar man, huwt zij, abdaar 30-5-1783 met Hendrik
Brocrler.
hiervan 5 kinderen
Maarljc
Rrocdcr .op 2-5-1784 -- J,ccnldlert 27-1-178s - Maartje
gcd. 19-7-1789 - Barth. %O-ll1791 - Stijntjc
13-10-1793.
Uii fc18crcgistcrs
van den Rurg. Stxld
van Nieuwkoop,
vcrmebden
wij nog.
WILLEM
WITTEBOL
- geb. 17-8-1737
te %cvcnliovcn,
als zoon vaii KOERT
en AGATHA
I~OI~KERT.
huwde tr:
Nieuwhoop
op 5-1-1816 met Yda v;In Duuring,
Ff&. 21
Jan. 1790 te Nieuwkoop,
als ~clochtcr van Jx:ob van Duuring ovcrl.
12-5-1808
en Armijntje
van Oost. Het gezin
1820 Mijntje,
in 1827
vertrekt
naar Zevenhoven,
waar in
Jacob en 4-7-1830 Koert gcbloren wor&n
Den 17-5-1861 huwde
te Nieuwkoop,
Willem
Witleb\&
als wcduwnxx
van Ylda van Duuring
met Sophia schellingcrhout,
j.d. 29 jaar, Idochtcr van Gerrit
en .Jnnnctjc
Zuidcrvaart,
bciQcn ovcrllcden. KiliQcrcn Agatha op 8 Sept.
1862 gchorcn,
Gerrit geb. 28-5-1865
-f 11 Dec. 1865.
Wil~cmijntjc
op 11-6-1867,
,aangcgcvcn
idoor 1!1cn verloskundigc
Gerardus Japikse, daar de vader 3-2-1867 overlerlen was te Nieuwkoop.
Mijntje
Wittcbol
geb. 1820 te %cvcnlio.vcn
(dochlcr
van
Willem
en Y’da van During)
huwt a.ls weduwe
van Arie
rlc Gans op 11-12-1868,
met Jan Turk jm. 228 jax, zoon
van Bcrnar~dus Tork cn Cornclia
Mecrleveld
le Nieuwkoop.
Zij sterft 2-1-1890 aldaar.
Jac*ob Wittehol,
geb. in 1827
tlc Zcve~~~l~ov~m, als zoon van Willem cn Yda Duuring,
huwt
18-2-1858
t’c Nieuwhoop
met Marijljlc
Vcrmij,
wxlllwe
van Jan Oudshoorn,
33 jaar, ~dochter van Pieter Vcrmij en
Lysjc Ouldcncs, beiden overleden.
Kinderen

:

27-11-1859
Pieter - ovcrl. 29-5-1781.
Ylda N’celtjlc geb. 17 Sept. 1800 .- overl. 26-22-1863.
Gerrit geb. 31-10-1863
- overl. 19-7-1871.
Floris, geb. 31-10-1863 - overl. 23-11-1863.
Ylda Neeltj:,
geb. 23-4-1867 - ovcrl. 7-5-1867.
Yda Cornelra 15 Sept. 1869 allen le Ni’euwrtoop.
Koert Wittlebol:
op 4-7-1830 geb. te Zevenhoven,
zoón
van Willem
en Ylda van Duuring
-- huwt
op 8-4-1853 t’e
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Nieuwhoop
met Aldriana
Spruijt
jonge
do& ter van Huibert
Spruijt en Jnnnetje
Kinderen

8c!ochtcr 24 jaar,
Konijncnburg.

:

Huibert
31-12-1854
- ovcrl. 24-7-lS71 tc Nicu\vlioop.
Willem
- 10-4-1856 - ovcrl. 8-7-1371.
Hcndrika
- 18-11-1859
- overl.1 13-12-IS59.
Yda - 4-12-1860 - overl. 21-1-1871.
Henldrik
- 11-8-1863 - overl. 2S-9-ltzcixi..
Arie - 15-10-1865 - overl. 6-7-1871.
Wilhelmina
- 4 Maart
1869, [(leze huwde
1-4-1892 tc
Nieuwkoop
met Thomas
van der Neut geb. 1-3-1869 te
Nicuwve,en.
Huibert,
geb. 25-10-1872,
huwde
onistreelcs
1900, met
Alctta van Zanten, geb. 6-7-1875 te Kc>ckcugcn, kinldcrcn :
Leendert
geb. 27-6-190s te Utrecht
--- Koler geb. 4-4-1905
te Nieuwkoop
- Gijsbertje
15-11-1906
le Nicuwkoo[>
cn
Adriana
12-9-1908
alldaar. Na 1908 schijn1 ,\llctta
van
Zanten,
overllelden te zijn, want
IIUil~ci~t
1% t tclml
trouwd
27-7-1911
te Nicuwvleen
mcl Margarclha
van ltler Lee.
23-11-1913
Kinderen
zijn Gerrit 2-6-1912 -- Hendrika
--- Mijndcrt
14-6-1915 - Willem
geb. 4-8-1916 overleden
20-4-1917.
Anton geb. 29-3-1921 - Hendrik
geb. 31-7-1922
allen fc
Nicuwveen..
Het gezin woonde
in 190!1 ook
nog te Alphcn a.Id. Rijn.
.Nu volgt, Agatha
Wittebol,
~dc laatst’e dochter van Willem Wittebol
lcn Sophia
Scliellingcrhou
t, ge?). 8-9-1862,
zij huwdIe 22-9-1883 met Hendrikus
Grevcld, oud 25 jaar
tc Nieuwkoop,
zij stierf 15-6-1893 aldaar..
1-10-1883 overlectl tc Nieuwkoop
.~acwl~ Wilt~~bol, ieclitgin.
van M. Vermeij.
18-11-1904
stierf Koert Wittebol
- 74 jaar oud
ecl~lSpruijt. Adrialla
Spruijt ovclrl, cvcnccns
gen. van Aldriana
te Nieuwkoop
23-12-1905,
geb. aldaar
12-11-1828.
Tc
Nieuwkoop,
trloffcn
\vc) nog een giiziii xui, dat niet vcrwan1 was aan idc hiervoor
genoemdc
l)ersoncn,
en volgen
deze:
bder:
Cornelis
Wittebol,
geb.
15-6-1588 tc Wognum.
RIocIder: Huibertje
van Dongen gel). 1-1 l-IS84 le Sprang.
Kindc~ren : Maarijle
geh. 3-7-1911
--- Jol~annes
Cornelis
geb. 29-6-1912
-- Teuna Antonella
ge?,, 20-11-1916
- al
~dczc ((drie) te Sprang.
Cornelis
geh. 20-7-1922
te Nieuwkcjol),
alwaar
het gczin 19-8-1921 gevestigd. Tc Nieuwveen
overleed 20-9-1883
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Heudrikjc
Wittebol,
wSe,duwe vm ,Ma.tllrcus
Stolk -- oud
79 jaar.
Trouwboek
Nieuwkoop
blz.
72: vcrmclfd
nog l’elcrmAla Cornclis Wittcbol
j Jd. g,eb. te hrhnderveen,
woneril,&!
IC Noorlden, zull~endc trouwen
met Cornclis Pictersz. Moóij
j.m. geb. cu won. te Mijdreclil
1-11-1792.
In het Doopbbek
van Nieuwkoop
wórdt een doop vxmcl~d v;111 Huijbertj,c
(dochter van Coruelis
Wiltcbol
cu
Maria Genie, getuige Petronella
Mooij volgciis olqpvc
w1i
~clen vader geb. 21 Nov. 1798 onder Z~eve~~l~ovcr~.
ei1 op 4-4-1802 - Cornclis
- zoon vau Cornelis
W. cl1
Mietje Genie, hel kind is geboren
30-3-1802
te Noord,eir
onder Zeveiihoven.
Verwijzcad
naar llct ldulol,boek van Nicuwc Wetcriug:
op
2-12-1759,
wordt Ide doop vermclld vau Cornelia
- va<lcr
Gerrit Eij tgens (Ytgens), moludcr Stij litjc Frarlsie WiLtcbol -op tic suyldsydc, bij de lange weg val1 N. Wtilering.
Van. Idcn ambt. der Burg. Stand Le Mij&cchl
outvingen
wbIoretl
altdaar --- op 3-6-1811 --- l’icter
wij nog, Idat zijn Sb
zoon van Jan Wltthol
c11 Antje Heugen. Op X3-181 2 -Martinais,
ovcrl.
15lO-1812Op 2:3-8-18 13 C2~tliariu:~
cm op 27-3-1816 Petrus, stlerft 20 Jan. 1817. Op 23-10-18~7
Pelrus -- allcii kiiidcr,:u
vat1
Maria cn op 1 Mei 1820 clil echtpaar.
Pieter geb. 3-6-1811 - stierf 4-3-1Sli
- cu een zooutje
Jan sterft 19 Mei 1820 10 jaar ould - OOK uit rl,it gezi~l.
Vlerders ldal 14-1-1822 gehuwd zijn Gerrit Wittcbol
oltld
-11 jaar, zoon va11 Cornelis
en Huibcrl,ic
van Zcc~bc11, woncnd c te Mijdrccll t, en weduwnaar
van Machtcld
ISlon k,
overleden
tle OudIer-Amstel,
en MaartjC
V~rl~cul, oud 34
jaar, lcloclltler van Arie ten Matje vau Wicrillgcn.
godcel te) v01id~~11 wij 1i.U eerst
Tc Tiiameii
(Sticlitsclic
huwelijk
van Gerrit
W. mccrd.j.
jongem:m
wu11. alhier
2 1-12- 1806
~II Maggeltjle, mecriderj.
jonge ldocli ter, trouwen
Cornclis
getuige
aldaar wo&
hen geb. 21-11-1809,
IYiesje Wittebol.
Tc Bil~clcr~dan~‘, een onderdeel
van Kalslagc~l, later gwoegd
Tcunis
op -1-5 í79-1 gebij LxGmui~dc!i, w~er~d~en gedoopt
horen, ouldlers
Jan Tcunisz. van Ipercll cn I>irk,ic Huijg~n
Wittebol,
welke gebcnrtcnis,
24-8-179.5 en 20-11-1797
als
Cornelis en Marij t ie plaats
ook 22-3-1800 met elen Huijgerl,
had: doopgetuigen
w:\ren Meynsje
v. G~?n1~creu, I?lisah&
Huygen Wittehol,
Marijtjc
van Dipten.
Tn het naburige
Thamen,
werit g&oopt
7-11-1790
T,ijsjsc
dochter
van coer
Wittebol
en ,\agje Fokkcrt;‘,
en van
dezelfde ouders op 4-12-1806 een zoon Jol~annes, als ciók

200

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE.

op 1-5-1802 -- Gricljc waarbij
als getuige Itl:t Miusiou.
Den 20-9-1795
Coriiclis,
zo011 wu
Lom.
#clc Hms
cii
-htarictjc
Coruelis
Witlcbol.
hlarietjc
Coriielis
Witlebol
ei
32-10-1797,
D~OìYl - 30-l1803 -- Piclcrljc
eii 3-4-1804
Huibcrljc
vaii
&L&l~
ouders, getuige Huibertjc
v. Lcben, en diesje CViltcbol.
Ook werld te Thaiimi
ged. 919-7- 1808 Elisabclh
doch tct
van Cornclis Mooij eii I’ietcrnclla
Wittcbol.
In hel rcgislcr
op het bcgravcn
tc Uithoorn
(gwlcellc Thxneu)
uog ccuige
vage
gegevens
Cl1 wel:
18-8-1802 Eeri líimd vaii Koert Wittcbol
op hët kcrkhol’.
30-4-1807 Ew
kirld vau Koert Wiltcbc~l op het kerkld’.
25-8-1807 Een kililtl val1 Coruelis
Wiltcbol
‘op het wrkhof
29-3-1808
-- Jacob - op 21-4-1810 -- Koert cu 3-5Jacobus Witlcbol.
Hel aal~greuz~cn~tlc \Vavervceu ; meld iu ziju tloopregis ter
der Gwet. Genwcute
19 geb. 23-2-1800
gedoopt
,Jacobus,
zoon vau Cornelis
Witlebol
cii Mietje Gmile.
CS geb. IG-1%1805
gccloopt
I’clrus,
zou11
VU1
dczclfdc:
01dxs
, getuige Huiberljc
van Zcbcu, (deze Huybertjc
v:w
Zebeu, wcrvl 17-8-1749 te Iiatncriií
g&oopl
31s doch tct
van Pieter en Niesjc Sijdcrvelt),
het ltind Pelrus stierf 13
dagen ould.
Geb. 15-8 en geld. 2-9-1804. Lijsje, dochter
vau AbrAarn
van Dam cm Niesje Witlebdl.
Geb. 8-6 en geld. 15-6-1806.
Cornelis,
eu 01) %-ri-18Oï
Krijnt,je
van clezlelfidc outlers van Dam-Wittebol.
Uij alle11
was (loopgetuige
I’ctronclla
Wiltebol.
111
vontla

tic

R.K.

L)oopl,~oclml,

VLlIl

\v:M!ïVCc!ll,

wcïticrl

ge-

:

XLCM.-1779.
Jacobus, zo011 v;ul Jan Wittebol
en C:~tharina Uhlcmann
15-12-1780
IXverlm~lus
- 6-5-1785 ,Joallnes --- 9-7-1787 Call~wiua
- lG3-1789
Joauna - 1 Scpl.
1791 -- 1-1-1-1795 ~21118-10-1796,’
drie kiurlercli
met d~‘11
uaam Jacobus, dc ~mmlcr
wwtl
lm
Cath.
0elenlan
gcnocmd. In ‘de registers van ‘IV;lvcïvCcil
komt tic na:un ,Jan
Witlebol
als R.K. Arniineestcr
I~c~~~~a:~l~~lclijltvoor, cn gc;eft
hij onder ‘dc classis vm F 3 op 28-10-1779
-- 1-9-1791 en
14-1-1795
kintlcrcn
;\:II~, allc (lrie ,J:IcY)~)~s Witteb:oI
gtiheeten.
Hmdrik
Coli,jn (zwager)
docl ,la?lgc\*itlg
van ‘t lijk van
5an Witlcbol
overllc~~lc~~ 16-11-1~02.
onqlcr tle clxsis
van
f 3. ~tlezclvc geeft x\n ‘1 lijk
van ?‘rijntQic Oelcman.
weduwe *Jan Wittebol,
lwlloorc~ltlc
onklaar 1~1~(*lassis va11 f 3
acturn
19-1 í-1802,
om v:\~i ftlc I\vcc lijken wiiform
d’ordonnanties
op
‘t begraven
te voldoon.
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2% 12- 1806 is Idoopgctuige
Cathriua
JUS Wi ttcljol, bij
den tdoop van liet kind Catl~arirla,
~íl~oclllcr van licilldrili
Colijn en Cornelia
Oelemarl.
D,o K.K. Registers
va,u Abcoude-~aaml~ruggc,
dse is&
011s
vele p”“so11’“”
Val1
r1C11
i’roostclij
en Aa~~d~om, lnel’dt
naam Wittebol,
het is ons
niet mogen gclukktiu,
vast
le
stellen. vanwaar
zij ’ kwamen.
16-2-1743.
GIetdoopt Maria,
ouders Jacob Wittchi
er1
-.Johama
Ihnken
Boer.
8-2-1745. Geldoopt Petronclla,
ouders Jacob WittebOl
el1
.Jo11anna Frankien
Boer.
10-2-1748.
Gctdoopt Jan, ldezell’de
louldcrs, tloopgctuige
Cornelia
Claesse Witt’ebol.
,Jacolxz.
4-4-1765.
&doopt
Jlolla~l~la, ouclcrs Nicolaas
Wittebol
en Alijfdis Pieterse
Pol. Id~o~pgeluigen
.Jacobus
Klaasz. Wittebol
en Anna Jacobs \Vittcbol.
5-5-1766.
Maria, z~elf.de ouders, ldoopgel.
Nicsjc Aardse
van Sparwoude.
25-12-1767.
Jacob zelfde’ oudIers, doopget.
J x01) Wittebol cu Johma
Franken
~dc her.
8-9-1769 Maria - 30-5-1771 Petrus - 23- 2- 1772 i~gl]~s -31-8-1774 Nicolaas - 21-5-1777 Marijt,je en -28-3~1780 Jaapje allen van Nicolaas Jakobsz. Wittebol
en Alij~dis Pietzrsc
Pol - het laatste kind had tot dospgeluige
Jannetje
Wiltehol.
23-Nov. l’787. c;Ucbopt .Jacob .- ouders Klaass
Wiltehtll
en Neeltje
Dirks Cruijff
(kantteckcni~~g
gehuwltt 31 Jan.
178G), getuigen Jan Wittebol
en Grietje lcle Haas.
15-2-1790.
Godoopt Grietje - ouders JilaSs *Wittehol l~n
Nceltje Cruijff.
17-2-1802
gedoopt
Johanu~s
ei1 Petrus
-- 6-5-1804 cl1
cu 29-9-1806 Aaltje
cn ,Joh;~nna -- v:ltler Hermanus
Martcnse en Maria Wittlehol , getuige ,Joilan~~:~ Witlebol.
G-6-1808. Gvtloopt
Catharina
-- vader ,J:m Wittebol
cn
moeder Anus Hcuger, doopgctuigc
,41111a Wittéhl
- 10-21809 wor~dt
tc Wa\~c~vcell-n’otlloll
\‘;111
dczclf~de ouders
gI"-.
doopt Jol~an~~cs , getuige11 Matje c‘n Evert Witt~chol.
Den 29-9-1812
wortel 1 gc~clioopl Clasin;;
---- va{dcr Fr:mciscus Dollissle, moeitlcr Catharina
Wittchol
wonende
te
Proostltli.i-.4l)col~itlc,
Itlit ,gczin tc \‘i n lícv(~011 teruggevou:lcii
als volgt. G~eliuwtl alhier ~15-2-18 12’ Franyis
Donicic.
ow 21 jaar. wo~lc~ntle tc Ahcoutle, zo011 van Herm:m
Qónicic cn Colin van ,<ler Meer, c‘n C;~tharin~.~ Wittcbol
au’d
2i jaar, tlochtcr
van ,J:ln Witt~~l)ol (‘11 C:~lll;~ritl:~ Ocleman.
op 21-7-1814. Ck~llI1.WI1~
tc Vinkc\-cen
Cornolis Schouten,
oud 27 jaar, zoon vau ,Jan %houtcn
en Cornelia
Hansen
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24 jaar,

~tloclltct~ Ja11 el1 Ctllh.

9-7-1820 is tc Vinkcvccii
ongcliuwcl
Wittlcl,ol,
oud 40’ jur
geb. of geiloopl

Op

(lcll,

Evert

1780

to

Xbcourlc,

oukrs

Ja11

er1

Calh.

ov~rlc15-12-

IMcImll.

Mej. Anna
Willebol,
wotle. Cornelis
S&oulcn,
gel). l&S1789 tc Abcoude is llc \‘iiikcvoeii
o\~crl(:den
27-lO- 185 1.
Tc: Amslwd;m1
overleed
15-12-1 S2 1. J :icoba Wittcbol’
met Jacob Ibu~~ecu,
zij w:ls gedool)L te ,-U)~ou~lc
hd~uwd
28-3-1780.
Ook
llLl\válc~
tc
Alllslcl-cl:ull
4-4-1710.
,Ja11 tic
Koninck
- Instrua~c~~ll’al~rilianl,
23 jaar, incl. Xelljc Willcbol, 25 jaw v;m Alxourlc~
- bar
ouders ovcrlccic11.
Dit bewijst fdat de Wittcbol’s
reeds lailg tc ,\bcoLIde
woloIldm.

De op 1 Mei 1829 tc Wilnis
geborcti
I’ctrus
\Vill~l)ul,
van
,Jan en Autjc H~cugtcr is of WLIS 1~1~laterc Pastoor 1’. Wilt~ebol IC Acl~tevcld,
hij lxïdc
in 1890 ilfog.
Ook kwnmcn
wc te Wilnis
hel
cd1iyaar
C. v.cl. I’o~~l+
Stijnt,ic Pielcrs Wittebol
vaii 17Sl-1790
in #de Dool)r;!gislcrs
en
wcl met Ii khdercu
legen.
Hel I3uI7xILl
v;111
,&Il
Ihrg.
Slalid le Wilnis,
meldt 011s
nog, lclat aldaar ovcrl. is 11-1-1830 Cornclis.
geb. tC Noorclcn in 1802, zoon vaii Coriiclis
er1 Mietje
Gcnic cl1 01)
1%12-1548
Maria gel). IC Mij~tlred~l iu 1512, dochter
v:m
Ja11
cu Autjc
Hcugcr
J:l~ol)us
Willcl~ol:
gil). 12-2-1795
tc Waveïvccn
--~ zoon van J:ul. W. (111Catharilw
Oclennan.
l~uwvdoO te (;emwt,
11lLlt
,Joh;l~~~l;~ Calharina
van ~tl~n Eijnden, j.cl. gel)orc~l tc Gcmcr1 01) 27-11-1805.
Kin:ler~:u:
Jol;anncs
Nidaas
gd>.
IC C~c111crt
2%9-18X.
S-ll-12338.
I3tlu:wdus
Hcntlrik,
iel,. tle (;c~llerl
.Jol~mncs
Petrus
Augustinus,
gcll). tc (:cmcrt
2-3-1s 10.
Muis
P~~troncllu,
geb. le Gclnclrt 22-12-lS41.
(icinert
13-5-18 13.
Aatonctta,,
gel,. te
Petrus Alpl~o~~sus 13clljamin,
gel,. te Gem~~rt 15-8-1 S1.5.
l~il\\~~tlc
le
Crc1ncrt.
Johannes
Nicwlaas,
gel,. 22-9- 1 S36,
met Willlclmim~
Zwi~jscli , gc:l)oren lc Oistcr\vi.jk
‘21-3-18 l(i,
zuster van RSgr. Zwi3jscn, l)issc*liol~ v:lIl
‘s hSCI1
; waaI*liccn ((lil gezin vertrok.
Kintlcrcn :
le ‘s Hcrlogenl,osd~
-- 1%4Catll ;irina COrIl~li~l
---- gel,.
1869, zij was tca R’~(l:.~m gC~IlIl\\d
n1cl
13. va 11 Dalen.
I,conar~tl~~.s Ignatius
- gel). IC ‘s Hertogcnl)osch
31-7O.-Jn:lië
cn rc!):itri~eerftle
254-1904.
Hij
1870, ging
n;L;w
huwde tc R’lcl’am 111~1 zi*j 11 ]~I*oe:lcrs
wc~tluwe.
en
9- 10-1919
wx~7 lmi een zoon IXOIWY~ gcl~mn.
AlpllolN~s
Pctr-US,
geh.
lS-11-1872
tc ‘s RosrIl,
ovd.
te RYam in 1913.
Jollanncs
.Ja(~oE)us, olo k wel ,Joh. Wilhelmus
.Jac. gel):

zo011
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te ‘s Roscli 2961873,
lluw~de te R’~dam 01) 30-5-1898 met
Maria Dingina
Swatcrs, geb. te Gorinchem
22-ci-ltsïci. Hij
sticrl te R’ldam 13-7-1901,
en had 2 docliters,
Johaunti
Maria geb. alldaar 15-3-1899,
b~el~uwd mcl Petrus
Paulus
Jol~am~cs Arnouts
(geb. R’ldam) op 30-12-1920
cn Eva
Ihruardiu
:l, geb. IC IWa111
19-9- 1900, gel1wd
2 l-4- 1927
le R’ciam met HIerman Autou Haenen, geb. lle Weert 8-lO1898. Maria Dingina
Swatcrs huwde,
met LCOi1arduS Ignalius
(geb. 31-7-1870
te ‘s Boscli~.
Herlldricus
Antonius
Wittebol,
tic vierde
zoou, gel.). lc
‘s Rosscll 11-2-1878,
ovcrl. te RoIterdam
in 1910. ‘Tc Iioluit ‘s Roscli verbxdam
werd in dit gezin, #dat! hierheen
trok op 20-3-1880 geb. Anna W. in 1881 cu ,Josepl~us Hubertus W. op 7-3-1883 geboren.

Het geslacht Bousquet,
Dool~familie~elr~ekkill
g had DIT GESLACHT
mijn aal~laclll getrokken,
ien had ik ook ecuige letlcn claarva~l lccrc’n ltenneu, cn zelfs eterlig verhuld
daarin gevonden,
mxu~
(til was toch nog vrij ~ouvolkomen,
cu zóó trachtte ik mijn
kennis, hieromtrent
te vcrmelerclercu,
waartoe
alhier
in
Amstlerdam,
waar het rleelds gedurienlde
cenige gcner:~lics
gcvcstigd was, lei1 tot ld~c Waalsciie
gemeente l~elioorde,
alle
gclegenl~~eitl lxstond.
Rij onderzoek
in Oudere jaargaugcn
van clit tijdschrift
vond ik in ,ciien van 1889 (blz. 363 en
vgl.) cen fragm~ent genealogie,
dat cchtcr maar
gedcellelijk
licht gaf, cfii alleen ‘de overlevering
bevestigde,
dat liet uit
Frankrijk
stamvlc, zoiidcr
meerderc
gegcveus,
en wa;lrvan een meer GEREGELDE
STAMREEKS,
welke ltlc :jfstamtnelingiu
vaii slechts é6u tak bevatte
lx~~o11 met
LOUIS
RCNBQUET,
koopman
tc Amslcrda~~~
qel). in
í7-26, cn GEHIJ’WD
mcl JOHANN.
CATHARTNA
’ of ,JOHANNA
ADRIANA
DE ‘WIT.
Dolor familicoverlcveri~l~cn,
ten vcritlcre archief-studie
hen
ik uu in slaat gesteld een com lhtcr
overzicht
rncdc te
tlcel~en. ofschoon
o~ok ItliI Ilb’g lang uiet vóllcdig is, ccrstcns
flooraat
mij nog ~tlc :Ifstamlllclir~~c~l
van gcmcldcn
J,ouis
na 1889 ontbrckcn,
c11 tw~~d~ns, omdat
ik
nog de gehoortc van ccn lid vond iu 1737. welks 11uwclijk
mij OCRwees naflr ttiieus vn~clcr, tlic in ‘s Gr:~vciiliagc
lccfclr, zonder
ulat ik nu uoq in staat X~cu om rlcwn
tak in opwaartsclic
lijn
tc vervolgen.
Ik
willtlc ccbliter niet waclitcii
om rceltls
nu te puhlicccrcti,
\v;It ik :11 L$\‘OlldCll
Iwh,
cn
wat
cc11
goed
sluitend
pliecl
vormt, terwijl
ik” mij voorneem,
om

,
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de resultaten
val1 !dit voorlgczct
ondlerzwl~
irl beide ri&tingen zoovcel mogelijk
in {dit tij~dscllrift
wwcr ~ekcud te
111 alce11.

Daar iemand mogelijk
bij het vwncmcii
van :Ic bijzond~erlledell van ‘dezen tak in staat is. deze verder aan te
VUll~cll, wi! ik allereersl
hier rtiods mededeelen,
wal mij
daaromlrenl
J.xlteml is. Deze iak lxgint
dar1 met ,J.EXX
IiOUSQUErr>
wiens VADER
ISAAC, blijkeus
zijn lauwelijksacte
leellde le ‘s Gravenhgre,
cn ldie geboren
is p1.m.
1710 tle ‘s Gruvenhge,
overleed
te A’~dani 1d.m. 13 ,,Scptcmlxr
1746, wooll’dc)
aldxx
01, 1de l;luw!clcburg\v~ll
Cl1
ONDERTROUWDE
al~daar 12 Augustus
1735 met ELIS&
L3ETH GIJERIN,
geb. aldaar
in ~dc Nlcs 3 Dec. 1711 pl.
in de Walekerlí,
en die aldaar ovcrh3rl
3 Febr. 1775, na
HERTROUWD
IC ziju met FR~D~RIC
HENRI
HESSKri’I’.
Zij was Idc DOCHTER
val1 JAC(&?ES
GUGMN,
-1 Xchm
p1.m. 16 Ocl. 1734 eu RACHEL
DERNONCOURT
-/- dd.
plm.
10 Juni 1752.
Uit

ldal Iiuwclijlí

zijii mij

2 líinderlen

bekend:

ie

ISAAC JAC(+)
ROUSQUET,
geb. tc &1’<lam 1:;
Juli 1737, gud. in )dc Walckerk,
cn -/- ~~ldwt’ 22 Scl)t.
1800, GEHUWD
le. ddaar Juli 1770 met CATHARINA MARGAKETHA
IXAUNE,
geb. 1748 -j- IC Xdan)
20 Juni 1772, DOCHTER
vau ABRAHAM
13EX117NI<,
woneidc
buitIen ltlc Muiderl~oort
te Ams twclam, U 1’1‘
WELK
HUWELIJK
SPROOT
één zoon JEAN JACQUES ROIJS~UET,
gd). te A’itlam 16 Juni
S771:
geld. ili de Walck,erk,
,en (- aldaar 25 Juni 1779 c11
2e. GEHUWD
ill yte Walck~erk
te Amslcrdam
25
Maart
1781 mcl MARIA
MADELAINI’
LAZ CAhII’ATGNE gel>. í753, “r IC A’dam 14 Dccc. Is04 TIOCHTER van T,O[JIS (‘11 MARIKANNE
of MARIANNE
gd)orcu
~v~1~1en : a. CHARLOTTE
YVER,
waaruil
1786 en -f alI3OWQlJET
gcll). IC 14’ldan1 12 Febr.
1, MARIANNE
ELISABETH
claar 30 Sk@. 1786,
ROTJSQUET
gd). aM~u*
16 Dw.
1787, zonder
dat
mij haar w~~lcre lotgcvallin
l~kcnd
zijn.

2c

,JE,2NNE
lX4NCOISE
ELI%-\l~ETH
13OUSQIJET,
gel,. tc A’ld;~~~~ 31 .Jllli 1739 + ald. 27 Dec.1 1741.

‘Keeren wij nu tot lden oudst lxk~~lrl~eu stamvndcr
ARON
HOVSQIJET
twq,
tlicli de Navorwher
noemt
ds oorspronkclijk
DE IX)IJSQITET
geheeton, \vegens zijn Fransche afk#omst, en als met zijn vader N.N. d’e Bousquet
na
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de herroeping
van het edict van Nanfes naar
uitgewek’en,
zoo heb ook ik ltlezen als oudsten
maar met Id e volgende
~,ijzoiiitl~crJi~edleli :

011s
gevó

1. ARON BOUSQUET,
ko’opman
#en poorter
te Amsterdam gewonden
op 15 Jan. 1687 tloen afkomstig
van
Nimcs, maar geboortig
van Halinrue
les Bains aan
fdc Mildclellandsche
zele ongeveer 1654 en -/- te Amsterdam 5 Jan. 171.2. Hij HUWDE
ald. -14 jaar oud (in
ondertrouw
21 Nov. 1698, toen zijn ouders reeds doód
waren, terwijl
olok het PoortcrbocK
I&X~ naam zijns
vaders
niet vermeldt)
met MAI<II<
CIXILLE
of
SGZILLE,
oud 22 jaar, dochlcr
van LOLJISen
MADELAINE
MILLER,
afkomst&
van Varcnucs
in
Frankrijk.
Uit hun huwelijk
weriden
cn in lde Wal&crk
gedoopt:
11.

1
2.
3.
4.
r
;:
7.
8.

IIIa.

geboren

tic Amsterld:am

JEANNE
MARIE
BOUSQUET,
geb. 19 Nov. 1699
MAGDElLAINE
BOUSQUET,
g~b. 15 Juli 1701,
jong t te A’ldam.
LOUIS
BOUSQUET,
die volgt sub IIIa.
MAGDELAINE
BOUSQUET,
geb. 30 Sept. 17O-L,
t te A’dam 29 Juni 1705.
ISABEAU
BOUSQUET,
geb. 3 Januari
1706.
MADLEINE
BOUSQUET,
geb. 19 Maart
1708,
t te A’dam 5 Januari
1712.
MARGUERITE
BOUSQUET,
geb. 25 Maart 1711
-/- te A’ldam 15 April 1713. Hier genoemd
BUSquet
*JEAN BOUSQUET,
/die volgt sub IIIb.

LOUIS
BOUSQUET,
geb. a.v. 11 Aug. 1703 -i- te
Amsterlclam
16 April 1776, ingeboren
po,orter geworONDERden
te AmsterQam
6 October
1729,
TROUWD
altdaar 5 Ayg. 1742 met MARIE
PAUL,
geb. ald. 9 April 1710,
T alld. 8 Dec. 1762, dochter
van LOUIS- men JEANNE
BROUSSON.
LOIJIS PAUL
wcl?d poorter
tle Amsterld!am
30 Mei 1688 cn was
voorheen
lakienkooper
te Nimes. Bij het HUWELIJK
van LOUIS
BOUSQUET
wordt
hij BOSQUET
gcnocm~tl, maar hij tcekent
zelf BOUSQUET.
De
OUDERS
van JEANNE
BROUSSON
waren vermoledelijk DANIEL
BROUSSON
en MARIE
‘I’K~%KXX,
uit Monpellier,
ldaar tdit echtpaar
op 15 Aug. 1710
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IV.

1. JEAN ARON ROUSQUIW,
geb. 29 qJuni 1743, -iabt1.I~ 12 Maart.
17GG.
2. DANIEL
ROUSQUET,
alic ~olgl suf) T\‘a.
3. LOUIS IWUSQUET,
geb. 11 ,Jan. 1717.
Cl. MARIE
IWUSQUET,
geb. 21 April
lil9
j- ald.
28 April 1785, GEH. a.v. 21 .Juni 1771 mc~l .Jr\S
HENDRIK
SCHUT,
uil welk huwclijl;
2 clocl1tcrs welYle11
ge1,0rc11.

IVa.

DANIEL
IWUSQUET
voornoemd,
geb. te A’clam 20
October
1745 cn in fdc Walckcrlt
geld. (;EH U\1yI> IC
%wanxncrltlam
25 Maart 1770 met .JACO ISX ADRIANA DE WITH,
uil welk huwcli,ilt wcrltlcn gcl)orcn:

\‘.

1. ABRAHAM
IWUSQUET,
gel,.
a.v.
in
1771,
j- aldaar 3 ,Jan. 1815, wiens %OOS WIS I)ANIEL
WILHELM
IWUSQUET.
BOUSQUET,
geb. as\‘. 10 Xov.
2. LOLJISE MARIE
1771, onder
curaleelle
gcstcld
iii 1826 wcg~liis
krankLinniglicir1
cn als zoo~danig ongel1 !iw~d -1.
3. LUDOLPH
SIMON
IWCSQUET,
gel). IC A’dam
27 Juni 1778.
3. LOUIS
SAMUEL
ROUSQUET,
Idic volgt Va.
5. I’HILII’I~E
ROUSQUET,
gel,. IC A’dam
9 FC>bruari
178 1.

Va.

LOUIS
SAMUEL
ROUSQUET
voorno~cmtl.
mak&w’
tc Amstcnlam,
gel,. aldaar
25 *Juli 1782 $- ;hl.
17
Dec. 1846, GEH. tc Amersfoort
15 h2ci 18 17 met
ENGELEN,
AGATHA
MACHTELD
ALIDA
YAN
DOCHTER
van *JAN ANTHONY
-, wctor vnil 11~1
gymnasium
alclaar en MARIA
KLEINKOFF,
geb. 5
,Julli 1799 -/- tc A’(dam 28 D&. 1885.
Uit ‘dit huwclij

Vl.

k werd

geboren

EEN

KIND:

JACOlRA ADRIANA
ROUSQUET,
gel>. tc A’fdam 23
Aug. 1818 -/- alld. 19 April
1892, GEH
aldaar S Mei
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1840 met JAN HENDRIK
Cl~OOCI~EWIT,
Lild Ider
firma
Croockewit
cn Zimmcrman
te
Amstend am,
ZOON van ZACHARIAS
-, cu ALIDA
MARIA NIEMANN,
geb. ahdaar
6 ,Juni 1810 -b te Bloemendaal
10 Oct. 1879.
Uit Idit huwelijk
werd als Ge kind gcborcn :
VII.

LOUIS
SAMUEL
CROOCKEWIT,
geb. te A’lclam 15
Juli 1848 t le Velp (Glfd.) 7 Maart
1933, koq~n~an
later geldclegelend Lild bij ‘(1~ Java Ba!lk te .4’;lum,
GEH. alfd. 19 Aug. 1880 met JOHANNA
HENRIETTE EVERTS,
DO;CHTER
vau GERHARD
LEONARD
en *JOHANNA
HENRIETTE
EVERTS.”
gel). le
zdam
9 Nov. 1853 [Vclp Gld.]
Uit Idit huwelijk
zijn geboren te A’#dam :

VIII.

1. JACOBA
ADRIANA
CROOCKEWIT,
geb.
19
Juni 1881.
2. JOHANNA
HENRIETTE
(:I200CI~.EWIT,
gel>. 3
Nov. 1882, ongehuw~tl -1 te A’ldam *Jan. 1918.
3. +GERHARD
LEONARD
CROOCKEWIT,
Itlic volgt
sub VIIIa.
4. JAN HENDRIK
CROOCKEWIT,
ldic volgt sul)
VIIb.

VlII.

a. GERHARD
LEONARD
CROOCKEWIT
voornoemtl,
kassier en commissilonair
in effcctcn
te
Arnhem,
geb. te Amsterdam
11 Maart 1884, GEH.
le. aldaar 21 Nov. 1912 met HENRIETTC
FANNY NACHENIUSS
-/- tc Arnhem
Dec. 1923
2~.
tc Gorsel
Aug. 1927 met ANNETTE
CANTE’RS.
Uit het le. huwelijk1
zijn 2 Itlocllters.
uit llct Le
huwelijk
is 1 ldochter geboren.
[Arnhem].
b. Ir. JAN HENDRIK
CROOCKEWIT,
ondc~r Dircctseur van Idc fabr5ek Calv6 Dlclf t t’e Delft, geb. tc
A’idam 14 Juli 1887 GE,H. Cc Vryenban
hij DclTt
13 @Juli 1915 mlet ELISABETH
ASARIA FUTElN
NOLT’HENIUS,
geb. te Dselft 15 Nov. 1890, uit
welk huwelijk
3 zoons zijn gchoren.
[Delfl].

IIIb.

JEAN BOUSQUET
voornoemd
geb. te Amsterdam
12 Nov. 1711, geld. in de Walekerk
t le A’tl;lm’ p1.m.
26 Nov. 1794, GEH. tlc L4bcoulde 18 Nov. 1742 met
MARIA
MADRAS,’
‘geb. 1717 -/Y. A’ltlam p1.m. 24
Dec. 1794, DOCHTER
van JEAN MADRAS,
afkom-
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Fragment-genealogie Bou(w)meesfer
(meilege~deelrl

door

M. G. Wildeman

Voorloopig
dlient als stamvader
slacht te worden vermelld:

van

dit

1.

Zwolsche

ge-

1. CLAES
JOCHEMSZ.
BOU(W)MEESTER,
ltlic hel
klein
borgerschap
van %wollc won ,5 Febr. 1706 en
altZ. gehuwd was 9 Jan. 1706 mt)t HENDij 1 KJ E DE
MUNNJK
SIBRASSDr.,
wo:I. l~LORIS
\‘ISKC)RF.!
_ .
Uil ‘dit huwelijk:
;
1.
. 2.
3.

.

JOCHEM,
volgt 11.
JUDITH
BOUMEESTER,
ge’d. Zwolle
4-3-1708.
FLORIS
BOUMEESTER,
ged. Zwolle
13 Sept.
1709, t jong.
4. SYBRAND
BOUMEESTER,
geld. 2-12-171 1.
;5. DIRKJE
BOUMEESTER,
god. Zwolle
1-8-17 13.
6. ROELOF’
I3OtJMEESTEH,
pl.
%wollc 21-3 1715.
7. FLORIS
BOUMEESTER,
gerl. Zwolle
5-7-1717,
Ir. GEESJE WOLTERS,
waaruit
7 kinderen.
BOUMEESTER,
geld. Zwolle
3-2-1719.
8. ALIDA

11. JOCHEM
BOUMEESTER,
ged. Zwolle 26 Oct. 1706,
woonde ald. in 1732 in de Steenstraat
en tr. le. Mastenbroek
22 April 1730 JOSINA TOÜS of TOWS; hij
tr. II’e. Zwolle
8 Dec. 1732 ANNA
POTZER
of
POTZERS.
Uit
1.

2.
3.
4.
5.
6.
8.

het EERSTE

huwelijk:

KLAAS
BOUMEESTER,
god. 4 Oct. 1731,
tr.
ARENTJE
VAN ARRI.ENS,
waaruit
3 kinderen.
Uit het TWEEDE
huwelijk:
GEZINA
BOUMEESTER,
getl Zwolle 7-9-1733.
JACOBUS
BOUMEESTER,
geld. Zwolle 8-1-1735,
-/- jong.
ALYDA
BOUMEESTER,
ged. Zwolle _ 25-10-1736
VALENTIJN,
volgt 111.
JACOBUS
BOUMEESTER,
geld. Zwolle 6-3-1743.
SYBRAND
BOUMEESTER,
ged. Zwolle
LO-l1745, tr. EVA VAN DER SCH,EER,
waaruit
kinA
dIeren.

.
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VALENTIJN
BOUMEESTER,
1737, tr. Elhrg,
(attest. vcrlecnd
TRUII~A
VAN BUNSKERKEN.
Uit welk

huwclij

gctl. Zwolle
17 NOK
9 .Juni 17(ie5) GEI%-

k:

1.

HENI)RIK,JEN
I3OUMEES’l’EI~,
gotl. %\wllc
123- 1766, f jong.
34. ANNA ROUMEICXER,
geel. %wollc
21-9- 1769.
3. JAN BOUMEESTER,
gul. %wollc~ l-l-lí71,
-i- jolig
‘> ,JELIS BOUMEESTEI~,
.J.
gd.
%\~ollc 27- 12- 1772>
-f jong.
cí. JEI,IS I3OUMEESTEiZ.
gold. %\voll~~ 14-:3-17X,
-j- jong.
6. JOCHEM, volgt IV.
Zwolle
7. HENDRIK.JI<N,
BOUMEESTEIC,
gcd.
5-1-1777.
gcd. %wollc r,-74778,
tr.
8. JAN BOUMEESTER,
HELIXNA
I’ETRONELLA
(SIJZANX~)
lJI:IsSAU’L’ IH:S AMOR1 I’.
9. JIXIS
IKNJMI’ES’l’I1:1~,
c)cld. %\w11c 14-1 1-1779.
10. ILJWI~TUS
I3OUh1I’IB’L‘EIt,
ged. %\vollc :Kb
1782.
I\‘.

.JOCHEM BOUMEESTER,
gctl. %wollc 1.5 Oct. 177.5,
tr. le. (ondcrtr.
%\vollcl~l~cl~s~,t11) l(i 0(*1. 180 1 1;1zI:I)I7RICA
(YAN) RHEE,
j.cl. \‘:!11 Almdo~
Uit welk huwcIi,jk
althans 6611 zoon VALENTi.JN,
volgt v.

V.

\‘ALENTIJN
BOUMEESTER,
gotl. Zwolle
:lO l~ec.
18(X$ -/- a.b. van ,,Dc Indiaan”
10 Nczv. 18132 op reis
van Java naar Ncalcrlml,
Ir. Socraliarta
(ól‘ SOPralmia?)
17 F’cl). 1829 ,Jkw, Cl7ClLIA
HUHI+X’I‘ISA
NAHUYS,
geb. Harderwi~ik
1:) .Juli 1806, -/- Sr>ert~bain 12 Maart
1868.
Waaruit
althans
één zoon, H~JIBEI~T
(;ERARI)
BOIJMEESTER,
volgt VI.

YI.

HUIBERT
GERARD
BOVMEESTER,
gel,. Scrang
17 Sept. 1831, laatst ouÝl-L,iiit.-(;cllcl~:lr-~l der .4rt., ou:!I,cgercomlnallrlant
in ~Ncdcrl. Imli~.
kanselier
1Clw
Ncd erl. Or~tlcn (1891-1891),
ri~klcr M.WP).,
4ilc kl.
&der
Netlerl.
I,eeuw,
(iroiot-Officier
O.iV.-Orde,
+
‘~Gravcnhage
6 Jan. 1894; tr. Batavia
15 Mei lS61

.
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BHOWN,
JOHANNA
WILHELMINA
CHRISTINA
geb. Batavia
13 Aug. 1842? -/- ‘s Gravenhage
28 Aug.
1922: Idr. van John en Maria Wilhelmina
Barrct.
Uit

,
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

dit huwelijk,:

ELLEN
CECILE
BOUWMEESTER,
geb. Soerabaia 11 Maart
1862, -/- ‘s Gravenhage
1 1 Jan.
1588, tr. ‘s Gravenhage
30 Maart
1882 J br. Ir.
HENRI
GIJSTAVE
VERS PYCK, geb. Balavia
21
Feb. 1855, civiel-ingenieur,
officier
N.O., álirectcttr (der Westlatidschc
Stlo~onitran~wcg Mij. (lSS91917) -/- ‘s Gravenhage
16 Febr.
1917, zn. van
.Jhr.
Gustavc
Marie
CIS Gclcrtruicl:t
Wcnciclina
Menu.
JOHN BOUWMEESTER,
volgt VIE.
HUBEHTINE
CHRISTINE
130UWMEESTER,
geh. Soerabaia
8 Oct. 1865, (protestant),
tr.
‘s Gravenhag,e
4 April 1891 Jhr. Ir. HENRI
GUSTAVE
VERSPYCK,
weduwr.
harer
zuster ELLEN CECILE
voornoctnd.
EDMOND
ROGER
BOC’WMEESTER,
geb. Socrabaia 5 Oct. lS67, Lr. Dricbergcn
15 Dec. 1910
MARIA
LOUIZA
CHEVECOEUR.
geb. s Gravenhagc, 9 April
lS59, Itlr. van Gerardus
Cornclis
Jacobus en Catharina
Jonkers.
EUPHEMIA
MARGARET
BOUWME
ISTER. geb.
Soerabaia
9 Maart
lS70, tr. ‘s tiravenhagc
30
Juni 1892 Jhr. EDUARD
RIDDER
DE STUERS,
geb. ‘s Gravenhage
10 Maart 1867, zn. van Louis
Hfenri Willem
Mcrkus de Sttters cn Sara Carolint Lucassen.
WILHELMINA
JOHANNA
BC)IJWMEESTER,
geb. Willem 1 (Java) 6 Oct.. 1872, t ‘s Gravenha@ 8 D,ec. 1905.
GUSTAVINE
MARIE
BOUWMEESTEH,
geb.
‘s Gravenhage
1 Juli 1875, T Socrabaia
9 Dec.
1876.
VALENTIJN
FREDERIK
JOCHEM
BOUWMEESTER,
geb. Socrabaia
18 *Juli lS76, tr. Teleringen
23 Juli 1903 HERMANNA
ELISABETH
barones
DI<
F70S VAN STEENWIJK,
geb.
Zwollle 14 Sept. 1876,’ ) “s Gravenhage
26 Nov.
1925, dr. van Baron Cornelis
en Wilhelmina
Dorrepaal.
Uit Idit. huwelijk:
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WILHELMINE
VALfEN’l’iNE
130 UWMEESTER, geb. Naarden
10 April 1909.
MARY ANN
BOUWMIXSTER,
geb. J3at;ivia 7
April 1879, tr. Ginncken
5 Mei 1905 JAN ANNE
DE I-ZORDES, geb. Hilversum
31 Aug. 1878, ~11. ’
vau Wilhelm
Joal c11 X~tlelcinc
Louw~rse.
(Dit
huwclij k is in 1932 ~door cch tschcicl ing ~oul!~o~~:!~~~>
MARGARE’J’
HENRIET’I’E
JANK
IKXJWillJXSTER, geb. ‘s-Gravcnhnge
19 -1ug. 1883, -/- ‘s C;r;lvcnhagc 18 Maart 1884.

JOHN
BOUWMEESTER,
g~~3~. SocraJ)ai;~ 18 J)ec.
1863, tr. Muutok
21 Sept. 1897 I!,GJ~l’I~I~JNi~ ,\IVNA
DI< JONGH,
geh. I’;~cJ:111g-I’:~rl~J,j:~r~g 1 J)cc. 1875, dr.
val1 Danicl en Hermina
Woutc~r;l l<cl~p~~! liessclillg.
-A

Waaruit:
1.
2.
3.
VIII.

EN

HUIRERT
GERARD,
volgt VIII.
JOHN
EDMOND
BOUWMEESTER,
gel,.
Mr.
Coruclis
(Java) 16 Feb. 1903.
Bou\\TANNA
WILHELMINA
CHRISTINX
MEESTER,
geb. Mr. Cornclis
12 Aug. 1904.

:geb,
Ir. HUIRERT
GERARD
BOUWMEESTER,
Wcltevrdeii
18 Oct. 1800, tr. Sewarcn
(U.S.il.)
31
.Juli 1926 GERTRUDE
MAJZY AUGUSTA
VINCES’I‘,
qeb. Tampa
(Florilrla,
U.S.A.S 22 Dec. 1897, dr. \‘ali
‘I‘homas
Augustin
ei1 Camille
Marguicrite
Wdker,
I-loJ,rxrl
cchtgcuoolc
va11 Willi:im
cu gcscheide~il
Liidsey.
Uit
1.

welk

JOHN

AUGUSTIN
ROUWMEESTER,
geil. I’crtJl
(N.I. ; 1J.S.A.) 21 Mei 1927.
VALENTI.JN
VINCENT
HOUWMEESTEK,
gcJx
Eindhoven
5 Aug. 1930.
Admy

2.

huw.:
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1) Uit wien een niet geadelden tak VAN HEEMSKERCK.
Vgl. NEDEPLAND’S ADELSBOEK
1933, bl. 194 regel 3 V.O.
2) Doopreg. O.K. Delft, 4 Mei 1755 Willem Sybrand, Willem Cornelis van
Heemskerk, Antonia
Petronella Elsevier, get. Willem van der Lely, Geertruy
van Heemskerk.
3) Ondertr. reg. Tilburg 23.3.1778 Willem Sybrant van Heemskerck j.m,
lieut. Reg. Hall.’ Guardes, oud 22 j., geb. Delft en Johanna Catharina Vitriarius, j.d. oud 17 j. geb. Oosterwijck. wees, geassisteert met Mr. Anthonij Willem Hendrik Nolthenius, haar voogd. .
Trouwregister
‘s Gravenhage
(Eng. kerk) 17.4.1798 Willem Sybrand van
Heemskerck, Johanna Catharina Vitriarius.
4) Doopreg. Herringen 5 Maart 1798. Herr Wilhelm Sybrand van Heemskerk,
Oberst Lieutenant unter dem Regiment des Herrn General Lieutenants Grafen
von Wartensleben liesz am fünften Martz Ein Tausend sieben hundert und acht
und neunzig hier einen Sohn Wilhelm Georg Friederick taufen, weicher ihm
am drey und zwanzigsten Februar von seiner Ehefrau Johanna Catharina Vitriarius gebohren war. Solches wird von mir als zeitlich ein Prediger dieser Gemeinde durch meines Namens Unterschrift
und beygedruckten
Kirchensiegel
hixmit bezeuget.
Herringzn am lsten October 1804. (Cet.) Von der Kuhlen.
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1) Behalve de na te noemen uit de beide huweliiken geboren kinderen
heelt hij bij de inlandsche vrouw Kasiang, geb. pl.& 1881 nog een zoon
WILLEM ERWIN FREDERIK VAN HEEMSKERCK,
geb. Jogjakarta
9 Aug.
1912, ERKEND 7 Juli 1913 en GEWETTIGD door Besluit van den Gouverneur
Generaal 20 Oct. 1928.
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VAN HEEMSKERCK,
bi,i Djocja.

-f jong

te Band-

DIRK OTTO ERWIN
VAN HEEMSKERCK,
geb.
Wel twredc11
22 Aug. 1865. scheikundigc,
eigena;u.
1rler Neut . Ind. Zccpl’abriek
.,Mahrtud’
te Djocj:~,
spcciali t eit in gïoe11c
zeep
en
Eau
de
colo‘gllc,
Ill~rlt
,TNizm tl t” ; tr. lc. Brunswijk
10 Mei 1889
(dit huw.
werld ldoor ~ecl~tsclG,ling, lo&b.) ANNA EMILIE
FRIEDERIKE
KUSIAN,
geb. Holrnstodt
30 Sept. 1869,
-t Brunswijk
25 Aug, 1910, Idr. van Jol~ann Heinrich
Friedric*h
Willleln~
en Elisabclh
Heuricttc
hrI:~
Jolxumc
Mieling.
Hij tr. 2e. Jocja
6-11-191:3
11LOI)lE
VIRGINE
DEUX,
geb. Jocja
25-3-1889,
lt!r ~311 hou1
AirIéclé
en
Ihgelieii
Lamncrs.
Uit
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

het EI<RSTE

huw.:

LILLY
WILHI-:LMJNE
MARIE
VAN HEI3IS
KERCK,
geb. We~hxwn
(krcis Wolfrnl~ütlel)
26-10-1890,
tr. Brunswijk
30-12-1911 FRIEDRICH
WILHELM
HERMANN
WIDDECKE,
gC1,.
Flecl~torf
(BruimGijk)
29-1-1874
,,Königl.
Districls-I~ominissur”,
zn. van Kottsass
K:.ul Fric~clrich August, cm Johame
Sofire Hcnrictte
Paulke.
DIRK WILLEM
ANTON
LOUIS
VAN HEEMSKERCK,
geb. Brunswijk
8-9-1891,
koopman
alfd.
-f aki. 17-1-191s.
LUCI
VAN HEEMSKERCK,
geb.
Viencnburg
(Kïcis Goslar) 10-10-1895, -f Brunswijk
12-l- 1908
CLtiRE
WILHELMINE
ANN1
HILDA1
VAS
HEEMSKERCK,
geb. I;;lll~x~slebcll
s-4-1902.
Uil het TWEEDE
h~zw.:
IVET’I’E
VAN
HEEMSKEI{CK,
gel,. I)jocja
24-12-1915.
VILMA
JOHANNA
ENGIXINE
VAN HEEMSKERCK,
geb. Djocja
lO-4- 1917
OTTO RAOUL
AD0 LAit VAN HI~EMSKERCl.~,
geb. Djocja 7-9-1918.

Door familie-perkara’s
werd het onderzoek inzake de kinderen ten zeerste
bemoeilijkt zelfs door enkele leden een compleete invulling
van vragenlijst geweigerd. Mogelijk
zijn derden in staat een en ander aan te vullen; daardoor
weder een onderdeel van die genealogie compleet zou kunnen worden,

.
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De Noord-Nederlandsche batterij artillerie te voet Lux
ín 1815,
Een Waterloo-studie.

Door W. E. van Dam van Isselt
Gepensionneerd

Luitenant-Generaal.

(Vervolg van blz. 190.)

1) Albe bataljons en batterijen, welke bij Waterloo aanwezig zijn
gekveest, vindt men ingeschetst op de plans 1X en X1 (Vue panoramiqne) van d’e Bas en de T’Serclaes; dit laatste is een verbetemle
uitgavle van het ,,Plan van het slagvcl,d bij W,at8erloo” van de Bas.
111, 666. Bi.i rnijnr: sludic raxlplcgc
mcu
voorts
v~oml
schcls
!)
van Wcppermann : ,,De bewegingen der Divisie Chassé bij Waterloo.”
2) Wüppcrmann, 94-6.
kritiek bij #clc Bas c’u clc T’Scrclaes.
3) Zit o.a. dc i,wrcchlvaardigdc
11, 339. Onze Secretaris van Stjat, Baron vau der Capellen, schreef
18 Juni 1815, 10 uur voorm. uit Brussel aan onzcu Koning, dat
(Engelwdlhgtoil
Brussel bad verlateu : tIt2ch had
de11
1 voorm.
gcwlxc schcn)
gczan t (bij
I,oclcwi,j k ,Y\7IT I) ou1
zaak
~~vcllll~cl
ven,
,,dal
Ilij
<goode gcciaqte
\‘i111
dc
11x1 ;
‘
meesde
hij, dut L’onaparfe
zoude
kannen
frugfen
over Hal mar
BI-uwel
te komen”(l).
Staatssecretarie.
Confidentiec
Verbaal
lS13,
no. 215.
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werld, dat op zijn vroegst in den laten namiddag
op den
directen
steun der Pruisen klon worden
gerekend,
l~slool
2 nam. om Id,e divisiën
Chassé cn Olinl~on
hij omstreeks
dich tjer bij, het centrum
aan te trekken. 1) Dicntwgcvolge
ontving Chassé omstrlceks 3 nam. van L!ortl Hill, comm~~dant van Idcn rer:htervleug,el,
oen vrij onduiÝl&jk
bcvcl om
één bataljon
achtIer
te Men te I3raine l’Alleud,
twee tusschen
dit plaats en den rechtcrvlcugJcl
Idcr eigcnlij ke stelling ten zich met het gros zijner Divisie ztm
te sltCtel1 bij
de &gelsche
Divisie Clinton, die acht’er den rechtcrvleugcl
in tweedIe linie stond.2)
Dit’ bcvcl lIcidlde tot een bedreigden flankmursch,
Idaar van lde Fransehe
lichte cavalct-ic‘divisie Pir6 zich minstens Idc brigade lansiers tcgenovc:r clit
~deel van het slagfront
bevond ; n tcttt3rnin werd hij mcercn~cléels open en bloot, nog bIeZ. het gehuchL Merbrainc
uitgevoerd, 3) b~eschermd dloor lde Engelsche
huzarenbrigacte
CTrant. 4) De verplaatsing
geschiedde
aanvankclijii
achin 3 gctBcelten : :\. het
gros van britelwlvolgells
gade Detmers,
b. ’ brigade Icl’Aubr~méT latIer gekomen,
&.~r zij meer W. was geplaalst;
c jdIc twee ldo?r (:hassC
brigade
tc l3ralne
1’Alleuld achtergelaten
balaljons
van
Detmers,
waarbij
volgens W<~ppcrmunn
look batterij
Lus
zou zijn gebleven ; 5) dit achlcrgclatcn
detachement
is later
op Chassc’s last aangetrokkcu.
6)
ChassC en Detmers,
(die t~ezamen rodIen aan het hoofd
van de onder a bedloel&
4 balaljlons,
ldleIden haar, ten %.
van Merbraine
gekomen,
‘cen groot carr6 vormen
Legen
Piré’s lansiers.
De b~erlaar~dheitl yan beilclc chefs wcrklc
gunstig op de voior het loer& in vijandelijk
vuur komende

1) de TSerclaes.
11, 171.
2,: W~~ppcrinann,
119-20 geeft de order lcllcr-lij k.
Chussé
hccafl
sl~echls twee bataljons
achter~elalen;
zie de T’Serclaw
11. 173 cu 111,
364 (overste Dlelen).
3) Aldus heet het gehucht
thans;
op ou8dc kaarten
en in oucle
rapporten
luidt het als re@:
Mcrbe-Braine.
4) de T’Serclaes.
11, 171-4. W~tppernmm,
120 noemt een regiment
En~elschc dra@ndcrs
van
‘de
brigade Domberg,
,doch ueze stond mc(ar
0. in reserve.
’
120. Vermeld~c
logische
vol$oIdc
blij kt uit van
5) W<ippwinann,
Delen’s rapport
(de T’S,crclaes. 111, 3661. de Bas. 111, 696 en \Vtippcrman, 120-1 geven in strijd daarmw
als volgorde:
a, c, b.
6) de T’Serclaes.
111, 366. Relaas van de 3e Divisie;
ook 376 (le

Brigade).

l
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dienstl,liclltigen.
1) Daar men o’ok vrij veel te lijden had
van ,,ccn sterk gewocr- lcn ~~~-~&cI~vLLuI*” 3) (I’iré’s rijden,cle httcrij),
lctccid CllassC zijn incest mobielc,
11.1. Iile rijrlende baltcrij
Iir;dinicr,
ontirokkcn
aan ltlc aclilcrsl&
.l)rigxlc, iu stelling konmi ; is batterij
Lux aanvankelijk
achlcrgclatin
bij imrsclqpep
c., daii kwam*
zij bovinrl icbii
tler uitvoering
van budoel~dc opdr~lit
oi>k niindcr
in ;1:\1imerking.
Chassé lmeft alhs,
ccnigurnmtc
gedekt door WLI
liclling in liet terrein,
zijn volgend 2 nlarscligrocp~ii
iiigcwacht,
3‘ zoo~(lat Ide vmxnigdc
Divisi,c lusscheu
-1 cu 5
nam. omIer liet gc,iuicli ,,Oraiije
l)ovcu” c‘ii luild zingcntl~,
moals ook ltbor Engclscllc
ófficicrcn
is getuigd, -1) iu 1!
geslolen
colonnes
het cigcnlijkc
slagveld
betrad.
5) 11~’

1 ,; dc T’Serclacs.
11, 173. wippcrlnaull,
120.
2) Dagboek van kapilcin
Rochcll
vat1 het 19~ Ilialaljott
Nulionale
Militie,
tot brigade DcLtners bchootlenld
(Krijgsg.
Arch.)
3) de T’Serclaes.
11, 173-1; WUl~lxrmant~,
121. Ilet terrein
lusschel1
Brainc I’Alleud
en #den kunstweg
Brussel-\\:alerloo-Charleroi
is,
hoewel n~~ocret~deels zeer open, levens zcer golvsttd. VolgCtts het drtgboek Hochcll
zou Chassé Braille
l’Al18eud rwds
omstreeks
12 uur
tniddag
hebben onlruimd
met het gros zijner Divisie
en haar bcZ.
3 Cl1 1
JIerbrittc
hebben
samengelrokken,
vanjvaar
men lusschcn
in gesloten Divisiccolonnc
onder slcrk vijautlclijk
vuur verder gcritkl;
zou zijn. Dit is in strijd mcl de attdcrc gcgcvens, ook nicbl \vaarschijttlijk, daar Chass6,
totdat hij bevel krwg naar hel cigettlijke
slagvchl
te tnarchcwen,
order
had om Braine
l’All[e~d
tol het uilcrslc
te
verdedigen,
waartoe
een geheel bataljon
infan~et$e
hel in slaat vau
verdediging
had gebracht.
4) Bouiger.
Thc Bclgians
(= Ncdcrlan~dcrs)
at Waterloo.
1901,
blz. 32. Zie ook de T’Scrclaes.
11, 174 en de aldaar
in ceu ttooL
aangehaalde
Engel~che getuigenissen;
b.v. kapilcin
lder II. -1ri. Mcrcw :
bondacnoolschal,,,by loud and reïteratwl
shou~s.“’ De na~decl~en val
ianl
~dc Engcl:sclie
artillerie
pelij k opltwdcn
deden zich gevoelen,
hield dit ol~tttarchcercnde
colonnes
cersl voor I:ranscttctt
en lalcr de
1Qxmschc arlill;eric
der Garde beW. la 1Iayc Saiutz voor I>ruisischc
,lI. T.
artillerie ! (M crccr in de WaCerlpo
T,clllers, verzameld
door
Siborne Jr. 1891. No. 89, blz. 217).
5) Toen ik PinkstIeren
1934 vopr het afwerken
van deze sluclic
rirainc
een verk,enning
ter plaatse
vlerrichlle
cn des’ avonds
ie
kermis.
liet
eerste!
1’Allwd
uit dien triein staptte, was hel daar
wat op hel stalionsplein
mijn?
oog cn o&.- tróf, was wn hósscnde
(die in leen vrachtaulo
werd gepartij,
vermoedelijk
landgenloo&,
laden onlder het gejubel:
,,Orattjle
boven, Oranjle bovcu;
leve \lïllem 111”. (of ldrgl.). L’hisloire
se rcpete!

.
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inarsch in zuiver 0. richting
wer,tl voorlgcxt
10 t tcgcbu den
grootcn weg Nivclles-Mont
St. JCUI, z.g. ,,ill ~CCI~ I)loói van
\‘all
hel hxin”,
1) waar de Divisie tip Lille N. helling
het plateau,
onttrokken
aan liet {oog, len de&
oólc aan
het vuur, ongevleer 500 M. achter ýle Engelschc
Gxtlel)rigaldes Byng en Maitland
wlcrd opgcstelld, l,rig:i,dc cl’~~ubremé
van 3 bataljons
%. van, brigade
Dc:tmcrs
in 2 colonnes
N. van ÝICII Z. weg lungs Merbrainc,
onlwilhl~d
1a11gs
genoemden
grooten weg. 2)
Het gros Ider Divisie heeft da;lr nog ougcveer
3 uur in
reserve moeten
wachtten.
De rijdenlde
batterij
Krahncr.
uit haar vcrmehle
stelling
ingerukt,
wlcrd eel%t
in tWCc
verId&d ; later, tolen
halfbal Lerijen over beiid’e brigades
o’ok batterij
Lux was aangcklomcu,
verccnigde
majoor
val:
d,cr Smissen zijn bciide batbxijcn
op <cenigen afstand achter Ide infanterhc.
3) De Divisie, vooral Id’e mccsl zuidelijk
opgcslclde
brigade cl’Aubrcmé,
leeid daar nog vrij belangrijkc
verliezen icloor tc vler gaandc scholcu der vijandcljjke
artillcric
4); luitenant
Ihorlda
v:m Eysiugn,
ingcdceld
bij
Dclmers,
sclirt)ef
zelfs :
htal jou Bocllaar~d, van brigade
,,met liet geweer in dzn arm moesten
wij ons Itloor het

1) Dit laatste bij de Bas cn (de T’Serclacs.
,II, 175. van Löben
Scls. IV, 630 zegt terecht:
,,op de noordclijkc
hel’ling van 1~1 plateau.” Vooral
ten N.W., ‘doch ook ten X.0. van het kruisl~unl
van
den vermelden
grootcn
weg met tdcu %. landwc”
1ang.s Mcrbrainc
vindt men een dekkcnde
lerr~einplooi.
Volgens ldcD beschrijvingen
cn
:de schetsen bij Wüppermann
enz. zijn deze echter niset b~enul.

.

2) \li~~ppcrmann,
121 c’n zijn schets 9; dc T’Scrclaes. 11, 3/3. Voor
dc verplaatsing
van Divisie Chassé (flan!~tnarsc*ll~
zie mc’n voorls ,\anteekcning 11 aan het slot dezer studie,
3‘ van J,öbcu Bels. IV, cilci-7. In navolging
‘dc T’Serclaes.
11, 173.
DG verdccling
in 2 halfbalterij~en
op de vlcugeis ‘der infantcric
was
conform
blz. 292 van het latere Rcgbcment
der artillerie
van 181s.
\Vüppermann,
121 zegt: breidc batterijen
verecnigd
achter de infanlcrit der Divisile, hclgoen waarschijnlijk
de t~i(:ede phasc
,was. Ook de
later aan tc hallen brief van luitenant
Baron Bcutinck
(van batterij
Lux: wijst uilleraard
allc~en op deze phase.
4)/ Deze brigade
rechtervleugel
der

lerielinie.

stond het dichtst hij ($11 vrijwel
recht
bek’endle lange Engelsch--Nc~clerlanclsche

achter den
ar til-

Y
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kanonvuur
laten vernielen”.
l] De bataljons
mocsbcn mecrmalen carré’s vormen
tregen de Fransche
ruilerij.
,tlic toen
11x1r vcrwoelrlc aanvallen
onder niaarsclnall~ Kcy
uitvocr*Jcl
en waarvan
talrijke
ruitlerg,roepen
door Idc batterijen
c’n
tusschen’
de carr6’s der Verbondcnlen
doorbraKen.
Ook
v~lgcns Engclsche
getuigcniss~cn
weerstonden
onze jonge
Iroepen
Itlie cavalcricaanvallNen
gold en hielden
zij zich
ferm, hoewlel zij onder vijanldclijk
artilbericvuur
bleven.
2)
De generaals
Chassé en Detmcrs
hnid~den met hun
stafofficieren
op leen vlcrhevcnh~id
nabij den 0. vleugel hunner
troepen
met aanldacht
lden fellen strijd op ltllen r&lcrvleugel van het centrum gevolgd.
3) Ecrstgcno~;mde
branctde van verlangen
om met zijn in reserve slaandc Divisie
nog te kunnen
ingrijpen
en 8tiaarnlcdIe te toonq
dat het
door onzen Koning
gestleld vertr6uwen
in den ,,g&&xl
haionnctte”,
ldife z400veel jaren met eere onder de Fransche
vanen had gediend, in 1814 wel geplaatst
was geweest. Dc
dag begon reefds t,en einde te neigen, tolen Chassé bcspeur((le, dat het vuur ltler vóór 1ic1n in stclliiig staande I:ng~lsc’Lic
artillerie
stferk begon te verflauwen.
Hij rcod ~daarheen om
de #oorzaak vast te stellen: $dic batlcrijcn
l&n
onder munitiegcbrck
en hel hevige vuur rl er Frausc~1c ;)r tillcri’e ; zooals Itlcslijlds gcbruikelij k, hadden enkele
,batterijcn,
waaronlder die van Clcevcs, de vuurlinie
verlaten
om zich meer
achterwaarts
te herstellen;
in dit van Ross en van Siu-

1) De Recensent, ook der rcccnsentcn.
lS31. 11. 323. IIet verhaal
van I~oorda van Eysingq
omlrcnt
\Valerloo
vorm1 \vcl een bijldr:igc
tot‘ tDivisic
Chassé
op dien #dag, doch is. iu gez\vollen
taal gesteld, hier en (daar bepaald onjuisl
en diklvijls
sterk ovcrdrwcn;
o.m.
hier d’e uitldrukking
,,vcruiclen”,
want Charsé’s
brigades
moeten ik
íteren áfruachtin~~sloe~~fnnrl
ten hoo~stc 7 pct. vcrliezcn
hcbbcn
gcleden (verg. blz. 2X);
b ovendicn
stond die vau Dctmcrs
daar
hel
minst l>lootgest~eld!
2) de Bas. 111, 693-7.
240 aan tc halen kapitein

de T’Serclaes.
11, 173-6 (o.m. de op
I)ringle).
\V~~ppcrnKmn,
119-21.

blz.

3) Op het terrein
niet door mij
weergevonden.
Vanaf het grootc
kruispunt,
waarbij
Divisie Chassb in reserve heeft gestaan, heeft men
tlegenwoostIig
in
L. richting
ecii
vrij .~itzicht. Voor de na 1SIO het
slagveld van Watsertioo toegebrachte
verminking
zie men .~antcekcning
111 aan het slot dezer studie.

GESCHIEDENIS

a

221

cl air waren vijandelijkc
tirailleurs
lctoorgstlr,~ngell.
1) Tegelijkertij!d
ontwaarde
Chassé iden ,opmarsch
van (le hem
zoo wtil lxkend~e Franschc
Keizerlijke
garde langs de vciór
IA. fronl gelegen liofstedc
la Haye Saiiite in *de richting
van ldie artillerie.
Besef6ende, dat & ontkiiooping
vau het
dram?, althans in liet centrum,
op lraiid~cli was, besloot bij
initiatie/
lc handclcu
door zijn artillcric
iu
011 ergen
stelling te dolen klomen ter vIersterking
van d’e verzwakte
vuurlinie
en zijn brigades
infanter-ic
in tc zetten tegen
dlc, Fransche
garlde. Alllerc’ersl gaf Chass6 tegen half 8 nur
order aan den commandant
‘dier artillerie
van de Divisie, 2)
majoor
van &r Smissen, om ,,de voorste halve rij~dendc
batterij
van Krahmer
snel langs Irlen (Z.) landweg
van
Merbrainc
tle doen oprukken,
de vuurlinie
te vers terkcn,
ongeveer ter plaatsle, waar Ide batterij van kapitein
Cleeves
had gestaan en een zoo \ krachtig
mogelijk’
vuur af te
geven.” 3) O.m. aan die nabij opgestelde
NedTerlandsche
cavalcri~c verzocht
Chassé
be4ekking
4>, zeggende, ,,dat het
oogcnblik
daar was om liet mogelijke
tc doen, terwijl
anders wellicht
allIes verlorcu
zou zij 11.” Wy.grijdende
riep
bij nog: ,,Spoedig, spoeldig; ik zal U Idadelgk volgen.”
5)

1) de Bas. 111, 734.
2) Aldus noemt WGppcrmann, 121 zijn functie; verg. ook 135; d,e
Bas. 111, 735 schrijft, cenigszins anders: ,,commandunt der divisieartillcric”; natuurl/ljk is de T’Serclacs. 11, 249 conform. Verg. mijn
slot dczcr stu’dic en blz. 224.
3) de Bas. 111, 735 op grond van inlichtingen, welke kapitein van
Loben ZGelsin 1841 had ontvangen. Volgens de toen geldcndc bcpalingen commandeertde, inldilen (de batterij tisplitst optrad, dc oudste
luibenant (i.c. N. J. Dufournqu
lde Villbrs) de eerste halve baltcrij;
indcrda,ad volg~lc later de daarop volgende clerslc-luilcnant J.1,. van
der Smissen met de tweede helft. Volgens van Sypestcyn, 201 behoorde bij (die battaerij verder tweede-luitenant J. B. M. van der Steen.
Volgens de stamboseken hebben alEe 3 dcelgenomcn aan den veldtocht
van lSl5.
I
136 nofemt het regim’ent Borcel, d’e T’Scrclacs.
4) Wïippcrmann,
111; 249 brigade Trip, waartole genoemd r’egiment niet behoorde. Ondanks den afstan’d van 600 M. (de Bas noemt icn onrechte 400 hl.)
was bedekking noo’dig, daar cr hiaten waren ontstaan in (de groote .
artillcri~el~nie, bovendilen dc batterijen ‘der Verbondenen hier
en
daar \\ crdcn omvergcroden en Ncy’s cavalerie ciaar doorbrak.
5)

cie Bas. 111, 735.
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Di1 *doclvlc {op tlcn voorgcnomcti
itlzicl
van
zijn il1f9nLeriehriga~tles.
I(apilcin
Kralinicr
,rle 13icliin Iiatl Yrïi1icl;lc
ortlcr tI.~tt~vclijks on t\‘at1g(bti , ,,of zi*jn voorstc lIalPt)allwi,j
i,jlflrl over deti
slraatweg
van Nivcllcs,
ging in galop cti volg(lc
itl gc’slrcklcn
gang 8tllctl I~altcrij~~ot~~nl:~t~~l:rtll, ‘tlic, \~6r \‘ooru.i!
t-ijdwdc,
ldc s:ilNl uilgestrckl
hield na;>r tic ruim Lc tusxhen de beide c;trr~‘s van Sir Colin Halkclt.
1)~ -100 AI.
tol dc kam der llologtle waretl l~inn~n 2 minulen
:tfgelegtl..,.h
Zwenken~tl~e langs ztlen linkervleugel
vat1 tic IZrilwllc
gardc...
stonden die viler slukkcn itl 6én ruk naast clkatltlcr
en oppnden onmi~rltlcllijk
ccn hevig VUUI tegen ~cl~vijan~lclijke
vtlurmot&x~
ten W. van ln Haye Sainlc.” 1 > I)ic h:~l’flxttterij
kwam,
tnsschcn
brigade
Colin Hdkclt
en rlc Rrunswijkschc hlaljot~s
der wrs tc litiic sloor, in slclli ng .1 (YL/ ï’h1i
tl~en 1xt-ucl~let~ hollen WCL), links wl1Icrwaarls
van de Engelsclie Ixtltcri,j
l,lo~d. 2) Omiwtit
~tlc jrtislc l)l:iats l’:ttt
haltlerij IQxlimw
licefl langen lijd misvatting
,lwstaati; \-olgeiis ((le Ras kw:m~ zij in stelling
auti gortc zijdc van
(lil11
lwrucli ten liollcti weg, nii~tld~cti vócir ‘(le olxti ruimte
lusschel1
de
3 c:trrB’s van Col in l-Inllwll : wxtrscl~ij dijk
in
vcrlxmd
~d;1armcdc vcrmcldile
hij ds ol~drxlil:
tic l)I:tals
ititxmcti,
/waar htlcrij
Clc~cves hxl geslaati. 3) Getiowidc~
schrijver
heeft itl;t t let1 clccllc zelf nog gc?t.cc:lili<:ccrtl4),
ter-

1) de Bas. 111, 7%. Zie verder
het slol nlijncr
studie, snaar een
toelichting
mei rectificatie.
(TJniIcd Service Journal.
Mei 1852, lx2)’ Volgens een ooggcluige
sprokcn
in Nieuwe
(hlililaire)
Spectalor.
1852, nlz. 739 c.v.), zou
bat Lcrij Krahmcr
zijn opgereden
midden
tusschen dc 2 helflcn
jcarre’s?), waarin
tic 4 bataljons
van brigade
C. 1Ialkclt
waren
verI~omcll
op
dc
dccld. Zij hald ‘dan cchler
zeer bezwaarlijk
kunnen
plaats, waar zij in werl~cli~jkheid
hoeft gestaan.
3) de Bas. 111, 735. Boulgcr,
42 noot uam zulks van hem over. De
llen dcclc ook Oostelijk
gcplaatslc
batlerijen
slonrn~ecr Wcslclijk,
den ~61 voor ‘den hollen weg. Zie hieromtrent
nader Aanlcckcnin~
IF
aan hel slot dezer slu~di~e.
4) T.a.p., blz. XVII naar aanleiding
van een in de archieven
wn
Prins Frederik
gevonden ,,Plan of the Ficlcl of Wal~erl~o”,
dal bal tcrij
Krahmer
ach18cr, d.i. N. van den hollen weg plaatslc.
Overigens
moet
dit plan ovlerecnkomen
m<cL plan V van
de BAS (het slag~ld
omstreeks
8 uw ‘s avonds in vo~clvluchl
op 111, 7111, inzondcrl~eitl,
wat de richting
bclreft van ltlc aanvalscolonne
Delmers en die, waarin
brigad(h d’hubrem~
zich heefl bewogen.
Zie ook schets 3, op 111,
1210, bewerkt aan de hand van gegevens van ,den Prins van Oranj#e.
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wijl zijn werk met Graaf de T’SercIaes ldilenaangaand,e
geen
twijfel
laat: ,,ach ter idcn hollen
weg, links van batterij
Lloyd,
achter fdc plaats, waar batterij
Cleeves had gcstaan.” 1) \V~ippermann
plaats te, vermoe~delij k in n avolging van ttle 13as, op zijn schets 9 batterij
Krahmer
voorwaarts van Iden hollen weg; in zijn tekst laat hij zich niet
uit over
dc plaats van de twcelde stelling
dier batterij,
waarschijnlijk
omdat er toen nog geen twijfel bestond.
2)
Onmiddellijk
na het in stlelling komen opende de halve
batterij
Krahmer
een krachtig
vuur
op #de Frsnsche Garde-artilleric
tlcn W. van La Hayc Sainte, die de
Engclsche
artilllerie
flankelerend
bescholot ten daardoor
buitengewoon
hinder~d~e. 20 Jaar later erklenrlc elen der Eugclsche batterijcommandanten,
kapitein Mcrccr, dat men door
het Franschc
artillerievuur
zou zijn vernictig~d, ware men
niet gered geworden
Idoor een meer 0. opgereldcn
Nederlandsche
(Relgisch,e)
batt,erij H.A. :3>, die, ldc vijandelijkc
batterijcn
bijna in (de flank beschietend,
ze weldra verdreef
uil haar stelling. 4)
Hoewel 1<1e2e helft ‘der R. batterij
omrer luitenant
van
der
Smissen
Idaartoe vermosdelijk
geen bevel van Geileranl Chasse heeft ontvangen,
kwam ook zij wehIra in stelhelft en koos 1tIe toen oprukling, rechts van Krahmcr’s
kende Fransche
Gardc tot cloeI. 5) J)c gchcclc batterij
l<rahmcr
heleft, zoloals verschillende
Engelschc
officieren,
zelfs l,ord Hill, hebben getuigd,
met ha:~r ,,fire at lo~lcc
tlcstructive
and conclusive”,
zeer werkzaam
bijgedragen
lot
het afslaan van ltle aanvallen
der Fransche
Gardc, ,,an;l

1) 11, 249 sen Plan
slot dezer studie.

2)

X t.m.

Blz. 135. Zijn werk

X11.

Ver” b’

mijn

is van 1900; de Bas.

3) Dc Engelschen
schrcvcn
in en omtrent
,,Belgians”,
wanneer zij ,,Ncderlandcrs”
bcdocldcn.
119 onder heeft zulks uit het oog verloren.

opmerking

aan

UI, verscheen

het

in 1904.

1815 als regel over
Zelfs Wiippcrmann,

Waterlooletters,
220-1. Hij doet ‘dan zijn bekende onfranic
aan4!
tijging volgen,
als zouden #de be#dieningen
Ctlronkcn zijn gcwcest, wat
in legenspraak
is met de groote uitwerking
van l<rohmcr’s
batterijen
en voor Merccr zelfs niet waarnoembaar
was, tenzij
genoemde
h’atterij veel dichter
bij dit van Mercer
ilceft gestaan {dan van Nederlandscbe
zijcle algemeen
wordt
aangenomen.
5)

de T’Serclaes.

11, 251.

,.

,
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Waterloolctlcrs.

cn 1845. IJnilcd
ddrcl hierna

blz.

no. 89, blz.
Scrvicc hlagazinc.
238.

2) Omtrcnl
de miskenning
hand nog ccn arl ikcl : ,,Dc
:ricbtcn.

220, IYnitcd
15.52. Zie

van Engclschc
lwlcckcnis
van

Scrvicc Journal.
1833
vogr I,ord IIill s oorzijdc verschijnt
van mijbctrouwbarc
gcvcchtsbc1

,,Kort daarna”.
%oowcl ‘de Bas. ITI. 736 als ddr T’Scrcl;acs. 11;
3)
231 vermcldcn
~dc order voor Lux vlak na 1~1 oprukken
van batterij
Iirahmcr.
Ycrg. ook dm brief van luilcnanl
Baron Bcnlinck
(blz. 2%
4) Door Chass6 4 Juli 1815 in oriyincr8i
tlcn Prins van
ingezonden
(de T’Scrclacs.
111, 356>. IIct is niet cnkclc andere
loos vcrdwcncn!
5)

Verg.

ook

het slot

dezer

studie

en blz.

223,

noot

4.

Oranje
spoor-
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wcrld versperd,
vervolgens
tdoor de menigte ter plaatse opgehoopte trolepen te volel. en te paard, ondlelGvOnd dc batterij
langdurig
oponth’ould,
zoóldat zij niet in het vuur kwam,
maar werkeloos
bl!eef bij *de brigade d’Aubremé?
die middelerwijl
twee gro,otIc carrés, elk van 3 bataljons,
had geDe rol van Lux
geIdurcnde
den veldslag
was
. formeer&
zeer onb,etCekenend.”
1)
is het vórenst,adnld~c
Zooals cen noot alidaar aangeeft
ontleend
aan den reclds op blz. 108, door mij vcrmelclc~n
&n tinck,
die den
brief ao. lS41 van majoor
W. bron
vclldtoch t van 1815 heeft meegemaakt
als Jong lui t cnan t
bij batterij
Lux, en z.g. aan E, van Löben Seis (Bijdragi:ll
tot !t3e geschivdenis
van Nap~olcon Bonaparte),
!tlie cchtcr
Waterloo”
geheel zwijgt over brigacle Id’Aubremé
onder
en in ~le” 1841 van Baron Bentinck
verkregen
inlirh tingrrn
pni iets bctr~effendc
gegeen aanlcilding
heeft gevonden
noemde batt’eq
tc vcrn&den.
2) Natuurlijk
komt 1~1~Isas’
me;dedieeling verkort
terug in zijn met Graaf (le ‘I”Serclaes
geschreven
werk; zij besluiten’
haar met deze woorden :
,,La batterie
& pied Lux ne put ouvrir IC feu ir &rlps.”
3)
Uit ldezc minder
gelukkig
gekozen
redactie,
welke
niet
klopt met ldc aangehaal~dle woorden
van de Bas, kan men
ten onrechte
aflIe5den, dat Ýlie batterij
IIO~ achter Idc~l hollen \vleg in stelling
is gekomen
e11 daar 1’~ laat het urrrr~
heeft cpopen,d. 4) Het is nagenoeg
zeker, dal het ecrslc
niet het geval is geweest en dus
JlOg
JlriJl~clcr
het l:jatstel.
Wel bestaat er cenige twijfael omlrent
in stelling
komc
xan batterij
Lux in ‘de allerlaatste
phasc van (den strijItl
bij het invallen
ltiIer duisternis,
,tlocli op een auder
plaats
(verg. blz. 232-3).
De door Generaal dc Bas gebruikte
brief van W. Baron
Bentinck,
thans ~tloior mijn zol;g ill afschrift
aanwezig
in
het Krijgsgeschieldkundig
Archief
van tl’en Gcneralen
Staf,
luildt als vlolgt:

1)

111, 736.

2)

IV,

3)

11, 251. Wij

629-34.
cursive~eren.

4) De oningcwijlde
zou dit zelfs uit Chassé’s britef (gevcchtsbcricht)
van 4 Juli 1815 aan den Prins van Oranje
kunnen afleiden:
,,Je fis
por&
sur la crêtme nolre
artill!ePic,
commaadC+
mapar
le
jor Van der Smissen (dus de YeheeI artillerie
der Divisie;
clui cntama
un feu violent”
(‘de T’Serclaes.
111, 355).
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Verg.

mijn

olmcrl~ing

op blz.

1%

3) Zou fdc order, krachtens ~vclkc ylc IC brigade tlcn lkn
s avonils
wcrd uitgcsclmvcn
naar Arqi~cnncs,
,5 K.M. in ‘s vijaiilds ricliling
,~-ilr:r
blz. is/>,
abusicvcl~ijk
eerst ook nnn clc 2c Brigade
ziju g~pvw
of heeft het alarm voor dc ccnc zich t>n onrccl~tc ook ovcr~cI~laalst
IC iic~ncn, ‘clat, lv3:w 1ìi(~11 tic gc’op de mdcrc?
ITCaL Is niet xin
lwclc
1~ Fxigadc
aldus in ‘s vijands
ricllting
l~~tschoof,
men h:rar
dcrll:llvc
zal :lllCYw
den steun van llarc batlcrij
heeft ont61o~~rlcn;
batterij Lux den nacht in het in den brief 1mdoeldc bivak zijn gebleven.
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Lia?

1) %óó vrolcg is men dien dag niet aTgemarchccrd
(verg. blz.
. 188, ; ook had men ‘dan nipt, ondanks
de opstopping
op itlc wcgcn,
cer~l
1’Allcud
kunncln aankomen
(10
,, Legc
den avoi~d”’ Le Brainc
tol 11 K.M.).
2) Onduidclij
kc plaalsaandui~ding
en
niet ovcre~enl~on~slig
mi/itair
gebruik;
makcndc
had de batterij
in l-aw
front
naar den vijand
. bivak het plaatsje
,,rechts voor.”
3)
Alleszins
maarschijnl~jk,
dat het bivuk vrocgtij~dig
is opgcbroken, doch hel oord Brainc
l’hll~ud
‘e.o. verliet
men ~rst
~~mstr~ks.
3 11:11x.
(blz. 217).
IIct slandhoudcn
in carr6’s
lijdcns
den flankmarsch,
11lcdc
-f>
om de gehcclc Divisie te vereenigenl
Verg. blz. 220.
5) Ook deze I.)laatsa~uUdllidiIlg
is onduidelijk;
voorts is llct vrijwcl zdgesloten,
dal 8dcelien van Divisie Chass6
zich crcllfrr hlont St.
Jean zouden
hebben
opgehouden,
al had ttlit oord inderdaad
cm
windmolen.
De door batterij
Krahmc:r
tot haar stelling
afgelcgd~
100 M. binnen
2 minullen
(blz. 222; laat hel er 600 zijn geweest;
verg. blz. 221, nl. 4), ook het feit, #dat balterij
I,ux voor haar opmarsch
den gedeeltelijk
hollen weg hcefl gebezigd, wijzen er op, (dat Divisile
Chassé
met haar batterijen
veel meer
%. hc,cfl gestaan tijdt:ns haur
afwachtingstoestand,
n.1. op ‘de plaats, waar Wiippcrmann,
de UAs cn
dc T’Scrclaes
op hun schetsen aangegeven.
M.i. clcraalve
van tweeën
ccn: òf schr. was hier in de war met de opstelling
ncr b~ltcrij’
cen
etmaal vroeger,
inderdaad
nabij een K.M.
011 achlcr
ccn dorp,
doch dat was Braine 1’Allcud (blz. 180) ; hiclr was ti’11 K.M. (‘CViipp(lrmmn,
126; de T’Serclacs.
111, 428), al ontbreekt hij op het panorama
van het slagveld
of hij vcrgistc zich mcl de rrl!~rlnlrlsi~
phasc van tlcn
slag, toen volgens zijn schrijven
batterij
I,cix vcrcluxalld
is ;ic~aakt tot
nab(~ Mont Sf. Jean, wat echter verder
door niemand
jvordt
vermeld
(blz. 232-3).
6) Dcrhalvc
zoude bcidc batterijen
vercenigd
zijn geweest (achter
de infnntcric
7) ; verg. blz. 219 mcl
nl. 3). Doch het was Jwcl wat
dichter bij Mcrbraiac
‘dan bij Mont St. Jean.
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1)
stelling
2)

Dus zouden
achtereenvolgens
kom en gegcvcn zijn.
Lees:

,,dc ccrstc

vier

bcvcl~~

tot

in

stukken.”

3) Batterij
I,ux derhalve
evenals )dic van Iirahmcr
in twee halfinbatterijen.
. »c hier l~~edoellde hollfc weg was ((1~ mcercndc~~ls
gesneden weg, welke in 0. tot Z.O. ricllling~
, %. van Mcrbrainc
stl\v:ws
naar tlcn beruchtcw
over den poolen
weg Mont SI. Jean-Yivcllcs
hollen weg of ,,chcmin crcux“ volerde; verg. het slot clczcr st udic.

41

IIij

zal aan het hoofd

<der tweede

half~atlcrij

hebben

gereden.

5) VTcderoni
niet duidelijk ; welkc halfbatt,erij
1 l)c voorat’gaande
van Schullcr
of d,c eigen, waarbij
kapitein
T,ux? Hierop
kom ik later
terug in den tcksl (zit hel slot dezer studie). De ,,mcnigtc
Lroclwn’
moet slaan op dc infanlcrie,
dit uil haar stellingen
bccon
uil IC
breken (reserves
waren er niet meer) en op de daarachler
volgon~di:
cavalerie-rcscrvcs.
Dat cr tIcgen hel einde van den slag na de hcrhaalde
charges
van cavalerie
van Ney achter
dit deel van het
front der Vcrboedcncn
groot c verwarring
heerscht , sprcc kt vanzrl f.
6‘) Ondcrstcunde
en begelei~ddc den
is tegen hel invallen
van de duisternis
gekomen;
verg. blz. 232.

aanval
meer

van brigade
Delmcrs;
voorwaarts
in slelling

7) Bat tcrij TAux zou lderl~alvc noch ecnigcn tijd na balterij
Krahm~w
(blz. 222 en 225) noch in de all/erlaalsle
phase van den slag ibqin
der vervolging;
blz. 229 en 232-3) in stelling
zijn gekomen.
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Zieldaar vriend wat ik mij van de zaak kan rappcllercn,
ik 11~1 wel gcwcnscht
deslijlds wat I~~CCI wcrkzaxn
Lc
zijn gcwecsl, Vtlan helaas! wij krcgcn geen or&rs
t’ot ageren.
Als CJ #clil weinige van lccnigc dienSt kan zijn tot aanvulling van cc11 kleine lacu11~c, zal lct:it mij aangenaam
Fijn;
cvcnwel gclolof ik met het aanstippen
slechts van DDE11iaals,
waar de batterij
Lus geweest is, zulks wel genoeg z:tl zijn,
als zijllldc toch niet werkdadig
geweest.”
Heel veel wist ‘de majoor zich in 18 11 niet meer le herinricrc91 van hetgeen ((le 19 jaar jonge eerste luitenant
ruim
een vierde eeuw t.v. bij Watscrlooir
cn in ,rIe voorufga;mdé
dagen lizlld bel~eef~d. Uit Idoor mij toegevoegde
noten blijkI,
Itlat c‘r in {den brilef cnkelle tastbare
onjuistheden
schuilen
en wat Eden tijd en wat ‘de plaatsbepaling
betreft. De flankmarsch
van Hrainc
1’Alleud
n3ar het cigcnlij kc
slagvcbd wordt cvcn aangcslipt;
lover dc ol~gcrlane indrukken,
ontvangen
vuur en verliezen
tij,dens ldse bijna 3 uren van
lijdzaam
afwachten
wordt
niet gerept. lillen zou niet zcggen, dat het bij Waterloo
ook op den r8,vchIcrvl~ugcl
zoo
heel. is toegegaan ! De mislukte
poging lot in slclliug komen wordt
mdtoor den brief mcerenldecls
Loegelich t ; ik
kom Iclaarop aan het einde dezer sludi’e terug.
I’ocn beilde halfbatterijen
,,na eenig zockcn”
weer vcrchenigd w’aren, was batterij
Krahmer
inmidldels
,,vooruitgcrukl
in Ide vlaktIe”, - d.w.z. van iden hoogtekam
clcr
stelling af richting
Kossomme
.--- hetgeen #cr op wijst, lrlal
de vervolging
reetds geruimen
tijld w+as ingezet. In verband daarmode
heeft Lux zich met zijn batterij
weer aangesloten bij
brigaldc d’Aubrem6,
w;1armede
hij iu reserve
had gestaan en welke hij verder heeft begeleid
(blz. 2324).
Wij hebben idoor de beschrijving
van den len dcele mislukten opmars&
van batterij
Lux
moeten vooruilloopen
op de tijldsordc,
waarin
zich de voorvallen
bij Divisie
ChassC in ~tllen avond van 1s Juni
1815 hebben afgespec4d
en keeren thans ferug tot zijn brigades
Infanterie.
Ongcveer tczelfdcrtijld,
toen ,,generazil bajlonct”
besloot om zijn
Divisie in te zetten ten lein~dle op dat ,deel van het front
den tegenaanval
te ontketienen,
ldeeld Lord Hill, commanlclant van lden rccht~ervleugcl,
kolonel
Detmers
bevel toekomen om 3 zijner bataljons
in votirstle linie te brengcn,
wellicht
in !de meening,
idat Chassé’s vo,orste brigade nog
slechts 3 bataljons
teMe (blz. 217). De l,rig;\eliecom1ll;~lldallt.
liet die bataljons
ongteveer den opmarschweg
v2n batterij
Krahmcr
cvcnwijdig
aan en N.O. van d,en gedeeltelijk
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de Bas. 111, 7X-7.

de TSerclaes.

-

11, 232.

4) Dit schreef
Cha&
zelf 5 Juli
1815 zu
T’Serclacs.
11, X21-2; voorls mijn blz. 932. Tw11
op schets 9 Lwec: coloni1cs, elk vuil 3 balaljon3,
kelijklc formatie
was (verg. mijn blz. 219).

I,ortl
plaalslcA

zooals

liill;

-zit

31c

uTlppilmi1111

de aanvan-

5) Verg. schets 9 van Wüppcrnmm,
k&iId
x
V;IIl
de
&IS
C’JI dC
T’Scrclaes,
een verbeterde
uitgave, j uisl vooral
wat
Divisie
Chass6
bctrefl,
van Jfct slagveld
bij Walcrloo”
\‘:III
de Bas. 111. 714. ,111e
drie schetsen ba t Icrij Lux nabij brigade ‘~1.\ubrcln6,
alsof die balLc>rij
gc’en order had ontvangmi
0111 in slclling
I(a koI11e11.
6)

de Bas.

111, 737.
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zcide \Vellingloii,
dal 0111 7 uur dc ccrstc
1) ln een cxlracl-rapport
aarzeling
in het I+ansche
leger merkbaar
was scn dal hijzelf
~111
S 11iw dc voorwaarlschc
beweging
aanving
(ilg.
lt.,\. Confidculiccll
archicl
van de Slaalssecrclari~c;
No. 213. ‘dc T’Scrclws.
11, 271 zegt : lusschcn 8 en S.15 uur nam.

,

1828, blz. 18-9. Een lílcin, zeldzaam
vlugschrift,
o.a.
2) A11vcrs.
aanwezig in dc bibliotheek
van liet Krijgsge:;cliiedk~Indig
,Irchicf.
Volgens aantcekcningen
van Generaal
de 1Zas bij hel aldaar Aanwczigc
cxcrnplaar
was de schrijver
been ooggeluigc,
waarschijnlijk
dde latere
majoor ten adjudant
van ChassC tijidcns ltlti belegering
van de Ciladcl
van Antwerpen,
J. 1’. W. Hombach,
t\vcedc-luitcnaul
der artillwic
4 April 1800, in cten gcschrevcn
officiersbockje
1815 (Krijgsg.
Arch.)
voorkomend
als kapitein
4e Bal. Art. Laudinililic
niet anciennilcit
van 20 Mei 1814. Naar mijne mcening is het van de hand van Cliassé’s biograaf
d’el Campo,
genaamd Camp. de T‘Scrcl!acs. 11, 420-1 zegt
in cen noot lcn onrechte,
dal hel lverkjc
1~3s vau 1823, op 429
zelfs: 1821.
3) de T’Scrclaes.
11, 275-81.
Wüppcrn~ann,
1X-7. de T’Scrclacs.
11, 282-3 ten 30G-7, alsmcdc
4-17-9, speciaal
ovc~r ldc vcrwizin(r tY van
clc Noderlaedschc
troepen.
Iiails ,d’armcs
(han~dclt allccl
ovc’r de
3c Divisie),
12-3. Charras.
Waterloo.
11, 326. Ilij spreekt
van ,,een
halvc brigade”,
rekende
derhalve
alleeu met dc 3 door Lord X11
reeds ontboden
bataljons
(blz. 220) of vcrgisle
zich tusschcn
$rigade” en ,,divisie.”

.
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-

1,

GESCHIEDENIS

terug vlolden. ‘- , 1)
,,En dan lde artillerie.
Nauwelijks
was de viian,t buil ~11
11c t werkzamle vuur terug,gc trokken of de knpilcin
Krallme~
liet opleggeu,
siicllde in liet lialf duister met zijn rijtlcnttch
artilleristen
voorwxwts
over liet slqyclId
Ien zond nog tot
tweemalm
toe zijn kartetsen
iti
de Fraiisclic
gclcder~~n,
tot de lantstc \vcc’I’st;~Il(l
\vas
gebrokc11.”
2)
Toen Chassé klcjrt na 8 UW zicll ;I~XI nel lloofcl vrul l)rigatlc LIetmers stelIde, bleef áiie van tl’Aubrem6
r\ani’cmltclijk in hare op blz. 230 vcrmeldc
opsl~lling
aclitcr. l)a:ln*i
toen juist clit geldcelte van liet Pront liet zeer zw:iar 1Iad
te vwdurcn
(ook stond te tv~kelen),
becti zij vrij ~‘\v:\rc
verliezen
d:oor tic ver gamtle
sclioten. Later getuigdc: Cliwsé’s xljuddant Hombacll
(of C;nnp?), stellig 111el med~w2li11
van zijn chef, liet nandccl van dilens IIivisic aan Waterloo
rec tzetteJl~&~, om Crc~it I)rigx~c
cl’Au brem6 : ,,V~rniéc~ c’u
~dcux carrés placGs en cclielons el composée de 6 br&iilloiis
et de la hntterie
du capit:Iinc
Lu:, cetle l)rig;&$
0sposC~
au feu lc plus t~erriblc clc l’artillcric,
15) ~cltiiiiiti des preuts
,clc cc sai@wild
qui caract6rise
les tïoulxs
ies micIis aguerries.” 4)
Toen lcle t~egenarmval op dit gcdcclte v:lu liet gevecl~lsGeiicraal ‘1d’Aubrc~m6
I’ron t meer algcnicc~n werltl?, snlviug
order v;m Lord Hill om Ide %e I5~gclscl~c Divisie Clinton
(rechtervlleugel),
dit voorwaarts
ginq, te volgen. Oprukkc~rlde acli ter brigade du Plat dzwvan , ‘.geraakte brigade d’Al~brem6 nog onder kruisvuur.
,,Hxe
beide colonnes
bleven
echt
Cr
iJ1 de
bcsk
hOWdilig
SteedS
gereed
Wrr6S
te
fI(w5) \!olgens dc Bas cn Graaf de T’Serclacs
k\vnm
meeren.”
b:ittclrij
Lus nog in slclling
aclltcr
den gcd&tclijk
l~olhl weg, ,daar, w32r dc Engelsclie
(~:uxlcl~rigaclc Maillan;l
liatl gestrcldlcn (1tl.w.z. W. van
dc
cmlvalscoloiu~c
Dctmcrs
en minstens
430 M. ~mxx
W. Ict:m ljattcrij
Krahmer),
~(10~11

1) dc Bas, 737-44.
2) \T<Qpcrrnann,

/I

133.

3) Vandaar fdc verliezen bij ldcze briga~llc, ook bij hurc: ,batterij
(verg. blz. 235-6) op 18 Juni lSl5.
4) Faits d’armés, enz., 12 cn 23: nl. -1j. Conform
756, waarscllijnlijk door het bovcnvwmcld citaat.

5> IVüpperrnann, 138-0, dit baltcarij 1,~
vermcldl, ten de T’Cerclaes. II, 303. Vol’guns
nog herhaaldelijk carré’s geformucrd.”

is dc Bas. 111.

hier niet afzonderlijk
Bas. 111, 7% .,zijn

,tlc
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opende

het vuur

liicuwca gcgcvcns

niet
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1); zij vcrmcldcn

zijn onlleeii~ii.

IliCt, w~:br:Wlt ldezc
dc Bas. ICcrmelde slcullf~ualc

op Bcntiiick’s
brief, zweeg over dat iii slclling komell, lcrwijl WCppcrmann
batterij
Lux op IS Juni alleen bij Brainc
1’Allcu~d~ noemt. 2)
Ik houd het voor waarschijnlijk,
‘dat Jic batterij
niet op
de vcrmcldc
plaats in stclliiig
is gckomcrl
3) ; wcllicl1t is
licl slot lilezcr
zij bij ldcii bevolen opmarsch
om de iii
studie naldcr uitccii
tc zetten
redenel
clcnigsziiis
afgcMonl St. ,Jcan; ovcrigcus
zal
ltlwaalld in ldc richting
van
zij, tot brigade d’Aubrcm6
bclioorcn~dc,
conform
tlcii brief
van Bciitiiick
cii het zo0 juist xmgeli:~al~lc
getuigchs
uit
Fails ~~l’armcs in nauwc voeling zijn gcblcven tot di& brigade, in weiker onmi~dvlcllijkc
nabij hit1 zij ook hxft
gcbivakkcerd.
Die recIds geuoemIdc
kaJ)itcin
Mcrcer
vcrmtcMt
omtrent
het ~cinde van den slag, locii zij11 batterij
in haui
twcodc sbelling, 12.1. in ldc algetncclW
arlillcrieliiiic
slollltl,
Itlat cie eigen iufantcric
af~daaldc ili de vlakte,
dal leen
aiclc ldc tamp ~tie battcrijcn
langs r~3.A om zc aan tc sporen die l)~ewegiiig te st~euiien ldoor ook voorwaarts
te gaan,
Idoch waarWe b.v. Mcr’cer’s
batterij
te z::cr was gchavcnd,.
,,Toci3 alles rustig was, marcheerdin
vcrschillcn~dc
batlemaakh
iijen Pruisische artillcric
op, ‘die haar hivaks
mast ldc Engclsclic.”
4) Er werd reeds liicrvóór
op gewc’zcn hoc Mcrccr
C.S. mc~crmalcn
in dc war waren met
dc nationaliteit
lder trocpeii
(blz. 215, nl. 4); dat zal trou.
\\‘cI1s
111
dien tijld vau vcelklcurigc
uniformen
en allerlei
Bovcncl iCn
contingenten
wel algemeen
zijn geweest.
5)
was het bij het lxtr~ekk~cn van dc bivaks r#ccds duister, tic
verwarring
op het slagveld algcmcYx.
Ci) Zoonls tlui~dclijk
blijkt uit Itlen opmarsch
der Pruisische
Icgcrkorpscll
heb
ben deze op 18 Juni den groolc~i weg ‘IVatcrloo-Charlcroi
niet overschreden
; ,,Iep dat Idee1 van het slagveld
[u.l. ten
W. van {den grooten weg Brussel-Charlcroi)
is gcc~ enkel

ij

11, 305.

2)

Blz.

/

120 contra 132-9.

3) Kunnen de schr.‘s hier op een d\vaalspoor zijn gebracht door
een kaart, waarop de opstelling van batterij Lux gedurende den
nacht (bivakplaats) 7
4) Siborne. Walerloo letters, 221.
3) Alleeu reeds in het Ncder~andsche leger ceu groole vcrschei,denheid van distinctieven; zie de T’Serclaes. 111, 68-9.
6) Zie daaromtrent b.v. het dagboek Rochell.
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frl~y)uis Ýlis nnois
sagcr quc comnlc
prouves

(1°C

IC

ilaIlS

110s

I’illl~S

~tl~csrecru,cs.
salqg~

di:

l~clrrs

(11

qLl’o!i

!lc’

11s on11 ri01iliC
NlCell‘C’S

pouvail
les

Lolllc

cnvi-

ineillcurc~s

~íl:Uls

lCUI3

vciucs.

.

Les
deux coninlaii~dai1ls
de brigatlc.
lc @uCixlr11; e,j 0 1 Icl’Aul~rcnié
et lc colouel
I)clru~~i*s 1 ), aimi cluc’ l<h
major \~i~l~~!CL’SIlliSSCIl,
c;olnniai~l(la~il (de l’aïtillcric
sc soiil
ïait
rcm:uqucr
I)articitlie~cnleilt
p:hr leur
l~ravouix~,
leur sang-Froi~d et leur prudcuw.”
2 ) Cliassé Iiatl dcz~~tI
ha Is tc rcmrls
28 Juni 1815 eervol vcmleld
iu ccn bri4
a:\11
Lord
Wclliiigl;on.
3 > SO -Jaar 1~ ~LI~.Oliet CCII \‘ooI*malig strijhnakkcr
zich nog mot
\rccl wxwdccring
uit
over ,,clcu zeer wcrkdadigcu
en gclt~gcu kon~eudc~ Ijijst ,ulcl
vau battwij
van ader Srnisscn (lees: Kr;~hner).
Zijn vuurnionltlcii vcriii~dwdcii
eerst v:ui stclliug,
toen de Ihuisc:lw
gardc zicll geheel had tcruggctrokkcu
II;~ haar ltrac~htigcu,
~clocli nutteloozCl1
aanval op ons wn truin.”
4) 4;ccii wonder, (dat majoor
vau ‘der Sniisscu reeds Jjij de eerstc lockclluing
op 18 .Juli 1815 wcr,l lqifligd
mcl het ritldcrkruis Sc) klasse
lrlcr MilitairC
Willci~isordc
S), terwijl kapitciu Kraliiner
ltlc Bicliiii ridder
4c klasse werd 6,); bij (leb
ccrstvolgcudc
gclcg~nhcid,
11 ,iu.g., werrlcn
ook
tic drie:
luitenant
ftler rijidcndc lmtt~crij uict tlit kruis 1)cgilXgd; ovorigcns werdcu goen kruizen
aau artillerie-ol’ficicrcn
Ieler 31
Divisie vcrl~ccI~~c1.
Divisie Cliassé verloor
bij Waterloo
in tótxd
16 olf’icicren en 781 nihdcren~~
aan
gCsilCll\~&lCl~,
geliwclslc~l
i’ll
vcrmistcn;
ldaarondcr
90 mindcrcu
val artillerie
cu frcin

2)

de T’Serclacs.

:3

Zit

1 4) dc
op mijn

blz.

239.

T’Cerclucs.
blz. 223.

5) 1Iij was
nlcl deze klasse

111, 353-6.

111, 26%. Zit

voorts

kapitein

Alcrccr’s

oordeel

een der 3 Nctlerlnndsclw
~~rliluc:~ie~officicrcln,
wei~dcn ondersclìei~tlcn;
zit vc)rdcr van Sypcslcyn,

111
iac
219.

6) Krahmcr
de Bichiu
sneuvel~dc 2tj Sc:pt. 1830 te Brussel,
ing‘dccld bij dc coloniic,
door de Scllaerlwckbche
poort
in het Park
gckonlen, als in;ljoor tlcr 1j.A. 1li.j vicbl, gcdootl door cligcan land~cnootcn.
ten offer aan den door hem afgelegden
wd van houw
(Uosscl~a.
Neerland’s
heldendaden
te land; 2e druk. 111, 461-2).
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tezamen
1); lclaar batt~crij Kralmler
27 clololdcn en 21 gewonclcn had 2), inocteii {de restccrciicle
vcrliezcli
val1 42
tloodcii
en gcwoniden
geleden zijii door batterij
Lux cl1
8~lc rnuniticcolonne.
Dc verliezen
V;UI beide illfnutcric-l)l.igatles (cier Sc Divisie bcltlro~eg~~~ on~lel.scl~c~id~enlijj k ~120 11-7
an
of 13,:) pCt,. (Detrncrs)
ei1 2% nxm of 8 pct.
(I~l’XLlt,rc~nlc),
waaruit
valt af tc lchd~en, dat die gcrlurciidc
tcleii 3-urigcli
;i~cv:~clitillgst~estaiild
ten hoogste ï pCI. zullen lddxii
lxtlragcn, ldic tijtdens den betrekkelijk
kudden inzet v;ul hrigade Detmws
bij #de beslissing
ll:lg0ilO”g
Wc‘
hoog. :3)
waarin
Dit xui artillcriernuterioel
zijn voor 2 slagen,
vcrwowl
is ge3 tre~dell? geri ilg geweest.
:30 Jii ni ral)po rtemde het D.v.0. tllcn Koning:
,,111 ý1e \-c!l~lslagcll
\‘Nl
16
~31118 Juni zijn ~~ll~eeiilijk 2 I~HI~OM ~;\II ii pond, doch vc’rsclwitlme
kaissons verloren
len dat me11 genooNdzankl was
‘de batterij
vaii chi gesneuvelden
kapitein
, S tevenacr t,
sclic zeer veel aai pcrsoiiecl
en par~~~ilcii en vocrtuigle11 gelcrle~~ heeft
(11.1. bij <?uatrc Bras, Fvaar 0oK ltlric kanonilCI1
v(~rlorcn xv;weii geg:~i 1, tc l supl~rimctrcli.”
4 1 Er \vas ccn
0nbcspaniien
batterij
Ci-polulers
bcs~mlllcll
,,en ter remplacceri~~g van 4lc gcsu~,~~rilnccrtlc.,
iixir liet leger gezontien.” De sectie van den reeds pioc~nclc~i
lu.itenallt
Winzinger (zie liet slot :lczcr studie ) is cin~le ,Juli ~~l)gcnr)nl~~~
in (1c iii cuw gczoiitleii (:oin pagiiic artilh~ric te voet van kapitein Stccnbcrglie;
daardoor
is mii batlerij vaii ~rlien iimin

111,
1) Dczc cijtkrs zijn ontleend
aan de Bas cn dc ‘I7’Scrclacs.
202-3, dit zc pultcn
uil dc officiticle
vcrliwPijstcn,
ccrlijds
op hel
D.v.0.. W~tppermann,
bijlage S gwfl iets lagcre cijfers.
Hij cn dc
Bas. Bijlagen
XVII gevel;, vcrniocdelij
k in navolging
van van Löben
Sels. IV, G3/, Cc lage cijfers voor de verliezen
van de artillcric
der
Dc ge3c Divisie, n.1. AS, zijndc die all~ecn van de rijrdende batterij.
gepubliceerd
in dc Staatscourant
leden verliezen
zijn aanvankelijk
verbleLering
van 21 Juli lSl<j; zij hbbcn
lakar, zooals boven vcrtncl\d,
onldergaan.
Verbaal
D.v.0. 13 Juli 1515, no. -17 geeft een notnina-der N~cderlandsclle.
tieven
staat van de verliezen
aan officieren
troepen.
2)
3;
tcrloo
396.
4)

Boulger,

34.

Die van hel gchecle Ncderlandsche
ingezet, b~odro~egcn voor Waterloo

leger: voor zoovcr hiS \Va19.3 pct. (de T’Serclacs.
11,

Verbalen

1 L3-4.

D.v.0.

30 Juni

1815,

nos.

.
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gevormld.
1)
Terwij 1 ckl~ Nauss:wscl~~e~~ trcxplcn
reeds in 18 15;
Ielielz van H al111ovei
in ,l8 17 cei1 li criliiicriiigsrnctluilIC aan
Watcrlso
is geschonlícn
2), gcscliiedde
zulks
teu onzent
eerst 50 jaar
na dato, doordii‘n
hij IU.
val1 10 Mei 1865 een vijfarmig
,,Zilvcrleu
Kruis” werd
ing&eBd,
tc \dragen aan ~‘~cnoranje en wit geshcpt
lint. Zr)
Kouing
Willem
11 was om nimmer
volkomen
opgéh elderide rcQeneii ~daai%oc nooit wil 1cl1 overgaan. 4) Wel
hd
Koning
Willem 1 reeds einde 1815 bcslotcii
om cc11
monumeiit
lap liet, slagvelld op te richten,
waarvaii
dc
hoogc kosten (f SOO.000) veridlecld zijn over lde Waters tilahbcgrootingcn
vanaf 1518. De Leieuw van Waterloo
is gcreeld geklomen in 1826 5). Voor z~oovcr tot Idusver uit ouzc
zelfs Cel
archievcll
is gebleken, is Ide Eugclsh e rcgecring
gcraaclplcegd
over liet principi&le
l,laii, laat staan over
evenmin is {de Hertog
van Wellington
als
de uitvoering,
,,Prius van Walerloo”
officiëel
verwittigd
van een ander.
He 1 is ~dus &Gdelij k. dat van de ovcrigcns
wel aauucmelij ke
voorstelling,
welke op het slagveld ~12 in het panorama
~1~11
vreemdelingen
worldt gegevel;, als zou lxxloeld monument
geheel of mcerellldecls
met ~,ng~lsch gl”lid zij11 opgericht,
gecJ1
vvoor~ci
waar is. 6)

1) Wuppermann, 172-3. dc T’Scrclacs. IiI, Cií.
2) Boven#dien voor dczc laatsten reeds in 1818, vlak beN. la
Ilaye Sainlc, een gcdcnktc~ckcn, waarop de vele namen hunner gevallen officieren. Zie volor allie gcdenkteekencn op hel slagveld: Navcz.
Waberloo (1896, ook van Ncck. Waterloo illuslré.
\
3) de Bas. 111, 799-802. Exemplaren van lde vcrmclde hcrinncringskruizen en me~dailles blevinlden zich o.a. in het I<rijgsgeschiedkund&g
Archilcf van den Generalen Staf.
4) de T’Serclacs. 11, 372. Het was ten decle beschcidcnhcid tcgcnover zijn l~ecrm~eester,den Hmerlog van Wcllinglon; zie de I3as. 111,
790 sen 795.
5) Zie voor die verminking, welke men bij Idc oprichting van dat
monument h’et slagvleld van Waterloo heeft Locgcbracht. Aanlc~ckening
111 aan het slot mijnter studie.
6) Toen djc Fransche
troepen onder Maarschalk Gérard Nov.
1832 het slagveld passoerdlen op weg om de Citaldcl van Antwcrp’c’n
tc gaan ‘belegeren, hebben zij den staart van den leeuw afgesl,agen;
lalcr is dal hersteld. Na
sprn kcl
den wcrc~ldoorlog
is er
van geweest het front van den naar Frankrijk gckccrdcn leeuw te
veranderen.
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3) Aangcllaald
bij WiiIqmmann,
138, nl. 1. ivi bij #tic ‘T’Scrclncs.
11, 281, nt. 1. Zooals uit den LcksL blijkt,
kan ,,brigadc
of IWl&i;rii
arlillrry”
nicl slaan op Cllassé’s Afdwling
Artillcric,
tloch
zijn
slechts bcdoclcl hidc
lxdfbattcrijcn
R.A. ~:;ni I<r~~liiiicr
tI(b Ri?hin. Zie
blz.
233.
111. 3.
VOOI ,,Ikl$an”
mijn 0I~inwl~iii~
op
4)

111, 794-5

,erl 1206.
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in %. rich tiug trokken,
zoofda t elk o\~rleg
of ruggesprilal<
over ceii$ yucstieus pmit, clat lutcr tot eeii ,,cause cél&rc”
zou uitcli~cu,
wel uitgesl~oteii mag WOLT~C~I~
gt‘:kcht, oordeel
ik als tc zij11 v:m zeer hologe wa~cle,
te meer, omdat men
moet aauncmeu,
sIat, wxu* Clx~ssé’s divisie
IS Juni 1815
onidcr de Jxvelcu vtlu Lord Hill htl geslxu~, de vermeldc
gcgevc~zs van ,(len I+ins
meereiitlccls
van ~tlezcii of van
~clieus Engclscl~cn Staf vcrkrcgcn
zullen zij 11.
c. 28 hui
IS13 sclircef Chass6 uil l<oyc sur les ïhtzT
(verg. het slot ltlczer studie)
8311 Welliiq$oii
liopens
majulor van itler Smisseu : ,,Hij was llct, lclic ltlChrij:lcntlc
artillcrie (Ier 3e Divisie zo0 goed leildtlc, welkc lijclcus den slag
van ~tleu 1Seu het geluk hl
‘(Je aall~lxht
le lrckkcn KW
Uwc Excellcuti~e en vau Lord Hill. 0~ /ici ooyenblik,
Ioe12
ik nzri de bujlonel de Frmsclze
garde aanviel, stcuIidc hij
mij 01) ceu wijze boven alle verw:~c~lltii~g”. 3) Deze , lAei
\vcrd ihor ~lc 13a.s niet, ~door de 13x3 cu (;raaf dc ‘l3erclac3
~~llccn in enkele noten genoem:l. 4) IJc)t vcrmel~dc is V:III
tc I~CCL‘ hetcck~enis, omdat Chass6 IdiI 10 dagen na datb
schreef 3311 zijn hologstleii chef, rlie zijn standJ)Jaats
hl
gc,l13& \ in (IC onmicJdclJijke
uahijllcid
va11 1)rigacle Dctmers. 5) Had* CliassC cr ceii voorgevoel
vm, fdat Welliligton ~lc rol zijner Divisie zou Itloot2 zwijgcn
of was helm
omtrent
frlen inhouId van diens rapport
~~1s iets ixltcnd,
rlnt hij aldus de mcere&xls
uit cigCi1 ïnitialief
opgei3omeli
taak
iu cukele
woor4Jeu vastlegde
Ci idagcn
vóór zij11
officiGe1 protest
bij lclcn Prins val1 Oranje?
(zie liicrii:~
0 eder e ) ;

.

1) Hier blijkt
de ldualistische
coil~liiandorl~~eliilg
in het bontlgcnoolschappclij
k leger, want de Prins van Oralijr
~~n~nnlantlccrdc
hij
\jTa lcrlo’o alleen dc (door CT’cllington
voor
Ilcl
LY’lllr~lrn
hos . Lc111dc
trocpcn.
Dczc
had Divisie ChassC ingcdccld
bi.j dm rcchtcrvlcugc~l
onder Lord Hill.
2) de T’Serclaes.
111, 464-6.
3’ Faits d’arrncs,
nl. 3) van blz. 23 (tlxlract).
13oulgcr, 31; :iltlaar
in hel Engclsch. Wij cursivccrcn.
dc T’Scrc~lnc~s.
TI, 27’7-8, nl.
4) T.a.p. 11, 277-8 en 2Sl.
5) Zie Plan X1 van de T %erclaes.

,
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td. Wcllinglon’s
antwoord
dril. 6 Juli 1815
(moet
uit
Ncuilly zijn) aan Chassé op IdieIl brief: eeu erkenning
V:W
ldc waaride
der diensten van dezen bij Waterloo
met gclukwellschen
dienaangaande
1) ;
e. De brieven
van Cllass6 d.d. 4 Juli 1815 aan
den
Prins van Oranje
,en 5 d.a.v.
aan 1,ord Hill, bei#de uiC
Le Bourget, zij&e
een beklag om trenl \Vcllington’s
ol’ì’iciëel
rapport
en een verslag van de vcrriclitingen
zij IIcr
Ljivisie,
:dsn~cvle het antwoord
d.;l. 11 *Juli van Hill 01)
laatstgciiocl~ll~lcii
hïicf ; 2)
i. De Engelsche
kapit,ein Pringle, #die aan Chassé’s
lrocpen dezen lof tIocxwa;li~dc : ,,Zij ílic~lrl(~n ,<ioli flink
tcgcllover de Fransche
cavalerie-aan\rallen
cn sloegen die af.
Misschien
leden zij van liet vijandelijk
artillerievuur
nog
meer 4lan Ide troepen in eerste linie, mt1ar ldesoncf,anks z-ukten zij’ tegen hei einde van !den slug zeer [link en ,ordclr:jk’
op om élie linie fe ondersteunen.”
3)
g. Generaal
Friant
Jr., die aan d.e imd
van eigen
l~crinneringen
en clie van zijn vader,
comniandan
t van
‘de Grenadiers
Pc voet van de Oude Garde tijdens
del1
schreef : ,,h s’arr6 tercn t nos
slag, om treilt het slo t~drania
succes.... il venait
d’arriver
h l’cnncmi
unc nouvclle
rC:serve: il la fit avancer aussitôt.”
4) Dit kan slechts s~aall
op brigacde Dctmers.
Pruisen zijn hier niet geweest (verg.
blz. 233-4 ).
(Wordt

vervolgd.)

Onder de Studeerlamp

1) dc T’Serclacs. 11, 281, nl. Deze brief komt niet voor in de
Despatchcs noch in de Supplementary Despatches;‘ cvcnmin daaromlrcnl icls in Faits d’armcs dc la tr’oisii’tmc Divbision noch ‘in de
verschillende vcrzarnelingcn papieren van Chassé.
2) Onderscheidenlijk

de T’S’erclaes. TH, 354 #c.v. en

11, 421-3.

3)

de T’Scrclacs. 11, 176. Wij cursivecrcn.

4)

de T’Serclacs. 11, 279 en 282. Ook $dc Bas. 111, 743-4.
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Een berucht fdsarfs.
In 1766 is te Franeker
bij Jan
Grip eNen werkje
in twee
~deellen verschenen
: ,,dc’
Schijndeugd
op het
tbveed,e
scl1avo1,”
cjen verhaal ovIer het leven van ~tleii bef~amílcn
Abraham
Ma~g~is,
alias .Johan
Cato Kamerling,
gevolgd
Idioor een ld~eeltje over het leven en bedrijf
dier ,,hedeuedaagsche fijmelaars,
zw~c&elaars,
bankroetiers
,en valsche speelfders.”
Maggaris w,M omstrcefis
1724 te Middelburg
gchorc:n, cii
is #door zijn mcnigvulIdigc
oplich lcrij en CW bedricgerijcn
berucht
geworden.
Nadat hij op ccn schip. waarop
zij 11 vader Kapitein wds,
als ,,hcelmeestcr”
uit Ams ter’dam naar Curaçalo was uitgevaren,
waar vlleze was overleden,
kwant hij naar Holland terug en vlestigdc zich in 1735 le l~ottlerdam.
Op 29
Maart 174 1 is hij ldaar, volgens seutcnlie
van burgcmoester en schepenen,
weg,ens een aauceusr~liaklelil~g’
van falsicatiën, zoo ten opzichte
van wissels als anders;
m cermalen geplfcegjd, met een strop om dc hals gegecselltl cn
gcbrandmcrkt,
tot een tuchthuisstr;tf
van 12 jaar vcroor(1eeld, en na expira tiC> tla:Irvan
tol een verban 11i iq valo
25 jaren.
Hij zat echter zijn straf niet geheel uit, maar had in
het tuchthuis
alle gel~cgenheiId om een doktersbul,
m het
latijl
geschreven
cn van valsche zegels voorzien,
te vcrvaaridigen.
De meldische
faculteit
van [de Hoogcschool
te
D u isburg
vertilaawle
<daarin, ltlat Kamerling
op
allil
plaatscn, zonider onderscheild,
mocht practiseercn
cn fun
geerten als medisch
Idokt,er ,,gevcnde hem volle magt om
al&
sen een iegelijk’ die geen bulle van promotie
zal vertoonen, te calangeeren,l
in ~tl~ebreuke, Idaarop van die Hoge
overighei<
geëmaneerd .”
In 1749 zien wij hem te Rosendaal,
londcr IdIen naam van
Jan Piro, wlaar hij golcld~ van ge’drag was, zich verloofide
een huwide. maar na er geruimen
tijld gewolond te hebblen
plotseling
veridwleen,
tolen, bij toeval, was uitgekomen.
dat hij en Maggaris
tlczelfdc personen
waren.
Hij vestigde zich in 1763 te Hoogeveen,
als 1dokter, vcrlIolofide zich en vond inmidNdels @egenheid
zich onder valschc volorgevens,
bij prof. Patqn te Rottepdam,
en onderW
8en naam van Ids. Johannes
Lambertus
Kloster,
eSenige
weken voor hem Itlen preidikidienst
waar te nemen.
Maar ook te Hoogevleen werld liet hem ti lastig gemaakt,
Daarom
vertrok
hij in 1764 naar Brouwershaven,
om
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zich
daar als dokter te vestig,cn. Hij zei geboortig
le zijn
van Rheinberg
aan Iclcn Rijn en er nog een zuster tc hebben #die iri goe:llcn doen was. Te IIuisburg
als dokter gcpromovccrd
zijnde. had hij te IUlciribergl
een gcde
pttdijk
gehad. maar had stleeds vwl voor
den
lxmdel
gcvocld,
zoodat hij CIC practijk
er aan hxl
gegeven en rustig kon IcBvcii.
i\kxw wegens het uitbreken
van
de
pest
en
om
CCII
gdsdienstvervolging
tle ontgaan
had hij bcslotcn
Rheinberg
tc verlaten,
en, waar
hij vc~‘t~o~~~eii
lia~tl. dat te Rrouwcrshaven gebrek was aan gcnc~eskundige
hulp, wilde hij zich
daar vlestigen! Hij kon, als zijn practijk
uiet dadelijk
opnam, rustig
leven, d’cs te eler omdat
liij cn djii
zuster
voor
ccn bedrag
van twee en een
half
millioen
gulde11
voorkwamen
in het
tlcslamciit
van
hun
oom
.Johanncs
Jacobus
Wink~elman,
13~~1 va11 Inc!iti
el1
oor11
zijncr
moeder.
(Dit
tcslanicn t had
Kamerling
zelf vervaandigd
en van valschc l~antltcckcii ii (gen voorzien. >
0 om was zwaar
zit&,
had
tering en waterzucht
;,so
dat er geen ander,e vlerwagting
scheen overig te zijn, dan
(dat Zijn Hoog Edelheid
haast den weg van alle vleesch
zou
moeten b~ewandelen,
of wellicht
in Ideezen al ten cin- ,
de gebracht
halddle.”
Dat all~cs sloeg te Brouwershavcn
goed in. Kamerling
kwam bij de voornaamste
inwerd er sen gezilen persoon;
gezetenen,
0.a _idIcn oud-burgemeester
Jan van $tler Bijl,
aan huis.
Ofscho’on
hij leen vrouw
tlc Roosendaal
had, was dit
geen bjezwaar een dochter,
Krina,
van den oud-burglemccsteq
itlie er gotxl vóór zat, het hof Le maken. Wa:Ir
ldlc gelldlelij ke ~omstan,dighcd~cn van Kamerling
blijkbaar
zoo
gunstig
waren (een onderzoek
er naar schIcen
niet
nooIdig)
vond
de oud-burgcmees
ter VOO i* een 17uwe1 i,ik
alles te zeggen; het
werd
Idan ook nog iil 1764 gcslotcn.
Kamerling
werld Idleelgenoot in )de zaken van zijn schoonvader. ldic een grolothandel
in meel had.
Maar Kamerling
was er in Ide eerste plaats op bedacht
zijn Ieigen zakken te vullen,
en heeft zijn schoonvsder
op
allerlei
wijze om den tuin geleid. Hij kwam
daardoior,
vooral
tec Amsterltlam,
in ,,groote pcrikclcn”;
oEsci~,oon 41~
Heer van lder Bijl, met het kolossale fortuin
van
den
Indischen Nabob voor oógen aan zijus schotinzoons
slechte
practijken
geen gelo,of wilidle :laan.
Maar Ide justitie
[dacht Idaarovcr
anders. En zoo werd
Kamerling
in Maart 1765 voor den baljuw van Brouwcrshaven, Clornelis Dlonkau,
gedaagd, om op vraagpunten
te
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worden gehoord. Hij benntwloordcle dezie gróot’endeels niet
overeenkomstig Idle. waarhei(d. Vo,oral hetgeen hij over
zijn verblijf te I<heinberg en over zijn promotie te Duisburg had mcld8ege&eld werd in twijfel getrokken. Reslot~en
werd teenige commissarissen naar Hheinberg. 1cr iiadcr
onderzoek, af te vaardigen.
Kamerling hsd lde onbeschaamdheid door elen brief voór
zijn zuster Antonia Cato meide te geven, om haar te verzoeken del Hrouwershavensche heeren in te lichten Q
verder van dienst te zijn; in de mcqning, dat zij dan
wel niet zouden ver trekken. Ondertusscl~c~n werd Iiij
voorloopig in arrest gestelid.
‘1 Viel echter anders uit. De commiss;lrissen kwamen
tlerug met !de med~eld~eeling,
]datt zij na ampel ondcr%oek
tot het besluit waren gekomien, dat Kamerling alles hald
gellogen. Hij vilel nu ldoor ‘(1~munt1 en bekelldc in het vooronderzoek opzettelijk de wa:lrheid le hcbbcn verzweg{en.
Hij hoopte nu een lichtere straf te, zullen krijgen.
Op 15 November 1765 hebben Ijuqqmcester en Schepenen van Brouwershaven, recht lclociicllein den naam van
de Staten van Zeeland hem veroordeeld om gebracht t’e
worden ter plaatse alwaar men gewoon is Idleexecutie van
dc crimineele politie binnen ldeze stald te doen, en aldaar
onder ‘de galg met de strlop om <dehals zver gestrcugelij k
m,et roeden te worlden gcgeeseld; voorts met een &lbbel
zwaard 1 te woriden gebrandmerkt. Zij confincerden hem
godurendle zijn v,er&r lbeven in een tuchthuis om altdaar
strengelijk blew’aarld en op zijn eigen kostten of doór handenarbeid onderhowdlen te wlorden, eu condemneerdcn
dcen gedetineendle in de kost’en van justitie en van zijn
aprehensie en id~eten2ie.
Te Mildd,elhurg heeft hij zijn straf ondlergaan.
Mr. 111.C. NIJLAND.
.

Over een vermeenden oopsprong van de stad Utrecht,
Als geboren Utrechter stlelfdeik een bijzonder belang in
hetgeen het w~eekhlaldIdle,,Illustration” van 19 !vlei j.l. over
den oorsprong van ide stald Utrecht mededeelde. Het was
naar aanleittling van het overlijlden van baron Etic>nlle van
Zuylen van Nyevelt, den sportsman bii uitnemendheid, die
zijn voorvaderlijk kas teel de Haar, tc Haarzuilen bij U trecn t
cloor dc beide helerlen Cuypers, vader en zoon, heeft dolen
herbouwen.
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De ,,Illustration”
maakt er melding
van. dat het geslacllt
van Zuylen, tot in de grijze oudlleid
opKlimt,
ook, dat cen
Romein
AnConius Columna
dloor keizer Nero uit I~ome:
vcr~drcvcn, naar )dc lage lamlcn van den I<ijn was gcvluchl
en hier in 65 n. Chr. op ltle pla:3ts waar thans Utrecht
ligt, (ter hoogtc van het AIi~~iste~~kc~~ltl~ot’~ cc~i liur&t
gcstichl zou liebbin,
en
#tlic ,Inioni:x
11414~ft
gc~~loc~mtl.
\'olgens
de ,,Illustralion”
zou uit oucl-l~oll~~~~ilsci~~c lironickcn
zijn bewezen, ((lat het gC’sl;lcllt
var1 %U\dCll
\‘:lIl
‘dCiiC~l1
colunina
afstamt,
want
Colunzna
l~clc&ciit
immers
%rlilT
voor de Fransche
lezers werd ‘dit iiog
aanncmelijkcr
gemaakt: Zuylen - col~onnes - Colum~la!
Nu is ‘t lechter wel jammer,
d3t olok de oude kronieken
vcrmeld~cn,
ldat Utrecht
gesticht
zou zijn door dcli Iiomcinschcn
Keizer Antoninus
I’ius, tlic: van 86-16 1, n. Cllr.
h(:eft gelecfld, en een zeer verlicht
en
huma:ln
man is gcweest. Den bijnaam
pius,
den vrome, Arccg hij iiog
hij
zijn
leven. Hij zou niccrmalen
in het land der 13atavicren
zij 11 geweest,
en,
waar thans U trcch t ligt, zou #tlic:burcht
Anlo27imr
zijn ontstaai!,
ter gedachienis
aan zi,jll verblijf. Hiervoor
zou plclten, ltlat, zoo:&
iu ,!,:tc Nc~Pcrla~~~!lschc
Oultl
tllcdlell”
vail
1700 st;lat vcrmcld.
in #(le voorz;\;\
van
het Utrechtschc
stadhuis , gcduri/nde
langen ti,id ocn
beeld van Mercurius
heeft g,estaan, met cen opsçhrift
tel
cc~e van genoemden
Keizer Antoninus
Rus.
Later
kwamen
ltle Willen
in hcht l,Xit
tlcr stail, ~‘11
langs lijnen
van
gelci~tlclijkhcid
zou 111cn toen
gckrcge~~
lit~bl)cn ~~iltrajcclunilul
trajectuni,
TYiltrccht,
Oldtrec~h 1,
(ten tijlclc vul
Karcl &:II Grootc),
Oudixc+ t, I J!rwh t!
Mr. M. C. NIJLAND.

Een Vlaardíngsche ,,SpeeIman” ín de 17e eeuw.
(door M. C. Sigel.
Het volgcndc
moge geen vlerwarring
stichten
met
de
voorouders
~$11 het fat Idcn Nederlandschen
adel behóorcnric geslacht, itlat uit VLAARDINGEN
stamt, over welks
het
ouldstc generaties
ik cenige ,acten melded&dc
in
Maandblad
van het Gencal. Herald.
Genootschap
Dc Ne~d~erlandsche Leeuw van 1932.
Uit ~dc hierna volgende acten blijkt, ltlat dczc ,,spcclm~m”
uit DELFT
kwam m tevens blijkt ‘s mans naam ~duidclijk
uit zijn bleroep, terwijl
de inhoud
(der act#cn #cen typisch
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1.
Den SIX Ihwnbris
Ao. 1611.
Alsoo Facs Andrycsz.
Spcel~nau Onmlc
seeckcre tijt hyer
binnen
mcltcr
woon gekomen
was v3n IMff,
van waer
hij om quadu
feytc (soo men ,docn ter lij t s~eycte) haddIe
moeten ruymen,
sulcks Irlat men hem bi,j provisie
alhyer
hatdd~e onlfa~qp,
‘op belofte vande sclvc to rlehibercn
naeIdien cnde suffisanter
blij.ck sij ns eerli(*ke wandcls
twelck
bij hem noch nyct 8enrlle IS vertoont,
Ende )clat men tcgcnw’oordelyc
bij repriscntic
bcvint dat ‘tic voorii.
Faes Andryesz. hem dagelicks
vcrvordert
te slxhm
op de viel, in
herbergen
~e~lltic a~~krc
gcsclschappen,
oock bij nacht cnde
cntijldc langs cie l~ccrstruelcn,
so vielende also,o de opcnbare dansspellcn,
Itlic bij voorgaendc
keu rc cnde artikel
syn verbotden, wacrdoor
men pvaer
wel-1 ‘dat verscheyden
gewent cndc aengevoert
sijn tot groote onjonge luyldcn
tucht, moctwillc
ende ~clcrtclhcyt
die men noch onlangs
bij schone Idagcn opsctlick
op shcercn strxcten
heeft mocten syen tot ontstichtingc
van velen, Twclcke
:ilsoo het
sacckc sijn van qualtlc consecluentien,
tlic in een gepoliseendc plactsc nyet cndet behooren
gf2t011erccrt
te wordcri,
Soo ist fclat mijn llccr Railliu,
Schoutlt,
Rurgemecstercn
endc Scliepencn
van lel(a)ge (lij) ks )che zaken) om voorsz.
mïsbruycken
te vIoIorsycn, cndc met (de occasie het quat
seIve vath t’e nlemcn, belastten ende’ bevellen, lasten enne
bevelen
bij
ldlescn lden volorn. Facs Antlryesz.
te vertrecken uyt lclcse stcdle ende vreyhcyt~
van lclyen ’ binnen
acht dagen na lde insinuatie
van ldescn, ‘ende daer nyet
weder innc te comcn, sonder ltle .-------van de heeren voornt, op arbitrale
correctie.
Auc tó riseren mijn voorn,
heeren Joost Govertsz. van Ron, haere gsewore bóoldc om
ldit tcgenwooridig
bevel 8clc:n voorsz. Facs Andryesz.
metter~tlael tle insinueren.
Actum in collegii putihus
omn&us
(Register
van rlagclijksche
resolutien
ien appointemen
tlen
van Rnljuw,
Schout, Burgemeesteren
cn Schepenen,
Oud‘Archief
der Gemeente
Vlaardingen,
inventaris
1913, no.
44, blz. 14 recto).
11.
Den XXVIII
Deoembris
Ao. 1611.
Gehoor t tvcrsouck
van Faes Andrycsz.
Speelman
tcndcrcnftle om te mogen blijven woonen
binn en idescr stede ende
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daerop
goderibereert
sijndc is 1)i.j meerdcrheyt
van stemmen hesloot~en tc l>ersislereu
bij die resolutie
van dien X1X
deser, ldlen vo’orn. Faes Andrycsz.
door den bócidc geinsinueert, ,cn& is dycnsvolgens
(dyselve Faes Andrycsz.
:iengewyt en& alsnoch belast hlem nacr deselvc rlcsoluCic t’e
reguleren
op Itle pcyne ~dacrin~~e begrepen.
Actum bij Corn.
Bar, Bailliu enldle Schoedt, djde 13urgcmeestere
I>ijckhuyseii
ende alle ,dye Schepenen.
(Idem, blz. 15. recto).

Den XV January
Ao. 1cilI).
Upt versouck
van Facs Anldrycsz.
bij rcclucste gedaen,
ter fync van ontslagen te miogen werdeu vandc uylsetlinge
acn sijn persoon
geldaen bij actie va[l lden XIS der verleden maenl D)ecembris, ende geadmitteert
te werdden
om
binnen
/deser stledc wcttlcrom
te mogen
woloncn,
is bij
rneerldlerheyt
van stemmen
verslaen
dat men tvoorsz. vcrslouck in advys houtdcn sal tot den naestaendc
regtdach.
Actum bij Iden Bailliu.
Hurgcmeesteren
enld,c Schepenen.
Omn(ib)us.
(Mcm, blz. 15, recto en verso).
IV.
Den XXIII Januury
lcil2.
Anldcrma!el
geCíelibcr~ecrt sijndc op de rcqueste
geprestenteert van weglcn Faes Anrlryesz.
voornt.
cnde van weg,en vIerschil
sijn versouclc tcnalcrendc
ter fyne als boven,
Faes
(1s bij clcnparige
stemmen
v:jn ~deselvcn de voorn.
Anldryesz. nyt sonder wenigc gratie gecnnscntcert
dat hij
hem weIderom
metter
wioou sal mogen begeven
binnen
dIeser stelde ende hem ald;ler onthoudcn
tot wcdcrsegge
toe van mijn heeren voórn. Heson~(lerlick alul hij hel spellen
lap Ide viel sal mloeten naclaetcn,
ende niegeren gebruyckén
{dan in bruyíoffsfecstcn
daer hi,j verso@ sal werden,
ende
tdat modestelick
binnens huys, sondcr hem op de straeten
daer me~31e te geven oftle e~cnicli tla~isschoól
aen le houden endIe jeucht 8tlacrnledc te vervolgen.
Entte ciat hij hem
m0 eten
voorn.
ohedientelyck
t’egens lde magistraet
sal
(ge)ldragen,
op peyne solo hij hem wederomme
vercóópt
dat de vo80rgaendc
uytsettnigc
rnetterdaet
tegen hem sal
we&en.
Actum bi,j Schouitlt, I3urgcmecstercn
ende Schepenen. Omni(h)us.
(Mem, blz. 15, verso.)
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Faes Andryesz.
schijnt zich niet aan de’voorwaarden
te
h’ebben gehouden,
want in dlc achter in het register staanIdc: lijst van burgers
liezen wij : Fxs
Andries.
geboorticth
van Delft. 1614 is ontpoortcr
bij (de Weth. Wat Itlaart~o,e
daar de Resoluticaanleiding y gaf kan ik niet mederleelcn,
registers
van die heteren van Ide Wet lccrst aanvangen
in
1674.

Iets over den Landdrost in Holland’s-Noorderkwartier.
Door Mr. J. Belonje.

i

In de blclangwekkende
inleiding
van het werk van Dr.
en Instructitin
voor het
G. W. Eybers M,. A. ,,Bepalingen
Bestuur van d’(e Kaap de Geelde Hoop”
1) oppert een van
de inlti~ders <de veronderstelling,
[lat het ambt van ~dcn
L&NDDROST:
Idke in 1651 voor ‘de Ommelanden
van
Batavia
wlerd aangewezen,
te vergelijken
zou zijn, hetzij
met (dat van baljuw
binnen
(die stad, hetzij met dat van
e,en hoofdman
van leen soiort van plattelandspolitie.
Laatstgenoemde
functilonaris,
o,ok met Iden titel van landdrost
aangedui’d.
kwam riesds in 1581 te Utr’echt voor; in t617
bestomlen
landidrostlen
in de Krimpeneren Alblasserwhaard. alsmede
in de Zwìjndr~~chtschc-,
Strijenscheen
Heukelomsche
Waarden,
terwijl
in [de Mcijerei
van Den
Bosch
een gelijknamige
ambtcilaar
in 1648 wlcrid aangestleld.
De taak van tdez’en landldrost
van ,dle laatste categorie
ten van zijn DIENAREN2)
in de Neiderlanden
was er
een min of mieer te vergelijken
met die van de’n politiccommissaris
of militairen
commandant
over <een afdeeling
politie,
rii ttsvclldwacbt
of maréchaussé~e,
terwijl
bij ldcze
parallsel uitteraarld
in hlet osg gehouden
dient te worden,

1) Amsterdam

1922, bl.

36-38.

.

2) Want met dezen naam werden zij aangelduid; vgl. Trouwbolek
geref. gemeente te Alkmaar (gem. archilcf aldaar): ,,den 14 M’ay
(1606) Matthys Pictersz. w’eduwnaer ende Lant drosts Dienacr woont
op ben Conijnckx we& bij lde Nieuwe belestte marckt met Anna
Gemits weduwe van fredrijc Jacoblsz. woont indIe achter ‘jtraet,”
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’

dat zij meer ter bescllcrming
vau
rust
en
orldc
oplraden,
‘dan dat zij wer kraam
waren
als mo~tllerne ,,opsporingsambtenaren.”
Ook in Hollantl’s
Noorderkwu~t
ier k\vam zoo’
1andldrost voor. Rc~cds zlecr vroeg Lvórtlt van deze functie mel(cliug gemaakt
,,Cornelis
,Tcylenians
lant
‘daar.
IInnlc1’s,
ldrus t”: ook \vel Cornclis
Thielmu ii (s > (Van idr:n J<y n;lcn)
weric lqrawn
in lrle (;rootc Kerk IC ,Ukn7;~8r 9 Augustus
1591. Rijna zcvcii
jaai
1aler I rc~1'fc11 \vc opnieuw
i!l liet
aloocl~~iircgistcr
van gctiocinrle
kerk een lwst l~c~trCfl’~ntlc
,,lde irlrost van liet Ilo~orrl~ercJL~:rrlicr” (5 Fcl,ru;1ri
ICXMi!.
Hlijkba:\r
was ldcz~c ol>volgcr
~ve~r~~~iwni
wil
lid van dezelfde familie
Tl~iclni:m(s),
want in hel trou\vboeJc
\cler
gereforinectdc
gclmccnte van Alkm:\ar
2) ll~~el liet in datzelf~de jaar nog in ~ecil post aldus: ,,Pieter Talrn;~n (lees:
Thielman
of Thiclmalls)
j (80~lg) g(csc1) c’n l~roetler
van
deij overl~e~tl~n la~lltldrost
ciltlc
1112ritgclii l)oncle\\rijiis(lr~~~liter wot~c~~~dc tot l~;~2rl~wP. Waar uit liet l~o\-ci~:~~~n~e!i~~~l~~l~
register
van lqy-:~vil.i.gcn
I~ovcnrlicn
nog op Z3 Mei 1604
blijkt
l~cgr:~vc~l
tc
zi~il
,,ldc il,rosls n70t~d~r”, is liet wel
ft1ie anno 1 GO6 overlcccl,
~~7L?arscllijllli,jk, ttlal tle landdrosl,
een jongere
zo011 uit lietzclf~clc qeslaclit
Tic~lman(s)
gcwecsl zal zijn. D:1;1r komt nog hij;, {tiat #tiC litel ,.drost”
nimmer
i!l Hollanvl’s’
Nool-rlct~k\v:lrtier,
@iji< elders, voór
,,l>nl juw”
getwzi,gd wc~~:tl: slcclits
dit speciale
aml)t werd
cr ltlus mee aangdui(l.
Voorlolopig
schi,jllt Iele zctcl van lillen I:~ncltlrWt
te Alkmaar gevestigd ten gc~blcven te zij 11. Immers,
21s opvolger
kom1 hierna
\‘oor tic evcncelis
tel Alkm:1ar
woonxhtige
Corl?elis van Rictwijck.
Ook van Riciwijck’s
Ctlicnstti8jd heeft iii<)t v;\ii langen
1612 licet hij n.1.
ft111ur mogen zijn. Reocls 01, 28 Octohcr
volgens
mecrgcmc~l~cl Stlooden-rcgister
in de Mkmaarsche
Groote Kerk 1~2gravcn. 1 J. Of 11i,i het :uml)t evenwel
tot
zijn clverIij~~llen heeft lwklecrl,
is hct\vijfelbaw,
misschicn
mogen we zelfs wcl z*cggen uitgesloten,
want in cc:n actie
van 18 *Juli 1608 wor:lt cc‘11 zckcrc M:un
Dirksz. Hinderduin, toen oud -12 j;l:lr, wells ds .,ltui:ldrost”
gcqualifi-

1) fol. 01 vso. (Gem.
archief Alkmaar).
2) als baljuw of drost; vgl. ook S. van Leeuwen:
lustrate”, ‘s-Gravcnllage 1685, bl. 1071.
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ceerld 2)
Lange jaren heeft genoemvdc Hindertlui
n zijn bclrckkin~
vervubd,
[door zijn , zo’n
,Jau ,als ,,licuteiiaiit-1nnd~~rosl’J
(daarin bijgestaan.
3)
Ook na den dtolod van den ouden Hhderduin,
i~z 1 MO?
bleef het ambt l)est:mn,
hoe\rel
de zetel l)lijkb:~~ar al spoedig van Alkmaar
n’xw
elders vcrplxIlst
wcxxll. We zien
n.1, thans te Eldam liet lioofdkwat~li~er
v;111 een o~~~~olgcn~de
rustbewaarhr
gevesligcl.
De grafzerk
ill htlc
EdsII3sc’lIrct
Groote kerk van Vincent
13rouwer,
,,regerend
bun-gemccster ‘en oustc ra:ii:ì ,~lescr sladl ím lantltlrost
over Westvriesland
enQe Noordcrqu:~rticre”,
to,ollt aan, dat lcleze
1706 heeft móliet ambt tot zijii tlloo~d op 21 December
gen beklccden
4).
De verbcfering
van hel verkcer
c11 v:m hel politict,oczicht
en dse rust ten plattcnlanlde,
die vcrgcl&x
bij [neer dan
een eeuw tevoren zeer wareii toegenomen,
zullen verlditri: 1
de bctr&king
vt~n ~;len landdrost
in /let
vcrvu 11ing van
Noorderkwartier
van Holland
vrij zeker van lievt~rlc~lc: lotaal overbZodig, gemaakt
hcbl~~n.
Uit hei bovenstaaii~tle
moge blij ken, )tlat liet besclirevcii
instituut
uitgtebreilder
is geweest 011 van een langer levensduur, dan wlelliclit zou worden
vcr~oixl.
ALKMAAR,

Sept~cmber

1934.

2) protocol
notaris H. J. Van der Lijn te Alkmaar.
111 cc’11 rtcte
v. denz. notaris
van 15 Januari
1600 heet A. D. Hinderduin
nog
,,waard in de Nieuwpoort”
en ou’d 33 jaar.
3) A. D. Hindler’duin
ovcrl. 1640, vgl. Mr.’ P. C. Bloys van Treslong Prins ‘en Mr. J. Blelonje : ,,Genealogischc
en IIeraldische
Gedenkwaardigheden
in sen uit de kerken
der Provincie
Noolldholland”,
1,
utmcht 1928, ~lz. SS, 89. Jan Hinder’duin
komt als lieut. landdrost
volor in h,et mut. testament,
hetwlclk
hij,
wonende
het
OP
Lutlik
Oubdorl+ Noordzijde,
tc ~Illkn~aar, maakte lnct zi,jn huisvrou\y
Cornelia Jans voor notaris J. C. Van der Geest aldaar !dcn 1 Maart 163S.

4) ,,Gedenkwaardigbsden

Nd.

Holland”,

t.a.p.

11, bl.

284.
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Welke kloosterlingen hebben de Abdíj Selwerd bíj
<

Gímniagen bewoond 8
Door fr. Dalmatius

van Heel, 0. F. M. den Haag.

In het lxlangrijke
artikel ,,BEl~ASTING
IN LE SIVe
E:EUW DOOR HET 13ISDOM UTRECHT
AAN DE PAUSELIJKE
CURIE
VEI<SCHUT,DIGD”,
schrijft
1)r.
R.
Post 1): ,,H~oogcr schijnt het inkomen
te zijn C>cweesl YU
ICIC Abtlerl der Norbcrtij nc’r kloosh~s.
De Abt vun de Abdij
van Siloë tle Slelwcr~tl bij Choningcl1
ll;ltl eet1 comniime
servitum vati -200 goliltlqul,Llens op IC l)rin#:~e.
,,l)c kuiitli~c
S~ccretaris van het ficcl. Hisl. Jnstiluul
tc Rome schijnt
dus van melcnilq
tic zij 11, fkl:il er i c Selwertl
NorbcrlijrK2~
g’ewoon1d l~cl~l~le~i. Waarscl~ijnlijk
ml liii tot btlie niecni nCg
gekomen zijn sloor hetgeen DI-: IQrom (haar wien hij verwi,ist) in ARCHIVAI.IA
ITALIE
2) hij 26 h’hwt 1X55 vclrmeld t.: ,,aailtlc~ekciiiilgg ~tlat HcrnclïddIs
ahbas mon;~sf erii Silocnsis (Selwer~tl in (~ro~~in~erlanltl,
noot Dr. Brom t.n.p.)
orldinis
Prcmoiisltratcllsis
ldiocesis Tr:~i~~clcnsis voor ziju
,,commune
scrvitum”
heeft beia;~I(l 200 ~oud~ulclen
en de
_--_5 ,,scrviti,a
co17suh~.”
Van f1cusso1~ bericllt,
evc~r;ds liet verslag door Jil~obUs

1)

MEDED.

V.11.

111, blz.

dl..

2)
3)
4j
NINGEN

Dl.

NED.

v(an)
EN

INSTITUUT

TE

ROME,

2e

R..

n. 1090.

1 (2),

ARCIIIEF-UTnECIIT,
11.

HIST.

64.

R(ijn),

dl.
OIIDIIEDEN

GRONINGERLAND,

1X.

blz.
li:N
blz.

383.
GESTICHTEN
357).

\iAN

GRO-
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Dit laatste vindt men ook aangegeven
bij V. 4. AA l),
ldie ‘er echter lde volgenlde bemcrkillg
aan tocvoegl:
,,mcu
vindt aangaande
dit klo,ostler bij ecnige Ceschietlsr~llïijve~s
onnauwkeurige
aanwijzingen,
deels ontslaan
doNordien men
het vcrwisselldc
mcl liet ecnigszins
gclij knamigc
Zij lmonniken klo,oster
iu Oost-Frieland
(Silo ook wel Sijle gcnaamd),
deels dolorldat de ~11s rcgo~mcn
misslag
door
sederen
werd overgenomen.
Blijkbaar
heeft hierin
gcfaalld Id’e schrijver
van de Oudhcdcn
CW Gestichten
vw
Groningen,
,clile op het klooster
Selwerd
locyast,
helgeen
met het Zijlmonnikcnkloostcr
planls hald en zich ten onrechte op het gezag van Ubbo Emmius
beroept.”
Wie hebblen Idan +de Abdij te Selwerd
bewoond’~
Geen Norbertijnen,
geen Hcgulicrc
Kanuriiiikeii
\ran S.
Augustinus.
mater volgens officiëcle oorkomlen
stilat,
(luilkt
ons, vast, clat er altijd Bcnsdictijnen
geweest zijn.
Worldt er in 1254 een Abt van Silowcrl
vermeld
fj), v:ln
1290 vindt men elen 080rkonlde aan ,,ahbali Silawclrlh
sancli
Benedicti
3) en in 1302 spreekt men val1 ,,convcu tus in
Zelwert ordinis
sancli Bencl:lic*ti” 4). i
In het jaar 1318 geeft hel , ,conv~ntus
iii Silecverlli oriilinis
S. Benedicti”
kennis
van Ide verkiezing
vim I<cmbodus
abbas in Zijlcwert
ordinis Sa~cti Bencldicti
6).
In 1356, 1359 en 1366 is er sl~rabc van Otitgheriis
abbas in Zijlewert
ordinis
Sancti Benedicli
1).
Het Rijksarchi~ef
te Groningen
is in 11~1 bezit van een
Cartularium
van Sclwerld. Op fol. LXXXLLJ staal een oorkondc van +et Jiker OUS heren Dusent
vierhomlerl
vijff
ende Soventich,
Des maenslages nac sun tc lamhertus
dach”,
wlclkc gericht is aan ,,Ylen eersamen
heren meister IIenricb
Vriess, Abld, vnd sijnen
convcnte
toe Selwcrl
van s~rllle

1)

AARDRIJKSK.

WOORDENB.,

2)

Blok,
1, blz.

31

Blok,

t.a.p.

blz.

122,

41

Blok,

t.a.p.

blz.

150, n.

51

Blok,

t.a.p.

dl.

6)

Blok,

OORKONDENBOEK
78, n. 120.

.blz. 188,

t.a.p. blz.

dl.
VAN

n.

n.

X, (lS47),
GRONINGEN

blz.
EN

338.
DRE&THE,

lS0.
216.
261.

311 n. 449;

blz.

334 n, 472;

blz!

413 n. 1234
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1) Zie: BIJDR. TOT DE GESCII.. EX O~‘DIT.. V. D. PROV, GIlOdl. 11 (lm),
blz. 350.
NINGEN
2; Zie ‘Uoelcs
,,I<I:N BIIH,IOGR.
%I:I,I~%L\L\RIII EI11 in BI.JDK V.D.
GESCIr.
EN 0111111. IN%ONDI~RII~ID
V. D. PROV. GROSPW:~,
dl. 11, blz. 179 c’1-l 336.
3) 2(0x.
Rrnr,roTrr.
TE ‘s-GR,wmII.
11. 228, G 30.
4) KON. IZIBI,IOTII.
TE ‘S-GR~\VENII.
11. 23’ï G. 12.

Eeníge acten betreffende het geslacht Paspoort.
Medegedeeld

door M. C. Sigal.
1.
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voorn. hariu
mau za. eilc siipphute
hccfl gestclt cndc gecumitteerl
tol cenige voiochdessc
over hare voorsz. kiniderlen mcL speciale seclusie van weesm(cestc)ren
der ster16
\‘laerdingh,
breder
volgens IexLracL aucte~ityck,
etui deu
tCStamellte
val1
lclalo 1dei1 SIX Maert XVIc eiilde vijfflirli
,daer van sijnde, T. is 1111 sulckx, dal des suppltes
voorn.
man. Zil. Olilal;gs
tleser WcrClL ovcrleidcil
sijnile, nalaLeudc
Vl,lFb
JONGE
KINDEREN
l)ij l:lc supplte
geprocreecrl,
tdes~clv~e Le rade is geworden
in placts van liaer vlolgcns
den volorsz. tcs t,amente onider seeckwc
c*ollcliticn cndc l;lstlCn ahdser verhclt,
Lc dragen
als crffgenalcm
val1 Iiacr
voorn. man za. te bewijsen
ainde volorn. hare kinderen
als crfgenaem
ab intcstato
vau liaer vader za. sootlanige
terfftenis als henl. ~cloor ldololde cnde overlijden
dcrsclve is
opgeoomen
lenclc aenbestorven,
(dan gemcrckt
de suppltc
sclvc het voorsz. bewijs ldocn rnoel, cntic suíckx in dien
ldelle niet als voochdessc
over lltlrc v~oorsz. kinderen
can
sij ti, in voegen diaer tot andlerc bcquaemct persoonen
werden gerequireert
ende mede acnglesicn
weesmecstéren
deser stsede alwalert sterffhuys
is gevallen bij den voor4;z.
tlestamente
van alle voochdijc
sijs gesecludecrt,
soo is sij
suppltc
geiiooheckt
gewenden
liacr
Le a,drcsscWn
Ann
llaler ~.Achtba~crl~udc~~ eerbi~dclyck
vcrsoc&cndcL,
claL 12E
gclicvlc (de persoonen
van JAN AIWNTSZ.
OVEI<SCII IE,
raet lenlclc s cliepen Itlescr sLedc nomini
uxoris van de J,Csl~c~rvcm~ sij (liJde loonl over hare voorsz.
kii~dercu
endc
,-\C)l<lAEN
l<()CHUSZ.
KI<UYCK
~:Ul'gCJ12rs
alhier, bij al>pointemenLe
in margine
idcses Le coniniilter~cn
cnde sleilcn toL voochdcn
over ldcs suppltcs
voórsz. killdercn
elullc
me1 idc suppltle nae beliooren
bij m:uiicrc
van sclicydingo,
uytcolop ofte amh33ints.
te proccdcren
Lot hl
hen
v:ult
voorsz. bewijs van henl. vadlerlijcke
crffcnis
IGc d’sclvc
ltinderlcn
uyt \den gemenen
Bosdel val1 hacr vader za.
cndlc DDEsupptlc bevonden
sal werden te compcL~rcn.
inde
wijders
in alles daer de voochdije
van de supplte
gelen
her
als voochdcn
vóOr
plaets souldc comen, hebben
dleslelvler kindcrlen
te gedragen
twelck
doende
clc.
iu<In margine
&scs stout:
D,c Heeren van #de Wet11 der stede Vlacrdingh
g%xamineert hebbendc
deu imllekouden
van de nevens hende
reqtie, hebben de persoonen
van *JAN ARENTSZ.
OVERSCHIE, ‘ende ADRIAAN
KOCIIUS 2. KIWYCK,
gestel t cnldc gecommitteert
tot ;voochdcn
Qver de Onm8ndigc
kinderen van idie supplte conform
ld,en inhouden
endc verson~k
van clc nevcnst3ende
reqlc.
Actum Iden XXXc dicccmbr.
lciTi8. (licgis ter van dtlgelij k-

’
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sche rcsoluti~n
cn appoinlcmen
te11 van Raljuw,
Schout,
I~~irgclnoestcrcli
cn Schcpcixri,
X47-1703,
Inventaris
Ou&ArchieC Vlaal*rlingcn
no. 45, blz. 7 rec*to cn verso.
11.
Aan ~11~eE.achtb.
heeren
van
Wet11 I:ler S tlec&~ Vlaerdingcu.

&e

Geven cerbicdighl
te kennen
ZACIIARIA
PASPOORT,
wolonenda;
tot IW~CIIEL,
JOI-IANNES
HOOGVLlET,
getro~A.
met CATHAI<INA
PASPOORT,
mooncnde
tot HARLINGEN,
lengde IACOI3US VAN DER VAEHT, getrout met
AL1 DA PASPOORT,
wo~onenclc tci t IZLW,
kindcrcn
van
Nl COLAES
I’ASPOORT
8entttle I3URG.JE
MARX HXCX,
ECHTEL.
za. tdal sij supplten
~leugllcl~el. ten achteren
si,jn
awn MAERTIEN
ROCHUS,
weduwe
endc geillstilucertlc
erffgenaem
van ,JOHANNES
V[LLERIUS
za.. wooncndc
binnen tlcser steclde dc somme van 3500 gulden 31s restte
van meerder
cupl. met sten intrest
van dien den penn.
XX tsodcrt Irllen 1% April
1677 tlaer vooren spccinl. \-crlmn~rleti sijn sc~cre Idric hypotlrccken
sLaleiilrlc binnen
dcscr
stccide, waer vtlln 1x1 ecne vcrcoght
cde
g&ansporWrt
is acn JACOR SCHARP
burger (deser stectle jcgenswoorL
Iligli sijnde in Oostindien.
Tis
nendc

sulcx, idal ‘de suppltten met gemocde niet en conlxcomen
ldc volldoeningc.
van haer vborsz. ach tcrwcs~el7
J geimotsaeckt
weritleil ~d~~eromnie voór de i1ecren
Schepei ~tcii ldesler steelde tc procedleercu,
dan
gc’mi:rckL
,tlen voorn.
SCHAR1
vermits
sijnc uytlandiclieyt
niet
gedaclivacrt
can werldcn Lier l&fentie
vant voorsz. liypotbecq
daler sij :&noch
ciooper ende possesseurs
cn dat
noglitans
gaernc lrle supplten
door #de uyllandiglieyt
van
Itle voorn.
Scharp sou~l~c opgehOudcn’
ende in haer góet
rechl vcrcorl
weralen, sloo keeren {de suppllen
haer :j’erl
U.E.AchLb. ootmoedigh
cnde Eerbie~dighl.
versouckende
dat
U.E. achtb. bclilevc elen lxquaem
persoon
te stellen
tot
Curabxr
:ldliLes over Itlc persoon van den voorn. JACOB
SCHARI’
waer toe Eragtel.
recoinmanclcerendc
Xr. SACHAI<Y:1S PASPOORT,
omme wegens (1~:supplten geciteerl
sijnde, jlegcns her tic ~doen soo,d;rnigc descntie als hij vermeynen
sal tse heliooreii
ende vervolgens
‘t rcght van
DDEvoorn. Scharp waer te nemen, Twelck
doende cndc on&rstout
als prlocurcur
cnde gcm:lchtigde
van de supplianten ende w’as get. Hend. de Man, 1678..
nu
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117 margine
stout gcappostilll:
die hoere van #de weth gesien hcbbcntl~~ de nevCnsta&d~
requestc
enldc inhowde van de selve 1lcbb~C11
tot curat#eur
ad lites over de persoon van JAC0 13 SCHARP gcstelt e~~dc
l’ASJ?i)0ll’l‘,
advt. cndc
gccornmi t teer t Mr. ZACHARIAS
Sr. \VILLEM
RASTIAENSZ.
VAlN 1)iJCK woonendc
buy.3cn 13ottcrdam.
14ctum
descn X11 Deecmbcr
1678. (Register
van dngelijltsche resolutiën
ien appoin tementen
vw Ral j uw, Schout,
Burgem~~:les toeren en Schepenen,
16474703,
Inventaris
OutlArchief
Vlaardingen
no. 45, blz. 33 recto cn verso).

De Noord-Nederlandsche batteríj artillerie te voet Lux
ín 1815,
Een Waterloo-studie.
Door

W. E. van Dam van Isselt

Gepensionneerd

(Vervolg

Luitenant-Gener,lal.

van blz. 240.)

Zooals Generaal (de Bas heeft gcsch~~cvc~i, is de rol van
batterij
Lux gedurende
lde~~ veldslag ,,zccr onbcteekcu6ntl”
gcwwst
(blz. 108). Naderc
gegevens
omtrent
hel ,,hoC
en waarom”
met een billijke waarde~eriiig
van #de tot oorIrllcelen meest bevoegden
zlouden allleen kunnen
tvorclcn
vcrkrcgen,
indien de spoorloos
verdwcncn
gcvcchtsbericl~ten omtr~ent 18 Juni 1815 vau Generaal-Majo,or
~tl’Aubremé ‘en iden artillcrile-commandant
der Divisie, majoor
van
Ider Smissen, dolor Chassé
in oriyinuli
gevoegd bij zijn
rapport
í1.d. 4 Juli 1815 aan den I’rii~s v:ul Orailje,
nog
eens voor alen &g, mochten
klomen. 1) Daar die gcl~echlsbcrich ten en hel bij hun indicning
gepleegd verzuim
van
wvl hooger en meer algemeen belang zijn voor \dc kennis vau
onze krijgsgeschi~edcnis
clan het yat en waarom
le weten
van hetgelen er 18 Juni 1815 is vo80rgevallcn
me’t batterij
Lux, wordt
itlaaraan
door mij een afzonderlijk
artikel
gewijid.
Dal ttlc rol van batterij
Lux bij Wahcrloo onhleekcnend
is gewielest ligt v~o,ornl. aan tde tactische
omstandigheden
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!ier~commYxndant

tic vlebde dan

zij in

1814

wlas.

UiterIijk

1 Jan. 1815 keerde hij weer terug bij/ de artillerie fe uo!&,
totldat hij klort na 18 Maart 1815 werd aangewezen om
-Ida’arbij een battlerij te mobiliseeren en enkele tdagen daarna gerechtigjd tot hlet houden van leen Aenstpa rrd (blz.
124). Veel gelegenheid om eenigermate te leereu paardrijden heeft \er hlet zoo hoogst bewbgen voorjaar 1815 nïet
bestaan in de hoogstens 40 ldagen, welke lagen tusschen
zijn aanwijzing tot battterijcommandant en &n afrnarsch
n,aar het mobiele leger. Op het waarschijnlijk
oorl0gstoonleel hleeft kapitlein Lux na aankomst van zijn twee,de
halfbatterij juist weer 40 ‘dagen gehad ornl haar tc oefenen, voor zoover htet gehleel vreemlde leven te velde, ingrijpen van ‘hoogere chlefs jen lde destijds geldende opvattingen daartegen geen belletsel vormden. Rij Generaal
Cliassé was Lux vechter in gelede hand~en. (verg. b.v. blz.
14~2len 144).
b. De ingedlaelde loffficier,en
waren d’e eterste luitensnts
L. Schuller jen W. Baron Bentinck, alsmede de tweoAeluifen.ant. 1. T. van Idien Byllaard. 1) Hlet bij de batterij
ingedeelde treinldetachlement van 2 officieren, 139 man en
254 paarden (blz. 183) stond onder ecrstc luitenant 1.:
Kikkert; wie de tweede daarbij ingedeeltdc officier is geweest (een jong len onervaren tweede-1uitcn;ant ? verg. blz.
184) vond ik nhet. Men mlag ~ann~emen; Itiat het dieti offieieren niet heeft ontbr’oken aan gomedenwil, toewijlding en
moed; uit hun staten van dienst blijkt, ldat hoogstwNnarschijnlijk zeer vele1tlot allies hoeft ontbroken aan hun oplleilding en hun kennis van zaken: vooral wat de c’ompogni,esofficicrlen betr,of.
Oudste. luitlena.nt was L,odewijk Schuller, geb. 22 Juli
1787 t,e Coevoriden, derhalve een half jaar jonger ‘dan de
batterijcomman~dant. Trad de batterij van 8 stukken op
in 2 helften; zoo,als op den marsch van Delft naar de
Z. hTsdlerlaeden en hjerhaal’delijk ook op het gevechtsveld

1) Dat deze luit’enants bij batterij LUX waren ingedeeld, hIij’kt
uit den op blz. 226-9 aangehaalden brief van Baron Bentinck. Hfet
is overgenomen door van Löben Sels, IV, 567 en ten Bosch, bijlagq IV..
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(blz: 219, 221-2, 223, 228, enz.& ~dan comm~~ndeerde
hij de
elérste halve batlerij, {de daarop volgende luitenant
de tweeitle. 1) Hij had in het begin van den Franschen
tij,,1 gediend ( ?)
als caldel bij tde infanterie
en was als zooc?anig ‘gepasporteer,d
in 1797, VlermoedelijK
in verbaild
met zijn gevoelens voor
hel Huls van Oranje, want:
,,l 1300. Uij de werving
van Z.D.H. lde Helere Prins van
Oranje en Nassau (later Koning Willem
1) geëmployecrd
gewleest (De ,,Dutch Brigaide”
op Wight, zijnde alle loyale
N,edcrlandsche
militairen,
door Koning
George 111 na den
misluktIen
inval in No,orld-Holland,
ao. 1799 in zijn dienst
overgenomlen.
Zij is omstreeks
5000 man sterk geweest,
stontd Ionder onaen Erfprins
en heeft in íS01 dienst gedaan
in Ierland
tijldens trolebeLen al!daar).
Gelijk zolovlele anlderen ging hij later òf omdat dc nieuwe
t~o~estanden in hlet Va&xlancl
zich schenen tIc consolideeren
òf \orn td8en brololde tIoch in dienst van het nieuwe regime
ovIer :
1805. 15 Juiy overg,egaan bij DDEMarine als ca’dlet ter zee 2);
8 Aug. 1808 aangesteld
als luitenant
ter zee;
1 Aug. 1810 in ltlile qualitleit
overgegaan
in Ide Fransche
m arinle ;
22 Jan. 1814 overgegaan
bij de Artillmerie als ecrste-luit’enant (d.w.z. in Ne~clerlanrlscl~en
dienst).
G~udane velidtogten:
bIe1 de Holl~ndsche
flottille
de overnaar Amblel~eusc
togtlen melc~de geldaan van Duinkerken
ten Boulogne.”
3)

1) Artillcriereg~ement. 1818, bl?. 157. Dc zroer sterke. logge batterij
vormde dan, wat bij (den opmarsch onder vijandelijk vuur rcgcl was,
‘een kleinlc afdecling onder Idcn kapitein (2 batlerijen). Tijdens dc
mobilisalicjar~en 1914-8 commanld~eerdc - na de op 1 Aug. 191~1
plaats gevonden vendubbleling - DDEkapitein de z.g. h. batterij, tic
oudst~e luitenant de z.g. B. batterij; dc mcth@dc van 1815 was dus
Cd
andIer s.
’ 2) Rutger Jan
Schimmlelpenninck had 29 April 1805 den oejd
tijdperk scheen
afgellegd als raadpensiònaris, Waarmedle een nieuw
.
aangebroken tee zijn.
3) Concentraties in die jaren 1503-5 van een groote vloot, waaronder
lcr uitvvering
velte oorbogsschlcpcn deF Bataafsch’c Rcpublick,
van het plan van den consul, latw Keizer Napolfcon tot een landing’
op de Engelschc kust. Den veidtochl van 1815 hond ik op Schuller s
t
stamboek niet bijgcschrcven.
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Batt~erijcommandant
en oudste luitenant
konden
elkaar
dus onderhouldcn
over hun oudlc mtrri :i ?me licrinneringen: [de #een had bij ,dle k,ust-artillerie
gediend, de andere
als luit~enant tIer zee!
8 jaar
Eerstle-luitenant
W. Ruron Bentinck
was 26 Oct.
,179s
geboren
te Raalte ,op het kasteel Nyenhuis.
1) Hij was
14 Oct. 1813
eleve geworden
op de Militaire
School te
St. Cyr, derhalve
vermoedelijk
voor de Artillerie.
Ont5 maanden,
slag 29 Maart 1814. Van (die opleiding
van
tIerwij ldle vijanden
:lloni op tien Franschcn
l)otlem stonden,
is in )tlie hoogst Jxwogcn
tijden zeker niet veel tlrrccn lgekomen. T\~~c~el~lc~-l~~it~n~~iil
l->ii liet 2c R~ataljon ~Artillcric val1 IiniC
11 Juli 1814 ; eerste-luitfena@t
bij hetzelfde
bataljon
14
April 18 15. ,, 1815. In België en Fra/nkrijk.”
Hentinck
was
derhalve hij Waterloo
nog geen 20 jaw
OU’d CL1 JlíI
1xqpiOeg
geen oplci~ding
11 m;lanlCfii
officier.
2) Niettemin
moest
hij de tweede halfbatterij
commandeeren,
indien
dc batterij in twee helften optrad.
No. 3 Was twe#etde-luitlenart
Jan Theo&~or
van den J3vllaerd ZIs>,geboren tc Rotterdam
22 Feb. 1797, derhalve
bij
Waterloo
nog niet 18,s jaar oud. ,,9 *Juli 1814 ksdfct op
Itle Artillerie
en Genieschool
tlc Delft, 14 April 1815 tlve,-deluitenant
hij het 2e Rataljon
artillerie
van Linie. 1813. Dc
vel,dtogt in Frankrijk
bijgewoond”.
4) Hij had clerhalvc,
al volgde hij een (verklortlen?)
cursus op een schoóJ tot

1)

Soms treft men ten onrechte aan: 28 Oct. 1795 te Wijhc.

2)/ Hij overleed in 1861 te Arnhem als gep. kolonel der Artillerie,
ridder in die M.W.O. (in 1830-1 kapitein, commandant van de rijdende batterij no. 4).
3) Hij wordt in cnlele
Bijllaard genolemd.
“.

bronnen

ten onrechte

J. F.

van

den

4) Men zou hieruit kunnen afleiden, dal hij bij Waterloo nog
ontbroken, alllelcn den
marsch naar Parijs meegcm,aakt had; vlerg.
de bijschrijving bij luitenanl Baron Benlinck. Dleze noemt echter in zijn
brief ook van tden Byllacrd, diie bijna 2 maanden t.v. met spoed op zijn
best~emming was gedirigeerd. Voorts komen ook in dczc studie eenigeb
bewijzen voor, hoe slordig men in 1815 nog omging met bijschrijvingen in onze stambócken.

.
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vorming
van b’erlo,epsofficileren,
achter !den rug wat men
thans zou noemen een ononiderl~ro!t~n
opleiding
lot reser\re-t~vc,ede-luitlenaut,
echt,cr zonder practischen
dienst bij
den troep. IJe datum
van aanstel:ing\
tot officier,
c~lu het
VIerbaal D.v.0. &l. 22 April
1815, No. 18 clan den hataljons~n~131anl(Ianl
te ‘s Hcrtogenhosch,
1rla.l. de nieu\v
lxnoem~dlc luitenant
van ItIen Byllacrd
zoto spoedig niogt31 ij k
zijn bcst,emming
mlolest volgen, ni;rt&t het zeker, ,.&t liij
van het mobiel maken irler batterij
niets I>clecfYl, hoogslcns
eerst met rlse 2c helft $cr batteri,j
26 April dien mt~rsch
naar sic Z. Ncxlcrlan~dcn aangevangen
beeft. Ervxing
miste
hij idus volkomen;
de kennis kan, zeifs gcaien in het licn t
van tdien tijld, niet g,root zijn gelvces t.
Commandant
van het lreindetaclieiiiciit
-vvas eersle-tuitenant van /den Trlein Isatik Kikkert
l), geb. te Amsterdam
23 Maart 1789. Hij was hij Waterlolo
tderhalvc ruim .2G
jaar ouid. In dienst getrleden bij liet Treinl~ataljon
der Artillveric 1 Oct. 1807 had hij tdaar ltlc graden van brigadier,
flouricr,
opperwachtmcestter
en kwarticrmecstcr
Idoorloopen, ier Iderhalv~e een opleiding
geniot,en meer in de richting
van b3n adminis tratilcven
ichi
van atlcri practischc’n
troependicnst.
1 Maart
1812 luitcnan1,
commandant
ecner
compagnie
(Trein).
26 Oct. 1813 krijgsgevangen
te Gotha
in Saksen. 1814 gcrcpatrieerld;
12 Febr. 1814 eerste luitcriant bij het 3c Bataljon
lan~dmilitie
(= infanterie);
24 Feb.
1814 over l>i,jT het K. R.A,; 5 Oct. 1814 overgegatm
bij
lici. Trcinbalaljon
~tllcr Artilllerie
(elid~crs staat- trcin-artilb?c).
Van 1807 t.m. 1813 tal van vclidtochten
in Franschcn Idilenst. 2) Vcrmoudelijk
heeft ‘llij, als echt Trleinofficicr, beschikt over #tIJevereischtc
ervaring
en kan Lux (lus
te vc11de velel~~ aan hem hebben gehad; mogelijk
kendcu zij
el kaar uit hun 7-maan~tlsche’n
gemeensc~appelijkcn
dienst
tijd’ens 8rlic uittleriaarid
niet zeer gcregclde
wCdcropricii
ting
van het K.R.A. Blijkens (een schrijven
van den commancIant
der Artilllerile tc velde 1c1.d. 24 ,4ug. 1815 moest luitenant
Kikkert
uit Frankrijk
world~en geldirigeerld
op den Haag;
zoodaf
van zijn vervanging
world t geen gewag gemx&t,
184)
toen 1t1e twcc~dc luitenant
van den Trcili
(blz.
zi,jn commando
zal licl)b@n overgenomen.

dc T’Scrclaes. 111, 99. Zie voor zijn taak mijn blz. 263-4.
2) Stamboek djer ILocren officieren 2c Bataillon Artill/erie van linaie
(Alg. R. ,4. no. 101) en andere stamboleken ’ aldaar. Rij Kikkert is
de velldtocht
van 1815 niet bijgeschreven.

”

GESCHIEDENIS

261

lJe slotsom van vorenstaande
uiteenzetting
is, dat van
(de 6 officicrlen
van batterij
Lux er wasrschijnlijI<
slechts
één volkomen
routine
bezat voor zijn taak, welke Eden batterjjldienst
te velde in; vollen omvang
slechts g~~dccltclijk
biesloeg. 1)
c. Omtrent
hlet k;ai&r en Iden troep loopen de gegevens
zeer uitleen. Zoowel compagnie
Lux als het treinldetachcment, samen DDEgelijknamige
batterij
vormende,
behoorIden tlot dc troepen .,.,van lini’c” of ,,slaande armec”, lelden
derhalve
louter
vrqwilligers.
Viruly
van
Pouderoyen
schreef omtrent
de RA. : ,,ldle jongerle officieren
haldden
weinig
ondervinlding
#en vellen daarvall.
misten
zelfs alle
opleiding.
IIetzelflde
kan van het verdere
kader gezegd
wfordlen, en hileruit
kan mlen nagaan.
hole moeieÌijk
de
leiding was v2n
de nog weinig
in den krijg geoefende
manschappen.”
2)
OvIer gemis aan kennis van de administratie
bij de batterijcommandant~en
en Idc onbiedrevenheid
van ~IUII opperwachtmeesters
in {dat opzicht
warmen vele kl:lchten.
Majolor F. C. List, met het depot ldler R,/A. te Rreda nchtergeblle\ien, voegtde daaraan
toe, dat zij 11 brijefwisseling
met
{den lXorpscommandant
te veldc hem den indruk
gaf ,,van
Iden geringen
samenhang
en ldc weinige
discipline,
die cr
onld(er cie manschappen
bestond.
Velen ‘dcserteer,den,
zelfs
mlet paand en wapens,
vo,oral van (de Belgische
batterij
va’n dien kapitein
Krahm~er.”
3) Na Waterloo
werd (lat
geenszins milder.
12 Nov. 18 1.5 ontving
majoor
van der
Smissen opdracnt
om eren onlderzock
in te stellen naar
de ,,hcrhaaMe
desertie”
bij vermelde
batterij ; verdubblelde
waakzaamheid
bij officierlen
en onderofficieren
moest ter
tlole l’eiden, dat althans hlet ,,weggaan
met paarden
en volle
equipage”
werld voorkomlen.4)
Er waren in dit opzicht
2

1) Dte officilcren van den trein hadden niets te maken met het
schilet,en; dit was destijlds echter hoogst eenvoudig.
2)

Korte geschil&enis der R.A. (leeuwfeest 1893), 48.

3) Hlerineeringen van Luitenant-Generaal
q
den hanldel). 1, 239-40.

F. C. List

(niet

in

4)+ Brievenboek artillveritc-commando bij Prins Fxderik,
na Waterloo bij dat van het le Nederlanldsche Legerkorps (Alg. R.A.). Waarschijnlijk is het mede aan disc deslertie toe te schrijven, ddal batterij Krahmler bij den terugmarsch
(DIec. 1815 z’ooveel zwakker was
dan bátterij Lux (verg. blz. 266 en 283).
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vloord.
verzachteide
omstudighedcli
voor de Belgen,
vóór Waterloo:
in l)rc~enl~ekriligel1 w;is men reeScis tl:dclijk
bij Ncldcrl~~nd
er weinig
mede ingcilomcn,
dat België
ook zeer veel Fr;niiwerd gevoegd, terwijl
daal sccuntio
schle sym~athi~cCn
l~estondcn.
Al het hicrvócir
vermeldc,
de desertie uilgL>zonderd,
ZOU
ti fortiori
rlc artillerie
fc vort moetcn
gcldiil,
Clie minder
Idolelmatig, ook eerst l:itcr voor den velddienst
was sxnengedelid; echter latcu ;tnderen
zich optimistischer
uit. Volgens ten l~osc:li liet de geoefe1ldhei~d
van liet nrtillrr&
personeel
weinig
te wenschen
over 1 ) ; Wipperniaim
schrelef. idrit rle artillerie
een bepro~fil
kader txzqt, doch
,,ged~cIeltelijk minder
gcschikle
l)csl~anllingcn
en soms gebriekkig
in a tericcl .” 2) D;lt ldit zacht is uitgedrukt,
zal aanstonltls blijken.
(1. Op de str~~~~~zsf~llirz~ tlcr z.g. nìolxèle
huílcr@3n
val1
elkaar t s. vrtcmtle
clcmentcn
wad
1815 uit 3 heterogciw,
hiervóór
gewezcnt (Ijlz. 123-1); zi,i ~~ormdc~n gccn organieke
eenheden.
zooals trr:ius lilc b;\tlcrijen
veltl-al~tillcric.
Bfegrijpelijk
is ~cla~l ook \‘;ln 1,öl)c11 Scls’ slotsom : ,,Een der
grolotstc lxzw~aren
bestond
I)i$j 1(1c artillerie.
Hij de toengeenszins op dien voet,
malige inrigtingc~n
wx ldil wapcll
~rlat hef al ~iatlelijk gcrwrl kon zij11 om Le veldc le trekken.
In dc dic~st bestom
geenszins
,\ic ~ierktladigll~~itl,
welke
mogelijk
is gcwordcn.“
3) De
IdO,O1‘ laterc vcrheteringeii
:lrtilleric
íe uOM$, had;
;bed inning,
een echte compagnie
in vrleldestijd nimmer
iets te maltcn met paarden;
bij haar
waren
zlel& 2 tambolers
cii 1 pijper
ingedeeld ! 4) Het
treiii~cletacilieii7ciil
stond ten :Icclc op zic*h zelf, w:lt o.m.,
hicruil
blijkt, dal, indien de ordonna~~scn
mankeerden
op
het rapport
tot hel aflial~~i~ xui orders, ~tlaarovcr niet cie
hatt~eri,~~ommai~~ilai21, tlocl~ tlic Y;III het trci~~det:\chen~ctnt
werd aangesproken;
sterns
Icg~tlc
tlit laatslc ook ill een
boerengehucht
-op ccnigcri afstand
van lxxliening
en materieel. 5> De r~onimantlr~nt vaii Idal tlcladicnieiii
wx vcralItwoorderi,jk
voor tic paardel;,
d:~armcd~
&JII dcele voor
‘de bewcegha~rheitl
der batlcrij.
De sdiciding
tnssc~hen ltie
bladicnlendc
compagrzic
cl1 h:lar trein ging evcnwcl
niet
1) Blz. 27; hij liet derhalve het treinpersoneel daarbuiten.
. I.b
2) T.a.p., ll.
l
,
3) van Löbcn Seis. IV, 385.
1
4) Ten Bosch,
23-4.
5) Verg. voor de arlill(crie van Divisile Chassé Aug-Notv. 1Sl3,
blz. 281; afstanden van 3 lot 3,s KM,

I
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zó&er
meer, dat be~doebde commandant
ook verantwoordelijk was voor d e zxrplaafsingeir
der batterij.
In het Begliem en t was blepaaild : ,;de school ‘der slukken
zal altijd
door ide officieren
der kompagniën
gehouden
worden”;
de
,,8 kaissons lder eserstc linie”, welke steie’ds dc vuurmonden
rlolgden, ook in stelling
staamte, werden
gelei’d door den
,,officicr,
flic den treil1 kommandleert”
; de overige
z.g.
,,voertuigen
lder twelede linie” werden,
in geval van actie,
onder dien tweeden lofficier van den trein buiten het vuur
gehouden
(soort gcvechtstrcin)
1) Uit een en ander blijkt
duidfelij k, dat ‘de comptiglliesconlmandan
t tevens batterijcommandant
was.
’
Hlet minst in orldc waren tot het laatst de treinbespanningen
met hare stukrijldcrs;
zulks heeft in hooge mate
remmeml
gewerkt.
Daarin
ligt de verklaring,
waarom
de
expansie
onzer artillerie
in 1815 z’oo gering
is geweest,
leen te klein aantal batterijen.
en dat niog laat, bij ons
3)
_
”
i
mobilele lIeger fe vekle is aangekomen.
Dat leersl J)ij KR. v.111 í4 April
1815 is heslotcn
tot
het hErlengen van het Rrilaljon
Trcinsohlatcn
staande armcc
on oorl~ogsvoet (8 cornpagnilci;n
\, wat eerst’ 22 1d.a.v. uitging van hel D.v.0..
heeft zic>h til17 aanzien van het mobiel maken
van hatterijcn
en het treinwczcn
l:lanig gewrokfen. bij Water180fo zeker ook l)loeldig door gemis aan
rlc v~ereischtc artillerie.
Het D.v.0. schreef 20 April 118151
zelf: ,,Hct <groot qcbrct< aan treinsoldatcn
is de ccnige oorzaak. (dat er niet reeds mecrderc
battcriicn
bij de arméti
ziin aangekomen
en Idat cr voor de subsistentiën
(verplegingsmidd~el~en \ als anderszins
gcenc behoorlij ke transportmilddelen
aanwezig
zijn.”
Da:irl,ij
kwam,
dat men geen
onen Nolog hald voor de heteekcnis
van een goeden freindienst: kor~scamm:tnrl~\ntcn
van verschill~cn~le wapens loosId’en ‘daarhjeen wit zi.i kwiit wilde11 ; zoo klaagde C~Ccommandant van het Trcinbataljon,
dat vele tier hem qezondlen
manschappen
te klein of van z(her zwaJ< gestel waren,
,,vcrvolgens
rcmnl’aqantcli,
wier uicrli.ik voorkomen
kenschetst, It?at zi.j zich di kwcrf in den drank tc-?buiten gaan,
wlelkc claarenboven
getrouwd
zijn en hunne vrouwen
met

Reglement excreitiën arlillerie. 1818, blz. 113, 158 cn 160.
Verg. mijn
blz.
266. alsmede
mijn reeds genoemd
2)
artikel in Die Militaire Spectator. 1926.
ij

,
4

4

.

zich hcbbcn.” 1)
besluit genomen
tionale
doch

enklele

3’
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militk
dc

011

ontstane
maanden.

In het laatst
om

ook

cen

vim

Lc ric*hL?n. 1 oorcerst
in

tichlerstalltl
te halen.2)

April

I~atnljoll

viel

t

1815 is nog

liet

Treinsoldaten

v!ml 6
uilteraard

I

lla-

wmpagnice~l,

niet

binllell

De uilkomsten
zijn iii hoogc male beïnvloecl
door dit
Hicrvóór
bleek, dat cr mdio
gebrlek aan Ixqxmningcu.
Juni
1815 slechts 7 batterijen
lmpaii~lcn
bij
het leger
Ihxlpwaren;
een :iclitsLc batlerij
(6 poiirlers;
kqGtiti1
fer) kon aladelijk
Lvorlc-lcn besp~mnen, 4) was echter hij
WaCerloo nog iiict iiigatl~eeltl, tlcrlidve
nog tnindcr in actie.
borts
was de 12 ponder l):ltterij
rlu T3ois nagenoeg
bespannen,
doch, bestemd
voor dc reserve-artillcric,
mede
om die reden nilet l)ij een Divisie
iugcrlc~~ltl. Hoewel
zij

1) Militaire
Spectator.
1926, blz. 478.
2)
Zowls
ook uit ,dcn meermalen
aangehaalden
slaat van (Terw
in hel voornemen
raal
‘Du Pont blijkt, Ia,(3 het kort vóór Waterloo
om nog een ,,Reserve-armoe”
op Le richlen,
waarbij
6 nieuw te vorsdaarn~ec was reeds besloten
men battcrijcn
in IC deelen; in verband
tot ‘de oprichting
van een 2e trcinbalaljon
nationalp
militaire. Een en/
ander was echter groolendce~s,
toekomstmuzi~ek
(verg. voor den trein
blz. 266).
Militaire
Spcclator.
1926, blz. 472-3.
3)
4)
Verg. blz. 13’ en 135; zie ook &n duor mij ao. 1926 gepubl!iceeden staat Du Po& van 15 Juni 1815.
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12 Juni 1815 te back stlond voor slechls 22 paurdcn
1 ),
is Idic batterij
16 Juni vm Braine
Zc Chmte opgerukl
LOL
in {cte voorste lijn onzer trIoepen CO hecf’t gcl)ivakkcerd
bij
~ivelh.
2‘ Blijkbaar
achtte rncll hztar Lc velde zóó weinig bruikbaar~
((lat zij bij den Leru,gLociiL top 17 d.a.v. over
Waterloo
wmtl
teruggezor~tleti
nwr
I~rnssel
mrlt l:\st
Ida;ir xu te sluiten bij liet groole rescrvepark;
zij is d;i~i
ook 18 Juni niet gebruikt;
htlcrij
Kwmpfer
is dien rhg
dolor verkeerd
begrepen
orders zelfs teruggegam
to L
- .-Mechelw . 3)
De trage gang f&r mobilisatie
v;~ii ons treinwezen
in
- 1813 blijkt uit het volgcn~d o\wzidlt
vm de mnwezige
en dc organieke
sterkte. 4)
Datwm

T,c,i,on,t::ion
I

19 Maart
6 Mei
30 Juni

I

430

l
l
I

staanra;;,n,

679 (1286)
1140’)

Treinbataljon
personeel

I

517

I

1607(2117)

I

1660*X2 117)

111, 102; ook Inijn
79.

paarden

I

-

I

I

nat. militie

I

l

365) (1286)

I

1)
2)

&
T’Serelaes.
Wüppermann.

3)

& Bas. 111, 624. dc T’Scrclaes. 11, 3%.

Uk..

628’)

l

(2117)6)

1919) 1589’“)

133 en 133.

4) Dit overzicht
is samengcslcl~d
uit de stwktcstitcn
vm
19
Maart en 6 Mei lS15, alsme,dc uil het Verbaal
D.v.0. 30 Juni 181,T,
no. 143. Dc getallen
lusscnen
haakjes
gwen
de organieke
stcrktcn
aan. Vo’oral in den aanvang kwamen onder dc trcinpaltrden
vcl’~
‘door de cavaler5e
afges too t en paarticn
voor,
waarvan
‘oen bcI:in(r-h
rijk gcideclte natuurlijk
niet bruikbaar
voor den vclddi~eust.
5)
B’egin van oprwhting:
alleen 36 man kader aanwezig.
6)
Dit bataljon,
c\ enal’s #dat staande armee, nog
bcrckcnd
op
8 compagnieën.
0
7)
Gcïnterpoloerdc
sberkte uil <de staten van 1 Juni en 1 Aug. Die
istlerkbestaat
van 1 Juli 1815 is niet aanwezig.
S) Het Verbaal voegt PI- aan toe: nog aanbestood len niet !&cvcrd
500 paarden.
Een riool van het Verbaal voegde daaraan
toe: ,,Ik vertt-c)u\ve,
9)
dat het komple,ctle aantal voor dit Bataill’on
in Zuid-Kcderlanrl
;ianbestwd
is.”
10)
De organisatie
van idit bataillon
inmidd~els teruggebracht
van
8 tot 6 compagnieën.

,*
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1)

Verg.

2;

Idc T’Scrclaes.

3)

Verg.

blz.

blz.

236.
111, GT.

183 1~11283.

-
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L>e (i-polder
uoefhltcrij~u
1~
e. Sterkte ‘der bdterijen.
stonden
uit 6 kortc
kanonnen
van 6 pomp, alsmede
2
houwitçers
(schietendc
k’ogels van 2 4 poud ijzer), tlerii ;ilvc
totaal
8 vuurmonden,
waren
dus
sterkcr
dm modcrnc,
batterijen,
welkc voorheen
6 lol +, tcgcllwoordig
4 tot. 3
vmmmualen
tellen.
VIerder b~esshikten zi*i over 12 en 5
caissons voor munitie,
onlrlcrscll~iclelllijk
van 6 pond cn
voor de houwitsers,
normaal
over 12 caissons voor iiifantlbeer1 c;rvaleriemunili~e.
3 uoorraaalaffLxiten,
2 bagaagrtvoertuigei
en 1 snri~tlswagct~, iil totaal het respwt:hl
getal
van 43 voertuigen
met iu totaal 232 hlipaartleu!.
De lengIC vat7 zulk een I):lttclriSi in n7arscllcolonIle
~~~Irot~g dau
olok MO pas of 500 AI! Deze hntterijcn
waren derl~*~lve alben reeds ‘door haar grolot aatital
voertuigen
zeer log.
De rijldlencrlc batterijen
haIdden iets meer artillerie-,
do~l1
als normaal
slechts 4 (sIonis 0) iimfanterieliiuniti~~~aissolis,
zootlat zij 5 voertuigien
minder
tcllden. 1 ) Deze get;ilh
warIe ~cleeorgmieke,
daarom
vo,or ous pas te velde zijndc
lieger iets te schem’atiscli;
uit rlcu o@ blz.
le
velwel‘den inventaris
van batterij
L,ux dd. 17 Aug. 18 15 blijkt
b.v., Idat deze 16 infanterieeri cavalleriey,atr-oon(~;-liss~lis
teelde, ~docli niettemin
toch 43 voertuigeii;
#de 2 ovcrcomplccte zijn vóór ~tlcn terugmarscli
afgyxlrageii
aan iict roserviepar k ; zijii réserve-affuit
tol liouwitscrs
oiilving
llij
e’erst 19 hg.
1815; later opgc~riclite
halbxijcii
kwamen
soms te vclldc mcl slcclits 8 c3issoiis van genocm:le
soort;
enz.
.4aiinementle,
dat dc 17 caissoiis met cwtiZl;~rie munitie
onontbe~erlijk
-w’arcn als ccrshi
~;oorraacl in de hatterijcn,
zo0 zouálcn volgens
moderne
opvattiugcu
de 12 (2issoiis
met infanteriec‘ii c:~~alerie-rrrLLniI ie niet bij de batterijen
zijn hgedceld,
doch bij deu z.g. infantericmunitietrein,
d.i.
1) verg. de (door dlc T’Scrclaes.
van onze nallcrijcn
te velide op 12
wldtocht
werd de bagagetrein
nog
werld hel aantal Lrekpaarden
244 (Lcn
‘de battlerijien nog sterker aan paardIen;

111, 66-7 gegeven samenstelQng
Juni GIL 31 Ocl. lSt5. DJa den
uitgebrcm
mcl 3 voertuigen
cm
Bosch, 33). Bij Watcrl’oo
waren
vlerg. hiervoor
blz. 183.
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Korte
2)

geschiodcnis

Kuypws.

IV,

14-5. van Löwx

in llct
3)
Dagboek
te wrmcl~den
iuvcnlxis
hou ten assen hadtien.

4)

ldcr R. h.. 11 cn 4s.
Scls.

IV,

~ULIS:‘~II~ ~311 11~1 Ii.R.‘4.
de affuiten
ulijkt,
dal

ten Bosch, 36.

.-l_l_l- . - - _ ~ .

“ .

3%.
Stil den op blz. 282
der lwuwitscrs
noq

.
GESCHIEDENIS

269

\j’ij kunneu
thans aan 1~1ehand van het gebeurde, zooals
(dal bij mij vaststaat ua nauwkeurigc
l)esludcering
van alle
gf2gC\‘CIls, anIlgevubil door tcrrcinlwzoek,
olizc slotsom txkkien helreffcn:te
het optreden
van b*ntterij Lux ijij MTut(:r100. ook in vergelijking
tot batterij
Krahmcr
de Bichin.
Tu~geg~vcu
moet worden,
dal het oylredc~n vau batterijen
ao. 1815 vrij eenvoudig
was. Van vërkc)nnen
vau Itlc stel ling hchoeficlc weinig werk tc wortlen gemaakt;
r,ij de vuurleiding
kwam
gccu hoogcre
gclccrtlhcitl
te pas, zooals
ruim MII c’c‘uw later bij hui snelvuurgeschut
met
siij 11
iiiviirect~c richtmethodes
en een opstelling
van den balIcrijcomrnaiidaiit
soms
ver zij- of achler\v~~arts
\‘au
zijn
battleri,j ; men
schoot
eenvoudig
recht voor zicah
uit op
zichtbare
doelen op 100. 200, 300 enz. pas tn
ri ch ltbi 4&arl)ij
veelal
OVCI Cén of meer vingers.
1;
\Vel konden
tijdens den opn’arsch
uaar de gehele1 open.
ougcdektc
artilleriestellingen
op ecnige honderden
M. van
den vijand aanzienlijke
verliezen
worden
gelzdcn. Sccun~do
moet wonrlleu tocg,cgevcn, dat de le,trciistclling
in oplrc~dcii
bij Waterloo
lusscheii
batterij
Ilrahmcr
ltlc 13ichiii, die
zich vanaf 7.30 ‘s avoii~ils nog mcl roem heeft weten te
overladen,
cu die van Lux iu~dcrdand treffend
is, cloch zij
is tcvlcns voor het grootste
~tlcel vc_lrnla:n%aar,
want:
IC. was batterij Krahmer
r~cerls sc:lcrt msdio Sept. Ml-1
in oprich ting (blz. 121 ei1 128), tc~rwijl het lxvel tot mobiel maken van een batterij
Lux eerst ua meS:lio Maar1
1815 is gegeven (blz. 130-1); cerstgcnoem~!lc
had dcrhalvc
bij Waterloo
een volorspróiig
van cc11 half jaar en was
~tlricmaal zoo ou~d als die van Lux. Hiervóór
bleek, (lat
(deze laatste met haar weinig, of geen ervaril1.g ter zakc
bezit telTi e complagnicsoffi~~i~r~li
niet geluKkin
uit was. >logen de bc:li~~niiigeii
goed zijn gewocst, dc stukri,jdcrs
met
huii bespanningen,
Id~Cll ;lC!‘tlt~Cl~l~C!ll VOi~lllCl~~l~
\7all Wat 1lOl
Xoo1~1cn kort vóór de opening
van den veMlocht
ons mtibielYt leger uog kon toezemleu,
1ietcu ongetwij fcld z’Cer
vele1 te wensclieii
over. Dit heeft uittIeraarIrl
invloeci (fca~efcnld op I~ìc mate vau ~,cw;eegl)aarlleild
op het gcvccl~%ve11d icu sic vlotheid
van iu stelling komen.
2c. wa1~1 de rijdende
battjcrij&
in tweeërlei
opzicht
zeer in hel voordeel
tlen aanzien van die balterijcn
le voet:
a. rdloiorldien zij kllcieer,
dus h andelhaarldcr
waren
(blz.

1j
Volgens dc Bas. 111, G54 h;-ld,d~c‘ll de 1%ponldcr en de houwilscr
een wcrkzamc
cirachl lot minslcns
1000
M., de kanpns van 9 cn G
polId tot 800 M.; blikken doozcn
(kartetsen)
verschool
mlct lot GO0 91.
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2671, Cn wat nog bcl:~ngrijkcr
lvas: 11. warin
Ijij tic rij~tlCndc ha tteri,jcn helli~lve de ot’l’icicrcli
ook kaClcr cìl I)C~(lictiiiiigsmaiist~ha~)l,eii
bwedeii;
tl:~a~~lo~or kon sprake zijn
val1
\;erplaatsinfic11
in sneZlle gaiigeii, ook 011 liet gevwlitsv C~CM omk
r vij a tldelij
k vuur ; ‘die i)ntterijeii
vormden
rectls
~ri~estijcls echte ~lcl(l-arlillci-ic.
Bij lde battlerijcn
artillerie
tC
voet
‘daarc
tcgcn
wal’ell
alken
tlc 4 oflïc~icren der c’ofnpagnic lx~~~Icn, zulk eerst sedert eindc Maart
1815 (blz.
124;; liet c~rtilteriek:li:icl.
e11 del I>edicllill~smallS~~~l~~t~~~ll
giifgen fe voet 1 ), z~oo~~ìal 1i7:~~s(:l~siielhcitl c’n lxwecgbuwlrelil Yccl geringer
wareli.
lN0g
rii t het Provisiollccl
l*eglCment op ltfc escercitictn
eii lde manoeuvres
der íbtilleïie
(K.13. 29 Nov. 1817) I)liSjkt niets omtrent
het plaats nemen
van álc l~e<liciiiiigsiiiailsch~~~~~en
op de vocrtuigcn
(z.g. opzitten;, ; dlc stukscorniii~~llctn~ilei~
Iieetten sergc:mt (coutl3
wachtilleestcr
bij #de l<.A.); #cie l~cdiei~iiigsii~z~i~scl~appell
leerlcien Ird ini:rrzlez,ierclgl’clii~iit
tol en met :Ic pcletonsscliu,ol. De tamt)o~crs cn pijpIers van lrie compagiii~e,
nlsmerle clc trompetters
van den trein gingcn xm de batterij
vooraf;
aan draf kon uitteraard
niet worden gedacht;
alle
vcrplaatsingcn
geschierttleìi
in den ,,gewonen
slap” ; voor
formaticv~clrll?tleriugcn
1~~1 men voorts ,,vcrlcllgt
(verkort)
~tl~enstap.” Yoor de officieren
golden rle paarden voornl. tot ‘t
hebl)~en van een gem:IkkIclijk
overzicht
over hun onderdeel,
ovcrigcns
als mi,tl~lel lol weinig VeïlllO~CietldC
verplaatsing
tij,rlens de m;~rsclicn.
Mw moet bij; dc hattcri,jen
te voet
van 1815 clkc gcxlacht~c uitsluiten
aan een l)~tterijconl~llall~&mt, die zijn I)atl,erij vlot voorging
in draf of in g%lOpi.
Be artilteric
fe voet van IJ’15 #droeg geheel hief karakter:
111111 mobiel
gcmurrkte
vesling- of slelling
artillerie.
wat
ltlc oorzaak
hcc!‘t gwormd,
dat velben 11;~ aftaoop van dién
wMtocht
IIXW ;IfgcschaI’t
wiltlal
zien (blz. 276). BeldoeM
verschil
in kar:\kter
mocl
Ijij vcrgelij king tusschen
~tle
prestaliën
van I)eillle soorten
arlilleric
te velde terdege in
liet komt in het verschíìlcnd
kt oog worrìen
gehouden;
dcb htttcrijen
Kral~m~r en Lux duildetrjk uit.
op tred
Cl1 Vil11
I>c tli~~isiccoiiiinantlanle~~
grepen voor vervulling
van gevech tsoptlrac~h tIen natuurlijk
allcrccrs t naar hun rij(lende
hattcrij~en,
hetgeen
bij Div. Chassé
,herhanl~tlclij k plaats
vond
(blz. iss-9, 21s ei1 221~-1).
Het weingc, wat batterij
Lux in den avond wn 18 Juni
1815 bij Waterloo
heeft kuiincii
presteeren,
wor,cl t overi-

1) Normaal op IlUIl poslcu naast den vuurnmnd
voorwagen; hij inbpecliën en parades achter het stuk.
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gens nagenoeg

volkomen
verklaard
door het verloop der
met het daaruit
voorlvloei~end
gemis aan
tijd om Heg op te lrcclcn. Divisie Chass6 Was bij Braille
1’All~eud uitgcschovc11
buitNcn hel eigenlijke
slagfront
v;lll
de E~~gelsch-~e~~~erlal~~ls~l~e hoofrln~acht.
I>ie uiterste buiten\Tlcugel we1~1 feitelijk
niet aa~qpalh~;
Imvendicn
was
‘de meest mobiele,
rij3enldti baGerij tij~ddi,jk
ingcicclti l)ij
álc vo~orsl~e brigade
op ‘den meest bl00 tges telden vleugel.
TO~UI Cl1 ass6’s Divisie in ldcn vlam. door een flankmarsch
werd aangetrokken
naar
het groote
slagfront,
was het
uitteraard
we3cr die meer mobiele battlerij, welke lot dekking in stcililag
kwam.
Omstreeks
Ei ngrn. kvvarn men
acht,er ~dcn cigcnlijken
rechtervl,cugcl,
waar
de Divisie
weer cenige uren moest wachten.
Tocii
zette Generaal
Cliass6 vanaf 7.30 ‘s avonicls zijii artillerie
xh terc’envolgens in 3 gcdelelten in, dc minder
bewegclijke
batterij
‘FE
WET
natuurlijk
weer het laatst. Veel gelegcnhci,tl
om nog
wat te verrichten
bestond
er tloen voor batterij
Lus niet
meer
Zij was de laatstte, die llct oorlog’stooneel
hard bctrcxl~e;i (omstreeks
1 Mei), toegerust
met dcii
ach tertI
311
aa 13 stu krijdcrs
en paarlden, en werd ook Die allcrlxdst~~:
van de gehecle artillerie
tier Yerboniii~en,
die laat op
kkii dag werd ingezet en een der weinige,
niet rc~cds in
htrre de/inilieve
síeditzg 11c den aanvang
u’ctn den ciyvnlijken vellrlsl::g; lciaardoor
was zij ook in tijd zwaar gclianldicapt
om iets van betcekeiiis
te kunnen vcrriclitcn.
De battleri,jen Krahmcr
en
LUX hebben van
ongovccl~
5
tot 7.30 nam. verecnigtl
gestaai
kort achter die :lan het
rleelds genoemde
kruispunt
in reserve bijeengetrokken
Divisile Chassé. Vcin ‘daar is op Idilens last de eerste halfbatterij Krahmer
toen voorwlaarls
gegaan om in stelling
tle
komen
in ,rlle algemeenc
artilleriestclling,
weldra
op of
zoider
Chass$s last gevolgd door haar tweede hclt’t. Mag
men Gencrxd
de Bas’ beschrijving
geheel ti 12 ldtrc,
volgen, lorrdaf zij ontlcenld schijnt :lan latere verklaringeli
van ooggetuigen
1) ik liaal~de haar daarom
op blz.
222 teenigszins
u,itvocrig
aan - dan zijn die beitlc h;llFbatterijen
ilit haar afwachtingsstclling
lrllen grozotell weg
1Mont St. Jean-Nivcllles
overgestoken.
hebben
vervolgens
gCh?1ll-tClliSSCl7,

1) Deze Generaal
me1 zijn Fransch
getinden
geest liet, wellicht
ook als ouid-cavalerist,
zijn vcrb~cellding~;gecsl wcl eens meer #den vrijen
tcugcl Idan voor WII geschiedschrijver
gcwcnschl
is. Zie b.v. Mi,l,ilai,rc~
Spectator
1910-2, (de clucsli,c belrcf$ende
dc or,der van den Prins van
Oranje
uil Symphorim
cn I-laagsch , Maandblad.
1035.
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galop tiangcuonIlell
en zijn over het geheel
f9i re
bouwland
minstens 600 M. (Ide 13:~s schreef 400 M, binnen
2 minul~cn > recht vsorui~gerorlcn
10t die stelling. LI2 loggc3
voertuigen,
1de moeilijke
helling
om uit den holleu weg te
komen,
‘de ver v’ooruitrijá2cl~dc
I~~tterijcionimtlrIclallt,
die
met gcstrcktc,
sabel de alben ruimtcu
tusscheu
2 c:tr1*6S
aanwiajst, ,,in cen ruk lclc 4 stukken
naast elkander”
in
stclliiig,
tclc
ol~*gCVCCï
2 minuten,
welke
deze opmarsc
sleclit~s nam, iiil illle sluiten ten eenenznale
uit, itlut lmtterij
Krahmcr
v:~ii;<f haar afwa~litiiigs~~~~stelliug
den gcdeelteli,ik Iiollen
kruispunt
in ongeweg
vit 11 \~o~cngcllocnlirl
veler Z.O. ricahting naar Sden l~~~rilen
lidl~eii weg zou
ildd>Cl~
g~olgd
1) [dat dan in colume
met vplcrLnigen
en toch iii gdop!],
zooals ,tle Bas, Iater de Ras en T’Sc~rclaec;L Lci~‘l~evcn 2). Het w;s bovemlien
weinig in den slij1
weg tc kiezen
\‘311
rijclcnilr\
;irtilleric
zulii een hollen
voor cen opmarsch,
welke slechts cnkclc minuten
n~meu
zou. Mocht ~rle order aldus zijn gcgcvcn
(blz. 221>, dal1
heeft kapitein
Krahrner
haar in elk geval sloclnmtiger
uitgcvocd.
Naai- mijn vaste overtuiging
is zijn ,Jxitterij $1
hataille”
N.O. van en cvcn\vijciig :~n dien \veg over het
vrije velt1 opgcmarclicer~tl
lcn cta~~~~iie~rlelusscl~cu tn+yle
Halkctt
cn <le nrullsu~i,iksc:llc
b:~talj~ons der eerste
Colin
linie ~:loor in stelling pekomeu
daar, w:UW tle N~Ylcl*l~lldsclic sclirijvcrs
li;~ar hebben
aangcpW1,
niet tussChcl1
ltlc 2 carrC’s ’ ~~~iii Coliii Halklett door vcf.32 meer W., zooals kapitein
MCWYT aangaf. 3)

den

holle .wcgb die Zuidwaarts
wippcrmann,
121: ,,de gc~d~ccltcl~jk
Jlcrbc Brainc
naar Brainc 1 All~cud leidt.” Dat ook zijn verlengde,
hel\\ elk ba1lcri.i T,ux heeft gcvoqqd, ten ldlcelc sterk ingesneden was,
blijk1 uil Bcnlinck s brief (mijn blb.’ ,22S) ‘en is ,duidclijk, daar die
weg 1 K.M. meer 0. nabij ,tlen groiotcn weg Charleroi-Watcrqoo-Brusscd’
ldc~l bcruchtcn ,,chcmin crcux“ vormde, die hin\dernis vóbr h?L front
der stelling, waarni \dc Franschc kurassiers van Dubois Dij nun
aanval op dc carr&s van Omptcda zijn gestort (de T’Sercl5cs. 11,
430-3). Het blijkt ook duid~elijk uit Plan 1X ‘met hoogtelijnten enz. van
dc Bas ‘en de T,Serclaes, waarschijnl$jk ontleend aan hel relicfmodel
van Sibornle.

1:i

van

2) On~dcrschcidenlijk : 111, 535; sn,el
weg van Mcrbcairw (verg. mijn blz. 221)
Ook WGppermann, 135 cpnstate’ert, Idat
galop; hij liet zich cchler niet uit over
3)

langs den (Zuidelijk,en) landen 11, 249: ,,chemin vicinal.”
#de opmarsch plaats vond in
gevolgdien weg en formalie.

Verg. mijn blz. 222, nt. 2).
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Ueeft

Krahmer
zijn opmarsch
uitgevoerd,
zooals thans
mij aangegeven.
Idat is het daarmede.
ook UITGESLOTEN,
)dat zijn batterij in sMling
zou zijn gekomen aan
gene zijde van ‘den beruchten
hollen weg, zooals de Cas
oorspron kcelij k aannam ; 1) zijn batt,erij zou die hindernis
hebben
moeten
,,nemen”
met haar zware voertuigen ( !),
terwijl
zelfs Ney’s ruiterij
(daarin was gestrand
en de hodem Ier sindsdien
bezaaifd was met lijken van ruiters
en
paarden : bovendien,
was batt$erij Krahmer
daar kunnen
komen, ‘er zou nimmer
spraKe
kunnen
zijn van cen opmarsch in @op hinfl,en 2 minrrfen en oz~~fystechts 400 M. 1)
Toen vervolgens
batterij
te voet Lux werd ingezet, stond
de strijlcl op het wankelen;
door ~;l~eherhaaldelijk
aanvallen
van de Fransche
midden Garde was het vuur op zijn hevigst. In verband met haar geheel ander karakter
was het
alleszins verklaarbaar,
lrlat voor haar langzamen
opmarsch
in skzp Idc dekking
1)icdende holle weg wlerd bevolen
of
gekoz’en. l5et is dc vraag, of die opmarschweg
Jijdens de afw~achtingspcriodc
van 2 cn een half uur behoorlijk
is verkend, hetgeen volgens moderne
~pvaltiugen
had dienen te
geschieden,
wlaar en hoe mlen van uil di in ten cleieie hollen
weg het stcllin@xrein
op het piatc8hau KCIII !),ereiken enz.
Hlet is waarschqnlijk,
dat ‘olie ten dcelc vrij (liep ingesnedlen
weg zeer bezwaarlijk
was te verlaten
met het toenmalige
zwart m aterie(c1.
Batterij
Lux
is, #evenals batterij Krahmcr,
opgemarchcerxl
in 2 halfbatterijcen,
voor de toenmalige
log,ge batterijten van
8 vuurmonden
met al haar voertuigen
destijsds waarscbijnlijk de gebruikelijke
manoeuvreervorm
op het gevechtsveld.
De owdstc luitenant
Schulker was met zijn halfbatterij
aan
hfet hoof!d;
ldaarachter
volgde
.de halfbatterij
van dien
nog niet 2O-jarigen
luitenant
Baron Bentinck,
fexcht
begeleid door kapitein Lux. 2) Me11 stuitte op een omgevallen
caisson, waarschijnlijk
gelen Engelsche,
welke daar reeds
uren lag, edoch een ‘tler laatste van batterij Schuller, zoodat
die halfbatt’erij
nog ongestoord
is kunnen
oprukken.
DXW
de ingesneden
opmarschweg
tevens de inlei,ding
vormde
tot den beruchten
hollen wieg, is het lrluildelijk
Jdat hij het
door

l>’ Mijn blz. C222-3,
2) Kapitein Krahmler was met zijn voprshe halfbattlcrij vooruitger&en ; hleeft hij, overeenkomstig
alle gegeven’ voIorstellingswi,j’zen~
haar persoonlijk in stelling gebracnt, dan heeft hij daarmede gehandeld in strijd met het toenmalige oorschrift
sen gebruik (blz. XX?

mlet nt. 1).
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laagst bensden liet terrein lag daar. waar dc halfbatterijen
hem idiendeu te verlaten om zo0 snel mogelijk
in de Wtilleïielinie
op het l,late:~u te tiomen; plan IS van de Bas en
C~C.T’Scrclaes
[outlecn~d aau het relief van Siborne?]
geeft
zulks trouwens
ook aan. %oo is het alleszins verkhrbaat:
dat ~e~eiicaisson bij het ,,ncmen”
van de helling
om uit ,dc
illsnijldiiig
naclr boven te komen
is gckanlcl3.
1)
Lux, aau het lloofid van dc volgende
halfbattcrij,
is op
dit hindernis
gestuit en licefl ha3r willetz doen ol~ruimen
alvorens
verder Cc rukken.
Bcntinck
schreef
na 26 jaar
over ,,op zijlde smijten”
van die caisson;
echter, liet clc
breedte vau den iugcsueden~
weg zulks toe; liet valt niet
uit te maken, NrIinar het terrein sterk is afgegraven,
2) doch
velc van die oude 1~011~ nevenwegen
waren, zooals thans
nog in ons Zuid-Limburg,
zeer npuw, zelf schreef
Bentinck, ldat het voertuig
den weg versperde;
immers,
w!jt
kan Ier veridcr al niet in den Weg hebixn
gellegen, nadat
op dit front de strijd urenlang
hevig had gewoed en o.m.:
de, vleugel van de cavalerie-!~ailvalEeii
Ney daarover
hoen
was gegaan. Uit Bentinck’s
ter zakte uiet volkomen
lcluildclijke brief moet ‘waarschijnlijk
wol~d@n gclezcn, dat zijn
gchcelc
halfbatterij
is opgcl~ourl~cn cu aldus de voeling
me1 ltlc uoorqfpande
van Scl~ull~er tijdelijk
kwijt raakte,
niet, dat Lux en Bentinck,
bij Idc omgevallen
caisson xchtcrgcbleven
om Cclaar orde te scheppen, de eigen halfb:~t tcarij kwijt waren. 3) ,
Houldt men nu verder in het oog! ‘dat het terrein ~door
cdc: zware klei verre van gemakklelijk
was en ‘dat ,,door ldc
plasrcgeus
der vorige dagen schier onbcrijdbarc
landwcgen”
waren ontstaan
- men <denke aan wat Roorda
van
rlen nacht 17-8 Juni hebben mecgcEysinga
e.a. omtrent
dcelId (blz. 190) -. dat de klei dusdanig, was herschapen
dal tijdens clc vervolging
in den Jatcn
in modderpoelen,
avond cie schoenen
der infanteristen
(dus, ook die van
(de fc voet gaande kanonniers)
in de moiddcr b2cven stc-

rapport
van 19 Juni noemde Wcllingt,on
het
1) In zijn oiiciëcl
bcruchtc
ldeel van Iden holl~cn weg, waarin
dlc Fransch~e cavalerie
bij
haar charges stortt,?, zelfs een ravijn. dc T’Serclaes.
111.. 474.
:
2)
Voor
hantlcektening
3)

Wrg.

de verminking
111 aan hel
blz.

van het
slot dezer

slagveld
studi’e.

bij

Waterloo

zit

men

228.
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ken l), (clan is het wel begrijpelijk,
(dat ‘eren toenmalige
batterij tIc voet m’et haar Jogge, zware en onh all’dclbare
matlericel” I), tegen het invalben van ltlc schemering
door het
omvallen
van zulk eell caisson in een hollen weg vastgereden, niet meer erin is geslaag<I tijdig Iilet open tlerrein,
te belx3ken en nog in stciling ic komen, te meer, daar de
voorst~e llalfb;ittcrij,
die wit1 voortKon,
evenmin
in stelling
kwam.
Brengt men nu ten slott(e in rekening,
tdat men zich bevond achtIer d3t gedeelte van het slagfront.
waartegen
Napol,eon’s hooftlaa~ivall~e~~ waren gericht: cx. een zeer krachtige beschieting
van itlc artillcrieliiiic
der V~crboi~tlenen;
b.
nT,ey’s verwoede
cavalerie
aanvallen.
teil slottc c. de herhaaltde aanvalllen
van Iele Midden
(iardc, dan is het duild~elijk, ldat hier kgm
het vallen
van de beslissing,
na
allle ingelreldcn
verliezen
(voor rlc Mxlerlandsche
Iroepen b.v. bijna 20 pCt) cn terwijl
al onze
troepen
vomwaar ts begonnen
te rukken,
‘een yewelidige
verwarring
hecrsch te 3) ; bovendien
hing een zwart
kruitdamp
over
het slagveld. Loo is het allleszins verklaurb,aar,
dat de l’oorstlc halfbatterij
Schullcr.
toen zij het cfl’en
st~ellingterrcin
betrald, wat is afgeldwaald
richting
Aio
St. Jean, dat dc
tweede halfbatlcrij,
daar later ook gekomen,
eerst na eenige moeitc haar voorgangsters
kon villltIen 4 /, en dat, toen men
tc v:1llcn.
5)
zich weer had verxcnig~d, de avouid begon
Toen restte Lus niets ,daii zich weer aan te sluiten bij brilcl’Aubrcmé,
waarbij
hij de 2e helft van den gevechtsdag
was ) ingedcclld geweest en met haar in reserve te volgen.
Hlet hiermede
stellig aannemeli,i~.gcmaakt
vIerschil in optreden bij Waterloo
tusschen de tydetr~de batterij
Krahmer
de Richin
en de batterij
te voet Lux spruit
- hoewel

1) Dagboek Rochlell. Twlee luitenants
ileder door 2 flanl~eurs uit modlderpoelen
zij in dc duisternis waren geraakt.
2)
3)
4)

zijner compagnie moestled
\v,orden getrokken, waarin

ten Bosch, 36.
MIen leze. wat b.v. het ‘dagboek Rochel1 daaromtrent

inhoudt.

Verg. olz. 22s.

5) Op cen helderen l&cn Juni tiegint de schemering 8.45 nam.
gewonjen tijjd.
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in zijn uitcrlijkc
vcrschijnslclcn
onvergelijkbaar
toch
voort uit ~clezclfdc oorzaken als hel verschil lwee dagen t.v.
bij Quatre Bras tusschcn I~~crijdende batterij
Ri,jlcv,eld, die,
OfSchool~
in de mccsi l~lootgcslcl~dc opstelling
geplaatst,
nianocuvreercn
en zich later niet dc paarden
der bercdcn
bedieningen
terugtrekken
kon, terwijl batterij
te voet Stevenaert
daar deerlijk
wer’d tocgctukelid
1 ).
i
Ook Kuypcrs
wees in zijn Gcschicx-lelCs der i‘rederlandSC~C
Artillerie
in algcmcenc ziil op l(lczc tegenstelling,
want
na tc hebben gczcgd. dat onze R. A. zich 111 1815, mxm als
voorheen
o.a. in Spanje cn Rusland,
met lauweren
ovcrlaadd’c el] schitterde
door haar zlclfslandigc
kracht
cn aan
vcrmetelhcicl
grcnzeede
stoutheild vervolgde
hij : >.De artillerie te voet *damentegcn
wmd in de schaduw gesteld. om@at zij, minder zel,!stkmdig, meer hulpfxhoevend
dm hare
zusler. op hef slagveld
niet even snel et1 verrussend
uls
cfem kon opl~*cdm, ofschoon
hlet der* artillerie
lle voet nimmer aan volhar~dcnd~en moed, koelbhmdigc
zelfopoffering
en
krachtigc
vuuruitwerking
ontbrokeil
beef 1. In lde schatting van velen stond haar peil zeer Img; vclc gernatigden idcelden #dat ongunstig
gevoelen.
enkele hecthooïden
willdcn haar vonnis reeds geveld hebben
en hare ophefook het hooge krijgsbcstuur
mtieelde in dit
fing vcrwcrvcn,
tcgeni~~genomcnllcid,
welke een grooten invloed op de zich
vrijwel
opvolgcndc
rcorganisstiën
van het Wapen uitgcoefend 11eeft.“2)
Het is wlaarschijnlij
k, dat de bctitclitlg
welke wij op blz. 127 lcerdcn kcmen
,,,orldinaire l,aItcrij”,
voor oen batterij
artillerie
te voet, verband
houdt met het

1) Verg. mijn nlz. 236 en 266. de Bas. 111, 593-4 )cn 620. de
T’Serclaes. I, 539 schreef ten onrechte over ,,la destruction presyuc
blatteríj’
total c” van heide batlerijlen. Hij geefl 1, 507 op’, dat
Slevcnacrl 16 Jtini 29 dooiden en S9 gewondIen had (zou mner dan
de hiclf; n‘scr gcvechtssterktc zijn! ;t, doch volgens bijlage 3 van
Wtippcrmann waren dit de verliezen van de geheelle artillerie (der 2C
Divisie (dus inclusief batterij By@vcld en den trein) op 15, 16 en
18 Juni! Ecrstvermelbe cijfers vormen cen vergissing, d;oor de T’Serclaes. 111, 200-1 en 202 zellf necht gezet; het verlies ,der artillerie
2e Divisile wondt daar voor Quatre Bras (15&en) opgegeven als 6 officieren, 53 minderen jen 63 paardten (dus inclusief batterij Byl’evcl~d).
Alle vlcrlkzen der arlillerilc van de 2e Divisie op dbte 3 dagen zijn)
daar aangegeven als 7 officieren, íl1 trpepen = 118, helge~en de
S tevenaert
juisthleild van Wüppermann’s cijfers beevestigt. Batterij’
zal dus meer monoel, vk&rts t’en dieel,ein ha’ar materieel zijn getroffen.
2) T.a.p. IV,’ 19. Wij cursiveeren.
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vorenstasnlde.
Onze slotsom is ~dus Ideze, ldat battlerij Lux haar vitium
originis
med’e te velide voerde cu idat dit in haar optreden
is geaccentueerd
door terrein
en voora fgaandc
weerspesteldhcid.
vooral door het zeer laat inzetten van lde batterij
‘en, in verband Idgarmelde, door dc schemering,
de verwarriIìg en ~de~rnIcruitJamp.
Het feit, (dat de toenmalige
nrtilleri,e te voet: naar onzen huildigen
maatstaf,
hoogstens
was
mobiel gemaakte
onbereden
of stellingartillerie,
d.w. vcldartillerie
in den ,lop, golId nergens meIer ldan voor de Beenjamin onlder de mobiel gem<rakfe Nedlcrlandsche
batterijen,
die nog tijdig voor gebruik
fe uedde zijn gereisd gekomen :
batterij
no. 7 Lux.
Na Waterioo
vloeilden
de ovcrrestcn
van Napoleon%
hoof~dl~eger terug in 2. richting,
terwijl Maarschalk
Grouchy
zich door een snellen, handig uitgevoerden
terugtocht
over
Namten wist tle onttrekken
aar1 afsnijlding
door Blücher’s
1,eger.
Tien einde (de vervolging
in t’e leidIen bjeval Wellington
nog
18 Juni ‘s avonds. dat het Nederlandsche
leger zich 19
Juni ZOLI vereenigen
bij Nivel!es.
Bij afwczighei,d
van den
gekwetsten
Prins van Orq-ie
wlerld Genera%1 Chassé bclast met hlet bevel over het le Nadeslandsche
Korps en
in zijn Divisiecommando
vervrmgen
door Generaal
d’,4ubrem6 1); echter g,af Wellington
het bevel over biet geheelti
lle Korps
aan Genleraal-Majoor
Byng, onder wiens orders
Chassé d’erhalvle moest tred’en. 2)
Aan onze troepen, {die den 19en voorm. het slagveld verlietten, werlden (de hoogten
bij Bois Seigneur
Jsatic tot bivakplaats
aangewezen;
zij bl#even 4daar voor de 3e maal
,,opnieuw
blootgestel’d
a2n den regen, zondmer verpleging,,
nagenoeg zonder eten, in een woord in een clllendigen
toestanld.” 3; Ook het 2e Ned8erlandsche
Korps onder Prins
19 Juni van Hal in hetzelf&
bivak. Daar
Fr,ederik
kwam
heeft 20 *Juni de ontmoeting
plaats gevonden
tusschen
Generaal
Chassé
)en zijn chef bij Waterloo,
Lord fiili?
waarbij
laatstgenoemide
aan Chas&
zijn tevredenheifd
uil-

1)

Wfippcrmann,

152.

2) de T’Scrclaes. 111, 332-3. Het schijnt, dat het Engelsche HonFdkwartier Chassé’sé b,evordering tot Luitenant-Generaal
niet erkende.
’
(vlerg. blz. 238, nt 2)
3) Wüppermann,
149.
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1)

d

’

A

Chassé 5 Juli lSl5 aan Lord Uil1 bij de T’ScrcIa~s. TI. 421-2,

2) I$clemT 150-1. In Frankrijk
betaald.

moest

allw

in baar geld worden

3) Ombent de zeer slechte verpleging ook na Waterloo en de
daaruit voortgesproten indisciplinc enz. vermeldt Wuppermann <Krijg+
wetenschap. lSW.5., blz. 443-53) zeer belangrij kle gegwens.
4)
5)

Wüppcrmann,
Offici&

152.

verslag

le Nederlandsche

Korps;

zie de ‘I’ S~wiacs.

111, 269.
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lot of Passy; het gros onzer troepen. wlaarlonder de geheele
artillcriIe,
bivakkeerde
in genoemd
bosch W. van Passy;
aan een 9-tal bsrrières
kwamen
stIerke wachten,
bij sommige waarvan
een sectie artillerie
werld ingedeeld.
l> Zij
werden
12 Juli afgelost door Engelsche
troepen
in verba&
met Wellingtou’s
voornemen
de Nederlandsche,
Idi,e voor het grootste decl ongeveer
een rnaan’d achtereen
had8den gcbivgkkeerd
tc doen kantonneeren.
Na een krachtig protest van Cliass6
tegen enkele aangewezen
dorpen,
minder geëigend voor onze zeer vermoeidte troepen, btetro k
het gros van hset Ie Naderlandsche
Korps 17 *Juli ltle dorpen in de vallei van Montmorency.
2) Dagr dc Prins van
Oranje, ’ hoewel nog niet geheel herstelld vgn zijn vcrwontding, 16 ,Juli weer bij het Ntederlandsche
leger te velde
terugkeer&.
traId Chassé weer aau het hoofd der 31e Divisie te RIontmorcncy.“3)
18 Juli waren zijn beiide battcrijen samen sterk 427 man en 472 paarden. ‘P) Daar zij 12
Juni 472 man en 510 paarden
hadden
geteld (blz. 1831,
blijkt, Idat de wrijviilg
gsdurend~e 4 wreken, waarin de slag
bij Waterloo
met zqn vei-liezen, de slechte verpleging
#en
het vele bivakkeeren
althans bij Ide artillerie
der 3c Divisie niet bijzonder
groot is geweest. 5)
Den nacht 23-4 Juli brachtlen )tZe Nederlandsche
troepen
- omdat
hun kantonnementen
te ver waren verwij,dcrd
van het revueterrcin
- wederom
door in bivaks in het

1) Hiervan d’e 3e Divisie 2 poortw;lchtcn;
(dus een sectie artillleric) dier Diviee.

bij

clk~e 3 kanonnen,

2) DagDock kapitein A. Byleveld (K. l<. A.) ‘,,na omlrend twaalf
daagen in het bosch van Boulogne gebivaquecrd geweest te zijn.”
de Bas. 111, 877-8.
3)

Wüppermann,

180-1.

4)

Kuypers. IV, 20.

5)’ Vobr compagnie Lux sen haar treindetachement waren ‘die cijfers: 12 Juni 262 man en 25s paarden; 1 Aug. 1815 (sterkteslaat):
4 + 2 officieren; 115+ 131 onderoL’ficieren ten manscnappeu. ‘rotale st~erktc 252 man cn 246 paaden. Versterking uit de depots ontving
het Nledlerlan8dsche mobi~clle leger na Waterloo lecrsl einde Juli lS15;
zie Wtippermann,
172-3 len 183. Voor ‘de artilheric der 3e Divisi’e
kwam 24 Aug. 1815 luittenant van Iioey
met 40 onderofficileren
en manschappen te Mon tmorlency.
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bosch van Houlognc bij de Porie Maillot
om laalstgenocmIclen [dag idee1 te ncmcu
aan leen wapenschouwing
vc?n
75.000 man (der \~crl~outle~~en sloor tic Keizers vcm Husl:uid
en van Oostenrijk.
De trucpen
inarcl~eer~tlci~
om 7 voorm.
uit hunne bivaks naar het revuctcrrein;
hcll I:thrstc Nederlrtii~dsclie Armcekorlx
Kxv;mi tusschcn dc le c’ii de 33 Engelschc Ijivisie. .,L>,e a,rtillcrie, wn elkc IXvisie gentta~~he~ert~,
zal op #den rcchlervlcugcl
van de Divisie gerangeert
statin;
voor elk stuk gcscl~ut wordt
6611 kaisson
rnc~~genomcn ;”
~derlialve
16 voerluigeil
pC’r balterij.
Na liclt defileeren
keerden
die troepen
terug uaw hun kautornwmcn
teu. De
Prins van Orrmjc,
jviens verloving
met (;root\~orstiu
Anna
Paulowna,
jougCrc
zuster van den liussiscliikn
Keizer,
toen op komende wegen ~1s. 1 ) weiisdit~c, ~131 011zc lroepen ~ccn goc~d figuur zoutlcll iiiakcn
voor
ziein
:t.s.
zwager’.
Daarom
luidde het xm liet slot tier lwvelcn (1.~1. 13 *Juli
1815 uit Pwijs voor jtlic revue. Iioc hij vc~rtrouwtle,
,:dat
[de Hecreu Officic~rcn zig lwijverel~ znlleu op c8en voorlxddigc wijze ten voorscllij u IC komen
eu gelijkelijk
geklead
tc zi,jn en Irlat zij zulle~~ zorg dwgen, ‘dat hunne onderhooriger evenecus in de bestc tenue zull~en verschijnen.“
2)
Onze troepeii
\*crwicrveri
ldan 0ol; veel lof wegens hun
goed uiterlijk
en huntw
flinke houding,
3) watt te meer
kt7 ten,
waaïIdeci*ing
verdient,
daar (in nitzicht
gestelde?)
ontbraken,
zodat
onze troepen ,,aIs naar gewoonte”
moesten bivakkecren
in het bosch. 4)
30 *Juli 1815 reikte #de Prins van Orallje,
toen met den
1inker:wm
in een zwart zijden ‘doek gespeld, op een volgci~lck parade, niet ver van Mori Imbrency.
,dc eerste krui.zcn trler Milittiirc
lYillcmsorIde
nit. 17 Xug.
kwam Prins
Fredcrik
tc Pari,js om andermaal
Itle~i Prins wti Orxije
te vervangen
als 0pperl)~evelhel)ber
:rller Nedcrlaudsch
c trocpen, deze laatste vertrok
op raad van zijn genecshecren
naar Spa voor herstel ‘van gezondheid
in verlxnid
in e t zijn
verwonding.
welke niet wilde genezen
~
en opuien\v~
toen

1)

Zie wpr

tdit’ huwelijk en de politieke gedachten, welke Koverbond, Aantoeklening V aan het Sl’ot
_.

ning n’ilktm I daaraan
dezer studie.
2)

Archief vcbdtocht 1815. Ingekomen brieven bij de 3e Divisie.

3)

<de Bas. 111, 878.

4)

de T’Serclaes. 111, 275.

I
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eenigszins
ernstig
opcratijcf
ingrijpen
noodig
maaktc.
1j
HoewIel het seizoen ‘daar volkomen
voorbij
was, bleef ‘rle
Prins er tol 1.5 NOK, ging toen naar icten Haag voor besprekingen
met den Koning,
waarna hij naar Kusland
afreisde om er zijn bruid tle lIeeren kcnncn, voor zijn off’iGele vcrloviug
cn Kort daarop gevolgd huwelijk.
Uit sterktestatcn
van 1815 IAlg. 13. A.] blijkt, ((lat Divisie
Chassé tot en met haar lerugmarsch
naar het Yaltlerland
haar ouidle
samenstelling
heeft behoudcri
cn dat haar
beide halterijen
zeker vanaf 1 Aug. tot tusschen
1 c’n 16
Nov. 1s 15 vereenigd,
gckantonneer~d
zij 11 geweest te 1)aumont
[nabij
recht
N.
vat1
~dCl2
,Ilollllìlorcncy
; 14 K.M.
N. rand
vx1 Parijs, thans Domont],
dcrhalvc
een kl?.ine
Aideeling
artillerie
te velde hebben
gevormd
onder mamajoor van I:ler Smissen. 2) alllecn waren de treinbcspannin
gen van batterij
Lux gelegerd te Moissclles.
3)
16 NOK
was fdc Afd,eeling,
waarschijnlijk
in verband
inc)t den
a.s. t~erugmarschk
naar het valdcrland,
le Beaumont
(aan
(de Oise, 37 K.M. ten N. van Parijs);
alleen het treindetachc-

1) Aarld van dc verwonding
cn hcrhaaldel’ijk
weder
opengaan
wegens hlet uithxdzn
vhn stukjes ~miformstof
verloonclen,
ook door
hlet skepend
verlopp
(cen nakuur,
~)ntderscneiclcnlijk
le Spa en te
AkIen) leen treffende
overelcnti3mst
!met
de vcrwonlding,
welke
‘s Prinsens
oom Will~em Gcorge Frederik
(177-1 lol 1799) 13 Sept.
1793 t,e Wernick
in Vlaanderen
opliep
(verg. Lijn levensschets
van
mijne
hand
in het Jiaagsch
Maandbiad,
1933.
Gelukkig
\\’ a 9
het verloop
in 1815 ten slotlc niet zoo tra&ch
als bij Prins
Frederik Sr.
l
2)

Zie wat

ik daaromtpznt

aanteekende

op ulz.

142-3 en 224.

3)
Gehuchl
3 K.M. N.O. van Domont
en gelegen aan den grooten weg Parijs-Beaumont.
MIen schreef ook wiel: Moicelles.
Conform
is de Bas. 111, bijlage Xx11.
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1 j Prcsles,
aan cm gelijknamig
linkerzijriviertje
ligt aan ‘dm gro~tea
wcg I’nrijs-Domonl.-Beal~~~~~~llt,
laatstgenoemde
plaats.
.de Bas. 111, bijlage XXII

van

3.5 K.M.

de

Oise.,
%. van

zegt. ben mrechtc:

PlTSl’W.
2) Verg.

blz. 207;
zit
ook
Le11 Bosch,
92 e n ven hri~ef
van lden K~varli~~rlnc~esler-~~n~~~.aal
d.d. 16 Nov. 1815 omtrent
den
a.s. teruffmarxrl
der 3c Divisie. De toemnalige
slerktwtaten
verrnclidden
gecn
vocrluigen.
3) Los voorin
een lwek: copieen van 393 afgezonden
brieven
cn
orldws van 16 April 1815 tol 10 Dlcc. 1815 (A&. R.L4. ’ Archief
va11
dcan Grootmeester
der Arlillleric),
aang~ehoi~~d~ii bij hel arlillcriecornmando
van ‘de legerafdloeling
ondler Prins Frederik,
later nij xde Ie
Nelderlandschle
LlegeraMeeling.
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achterste
brigacle één etmaal na de voorste hetzelfde kalitom7em,ent
betrok;
itlaarna kwam weer met cen intx~l
van een etmaal 6 13. H., niet tot ‘de Divisie bchooro~~rie~.
Voor itlc voors te, 2c briga~de, waarbij
batterij
Lus (~270
in an ),, . ,,iegciiwoor~dip
c~nipl:~ccnien t I~cariiiioiit”;
wxcii
tic
kwartieren
als volgt: 30 Nov. Noailles;
1 DW. Henuvais;
2 Dec. Breteuil:
3 Dec. environs
amices;
-1 Dec. rusMag;
5. Doulcns;
6. Arras ; ï. Lens ; 8. ellvirons
Hijsscl ; 9.
Doornik;
10. rusMag;
ll. Ath ; 12 Dec. 1101~. 1 ) De IC brigaldte, steeds
eeii etmaal acntcr, marcheerde
derhalve
30
NOV.
iraar I-)eaimont.
waai= haar rij’deiicle batterij Kr&lner
(189 man) r~ls haar k:~ntonnielllent
had; enz. 2) J>c Tx~laljons ware11 riog 430 tot 750 man sterk. 12 Dec. werden de
brigades
ontbonden
; de meeste ondertl~~lcn
marcheerden
echter nog door; l(lC laatste 2 bataljons
kwamen
18 Dec.
1815 te Maastricht.
3) Omtrent
de artillerie
was bel~aalal.
dat batterij
Lus bij aankomst
tle Mons mulerc bevelcii zou
ontvangen
van
itlen Commandant
der Artillerie
te vcld& ;
zij is vaii Irlaar gcdirigecrd
op Meclielen,
4 J d;~ar wnarschijnlijk
,,in garnizoen”
gebracht”,
omldal Generaal Chassé er zijn Stafkwartiler
kreeg, en rnedle gelet op beschikbare
stallingruimle.
Iic ~rmoe~d. f:I:tl balt~c~rij Lus er enkele rlagen vóór 15 Dec. 1815 binnen rukte. daar batterij Krabmer
de Bichiu
er dien dag aankwam.
5) Deze is tdoorgemarcheerd na2r Brctla; bi,i terugkeer
in het Vaderland
werden
van het K. K. A. 11.1. in garnizoen
gebracht:
2 compn.
ti:
Antwerpen,
2 tle Bergen op ZOOII~,
2 le 1~1~da (de beide
Belgische)
e11 2 te “s HertogcCcnbos~h.
Hot mobileTe legcl
wend eindje Dec. 1315 ontbonden;
alle troepen kregen \vccr
,,Yastle gariiizoeneu.”
6)

1) Lux werd
vwder
dan Doornik
ponden
om dezc plaals
le
Duitschc,
onilaskn,
waar
lal van
volgcxide
I~ocpcn
w:~arondcr
moesten teruggaan.
Te Mons kwam 12 D~ec.~ ook de halve rijdende
batterij
Petlcr
binnen;
einlclbcsl~ernmin~
B.o.Zoorn.
Archicvcn
veldtocht
1815. IV,
S, I$. 443.
3
correspondcnlie
van hel Geeeraal
Kwartiermeester
3) Gcn~erak
I)cparlcrnenI
(Alg. RA.)
4) van Löhcn Scls. IV, 713.
5)
van Sypwkyn,
224.
6)’ I!crimwringc~n
1;. C. List. 1, 940-1. Het trekt tic aandacht,
dat
2 Nolorld-Ne~dcrlandschc
compagnicëa
IC Anlwerpen
_wcrden gebrachl,
de blei& Zuid-Nloderlal~ds~lle
te Bmda 1

ut**

*/
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l

In 1tlc NavOrScher
SI,\‘11 (1897 ), 1,. 67 woric1t door ‘1. J.
‘l’ervcer het bestaan vermelcí i-au een toen in zijn l?miilie
lxwa;uxl,
oz~rrií~c~,~vell lijkdicht
Idool- G. Vcrbeek op Chrisgenelcsheer. die lange jaren (val1 ollgefìtxan
KZe@ro//,
cc11
veler 1741 tot 1762) te Hatavia heelt gewoo~l~d,
daar cen
aanzienlijk
vermogen
heeft vcrworvcn
en zich zcer verfdienstelijk
heleft gemauktg
voor dc botanische
wetcn~chap~
1Na zijn repatrieeriiig
vestigde hij zich in 1763 te Culenlborg, waar hij schepen en burgemeester
is geweq? en in
1777 overlceltl. Hij werd begraven te I<nspijk bij Dell, waar
gelen grafzlerk van hem te vinden is. Nog elen asnlal bij,zonderl~sdcn
van zijn leven zijn onbekend.
Mogelijk
is
het. een en ander te. vin Je11 in het hierboven
vermeldc’ lijkdicht. Mocht dit in het bezit van een der lezers
van dit
tijl$schrift
zijn, dan vcrzock ik dezen beleefd het mij cenige
dagen in leen IC willen
afstaan.
Is er oolí ergens een
portret
van Chrislixui
Kl~eynlrol’f ztanwczig’!
C. A.

BACKER,

H~cems~edc,

1<embrandtlaan

13.

Alkmaarsche Inventarissen, die kunstwerken vermelden.
medcgeddeld

door Mr. J. B,elonje.

In hel protocol
van den Alkmaarschen
notaris
C. Van
Heijmcnbergh
1) bevindt zich eer1 milluut-acte,
houdende
een beschrijving,
~dit3nzelfden dag opgem:lakt
van den boe1678 te Alkmaar
overlc’den
del van de op 11 October
juffrouw
Au11;i
Wijntje+
wlelduwe van den heer David
van Os.
Lij is blijkbaar
aanstonds
na haar dood opgemaa,kt
ten
jeïzoeke
van Care
Six, als m8n van .juffrouw
Margaretha Commersteyu,
Irlie cene nagelatfen Idochter was van jut’frouw
Dorothca
Van Os, voorts ten behoeve
van Dirk
en Jan Anthonie.
lcle twee mhíderjarige
zoons van juffrouw
Geertruyrd
van Os en haar man Coenraad
I’istalozzi,
aisook voor &n executeur
Johan Wijntjens.
Deze inventaris
vermelldt
o.a. :
,$en stuckien van Langepicr
weserlidle #een boer met een
botter tijn opt hooft.
,,Elen Idilo van Poeribus
sijnde Venus en Adonis.
,$en lditto van Lncas van Lcijden
in een uijtgesneden
v cr$uldc
lijst.
,$en naecle vrouw in een groot lantxhap.
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,,Een lantschap
in achtcirnttc
ebtxnlijsl.
,,Een scheepje met cen Iditto lijst.
,,Elen caert van de Beemster in een ~ebhcnlijst.
,$en tronie in een achtkant te lijst”, lenz.
Goals
blijkt uit Elias’ Amster~damsche
Vroedschap
(X..
bl. 291; was Margaretha
Com mcrstcyn
een ýloch lcr Iqil
het clerstc huwelijk
van Dr. Joaunes mIet Dorothea
WU Os,
Idie weer een dochter was van Dqvi,d van Os Ien Anna Wijntgens. De bovengenoemde
kinderen
van het echtpaar Coenraad Pestalozzi
cn Geertruijd
van Os (niet bij Elias vermelid) zull,en ood kleinkinderen
van de erflaatslcr
zijn geweest Ien dus achterkleinkinderen
van Dirck van Oss, den
h~eroemldcn bedijker
van de Reemster 2).
Het protoco2
van ~tlen Alkmaarschen
notaris
Jan Lucas
van den Tooren 3) houldt in de nlinu~zl-invcntasis
van den
boedlel van {den Alkmaarschen
burgemeester
Mr. DQniel
Ras, overleden
22 Februari
1785 4), opgemaakt
14 Novemher van
dat jaar. De overledene.
dile zelf schilderlessen
nam bij J. 1’. vat1 Horstok,
was blijkbaar
een groot verzamlelaar.
Tot zijn hlezit behoorden,
behalve
verscheidene
schilderijen,
o.a. :
,,Prentjen.
”
,,Een afdoening
\va,n het Kruis door Rcmbrand
zelve geetst
,,,E’en Itlito kleiner
door dito.
,,Tobias blindheid
genezen do r dito.
,,Dc boetvaardige
David door 3 ilo.
,,Twtec philosophen
in cen somer licht, 8tloor dito’“, enz.
Vanwaar Idit kunstbezit
gekomen kan zijn, is niet ‘duidelijk.
(wordt
voortgezet.)
Alkmaar

, November

1)

Archief

Gcm.

2) J. Boutnan:
Purm~erlend
1857,
3)

Gem.

Alkmaar,
,,Bedijking,
01. 32.

Rrchi#ef, Alkmaar,

1934.

inwntaris
c~pkon~st

inventaris

no.

197.

#en Bloei

van

dc

Bccmsler’~,

no. 795.

Mr. P. C. Bloys van Tresl’ong Prins cn Mr. J. Bclonxje: ,,Gcnea4;
logischc cn II~eraIdische
Cc,dcnk~~aar;c~ighcden
in cn uit de kerken acr
Provincie
Noord-Holland”,
1. (Utrecht
1928), blz. 182 sub 701.
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Onder de St udeerlamg.
Stads-

en DorpskronieK
van Friesland
(1800-1900)
II
J
sloor D,r. G. A. Wumkes.
rh kkcrij Eisma ---- Lecuwartlen - 1934.
We l~cbhe~i cx’ rectls vroc’ger op gewezicn, dat onze historic-\\rctcilsclial)
zich in ltlen laatsten tijld 31 meer el1 meer
gaat loëleggc~ll
up hclge,eu cl* gelxurrl
is: in cie steden. Het
een
groot
gebiesl van [le s tctlegescllie~~l~cnis is nog voor
1decl 011011tg01111e11.
Het 1110et ge~egil ~ortlen,
dat er in
Frieslanái
veel op dit gtibiecl gebeurt
-- zoo\rei
wat hCt
on~dcrzoek der lxomcii
betreft -- als ook liet verzamelen
van gegevens, ltlic dit onderzoek
mocteii
stcuncn.
In irlit verixml
willen we nog eveii wijzen op de opening
van lclc Ruma-biblio
tlieek IC>Leeuwarden
een paa’r maanden
gelelden - welswaar.
L. X. Buina ,,bibliothecum
libcra~itate
tua idedit pul)licam”
zooals dr. 13. L. Hymans
het uit~drukt~e, maar het provinciaalen gciiie~iitcl~~estuur
dedeu
het hunne,
om alles tec sleuucl;,
wat in Idie richting
werken wil’de.
Zoo is thans wederom
bovcngcnoemd
standaardwerk
verschenlen, WC kumlen gerust sprleken van een standaardwerk, len Dr. Wumkes
heeft er alle eer van -- inderdaad
heeft hij v0l&wi
aan Itleii wciiscli van deii outlcn Frieschiil
hisloricus,
,tìat alle edele geesten, mcmoriëiz
mo~ll ten Oprichten
in huii lrwartieren,
opdat ten leste een volmatige
historie
mach bcgoiincn
worden.
der 19de
Er w’as eeu gaping in ltl~c geschiedschrijving
eeuw nlic men tliaus als aangevuld
mag beschouwen;
omtlat we iu dit werk nxu’ jaartallen
gerangschikt
de verschillendc
feiten tiuniien
vinden.
IIet lx3int
met:
1800. Jinuari
1. S. v.d. Werf te Leeuwarden
*gelePt elen
weeklhd
uil Ier onderrichting
voor de eenvoudigen.
en eindigt mlet :
1899. Deccn~ber 31. De redactilc van het Fri~esche volksbhtl G. C. S tellingwcrf-Jcntink
neemt de rodactiSe op zich
van het nieuwc weekblad
Friesch
Weekblad,
gewijd aan
#de belangen van volkswclVj~arf.
Hieruit
mag niel geconcludeerld
worden,
dat aan de
journalistickc
gegevens veel ruimtle is bcstNesd, omdat het
begin Ien ~eindc toevahg
dil behandelt.
Het tIerrein is zeer algemeen
en zakelijk
gehouden
en
omvat interessants
en belangrijks
op elk gebied : zoowel
Idle werkstaking
tlcr 1)akkerskn ech ts te Leeuwardlen
op 19
MIei 1872, als lilc lerpen vau Osingahuis,
Hallumer
Zui-
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dermiedw
enz.. die in afgraving
ziju in 1893 epz. enz.
illustraties
als b.v. een Club van
\Terder zij ii er aard@
jeugfdige Snecker
liberah
in 1878,
portretten
van ‘l%eoIdorus van Korten,
hoog18eeraar te F’ranekcr,
Cocrt L,arnbert van Beyma. Prei’. &lco
Ting,a, W. B. van der Kooi,
Ds. Vcrwcy,
Rtr. ,J. Scheltema,
historicus.
-Jhr. J. E. van
Panhuis,
,J. Toelstrtl
ontvanger
tlc Sticns, Mej. Fr. Itutgcr,
Hallum
enz.,“ en tleu slo ttc. lang uie t het oiifxlangrij
ksl e :
het Kegistcr
van zaken, personen
cu klachtcn,
ld;~t met
Itle uiterste nauwkeurigheid
is samengestleld.
We kunnen
/dit werk, #tIat ook door marienuitgever
keurig
is verzorgd,
zeer aanbevelen.
Errata

en adenda inzake het artikel Genealogische
verdícbtíng
betreffende
het geslacht Le Cocq d’Armandvílle,

en waarheid

toegelicht door M. G. Wildeman.
(Zie De Navorscher 83ste Jaargang, bl. 24-461.
Door hel acnbcrwcge blijven van revisie ter drukkerij, zijn in
bovengenoemde bijldrage eenige zinstorende en andere
fouten bestendigd geblcvlen, wlclke mjen op de aangegeven bladzijden gclllvC
te herstelPen.
- 1
Blz. 2’7 regel 18 v.b. staat: V(i)c(om)cte, lees vl,i)com(t$c).
Blz. 2T ondcrstle noot (1) moet zijn (2).
Blz. 30 regel 30 v.b. staat: Francois, lees: François.
Blz. 30 in nool slaat (Dauplme), Zcrs Dauphiné.
Blz. 31 regel 3 v.b., staat:’ Guigncberchec, hees: Guignebcrche.
Blz. 32 regtel 2 v.b. staat: Buaisa, r’ees: Buais.
Blz. 36 onderste regel, achter 24 Februari 1808 1), bijvoegen : 2).
Blz. 36 bij n,oot 1) op 17 Febiruari 1508 (een. [uien volyen:
gunXolcnIxanstig rapporl aan den Koning. Vgl. nog over St. Faust:
der, Gedenkstukken IV.
Blz. 36 bij noot 1) Zees: pag. L-111, inplaats van 11-111. ,,
Blz. 41 reg@ 9 v.o. staat: paral; lees paraît.
I
Blz. 44 regel 12 v.b. staat London; lees: Loudoi.
Blz. 44 xgel 16 V.O. staat: geridderden in Inldië; lees: gcrildlderd,e vIerrichtten in Indië.
Blz. 44 r#egel 11 V.O., staat goed, lees: moed
Blz. 45 regel 10 v.b. achtIer de Wiltde, Dlijuoeqen: dr. van Désiré
Augustc Marie Gérard cn Auguste Francoise Diane dc Wildc.
Blz. 45 regel 13 v.b. staal: Bundjei. lees: Bindjlei
Inzake de familile Gxavellc des VdZées kan nog worden mcdcgcIdoclld, Idat dieze uit Allençon stamt, slechts tijdletlijlt fe
;lrgc,ntan gevestigd was en tot den Idefti,gen burgerstand blenoorde. Dc ‘ge-
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noemdse Louis Gsuvelle des Va&?es vertrok in 1782 naar Amsterdam
en huurde in ‘t huis ,,de Gowden Parel” op de Re,&hersbreestraat
e,en winkel om
zijn fransche waren (point d Alencon, kanten lubbfen, zijden kousen, Lyonsche stoffen, schoen- en broekgespen) te
etaleeren ‘en tle verloopen. Hij zal wel vóór 1794 zijn overlicocn,
‘daar mlen later niets mejer van hem verneemt. Marianne
de Castm
mbet wie hij huwd’e kwam uit Ostencle, woond’e in de jodenbuurt
(Kerkstraat) en zal wel niet tot d’e rij kie ,en aanzîenlij kc familie
die Castro y Tolledo hebbeen behoor’d, zooals beweerd wordt.

T

M. G. W.
Rectificatie

in het opstel

De Kempen.

Blz. 254 regel 6 van bovlen staat ,,uit den nood hunner geestelijke lbeiders”; moet zijn: ,,uit den momi lenz.”
Blz. 259, regel 5 van boven staat: ,,wacht als een 1,eidende ster”;
<moet zijn : , ,waakt tenz.“. Op regel 3 van blenledben staat ,,,staat”’
moet zijn : ,,stad’.
motet zijn ,,Beversluis.”
Blz. 266 staat ,,Beverwijk”
Blz. 276 regel 9 van boven staat ,,Andechalina” moet zijn ,,Andechobina.”
Blz. 277 staat ,,bruggen, weg gelden” molet zijn ,,bruggen-weggeldIen.”
1
d.
moet zijn .&ens
Blz. 278 regel 4 van boven staat ,,oen gasthuis”
gasthuis”. - regel 5 van boven moet zijn: ,,H. Geestmeesters, al die
namen verb~ergen een oteroudle gczagsindeeling. Alleen cie gemeente-,
eens sippenbelangen, hun toevertrouw’d, dragen een gewijzigde kleur.”

c

In de genealogie van Mierlo:
I
Blz. 1 Sr. Guilian de Buyn moet zijn de Bruyn.
Blz. 4. Mechtildc van der Wo~erden, moet zijn ,,van der Waarden.”
Blz. 5 Maria van Dam
,1835” moet zijn ,,1885.”
Blz. 6 laatstle regel: ,,Neuilly sur Seine.”
Blz. ll. In de noot staat ,,Kelzemans” m,oet zijn ,,Kelremans.‘p
Blz. 13. laatstle regel staat: ,,Maria Theresia van den Halenen”:
mo,et zijn ,,van dier Hoeven.,’
Blz. 14 staat ’ ,,van den Bloever” mo,et zijn ,,van den Oever.”
Blz. 21. Elisabseth M,oleders moet zijn Elisabteth Vermeulen.
Blz. 24 staat: ,,In het blegin lder 16e eeuw is t,e Eindhoven gehuwd (enz.” moet zijn ,,in het begin der 17e eeuw *enz.”
Blz. 28. de van Starkenborchs moet zijn Stakenborchs De ,,van
Starkenbroleks molet zijn ,,Stakenbroecks.”
Blz. 29 ,,Warar” molet zijn: ,,Warnar.”
Blz. 29. r’egel 7 van b,emxlen ,,korth” moet zijn ,,horth.”
Blz. 31. ,,Odansberg’ motet zijn ,,Odesberg.”
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Wihns, 162.
Winckcl, Francois ván d e r , 6 6 .
Winckel, Julialia van der, 67.
Winkel, v.d., 67.
Winkelaer, W e d . , 9ï.

Wit, J. C., 203.
Wittebol, Antonia, Petronella, 166.
\Viltebol, Ma;aikcn, 65.
Wittebol, SI. C., 193.
1Vitteurood. H. G., 97.
Koerden. L4nna Oudencs rán, 196.
Wolters, Anna, 84.
IVolters, Johanna, 164.
Wytenhorst. Johan v’an, 170.

Y.
Ssseldijk, J. H., 80.

Yssing, H’endrika, 1 6 4 .

Zanten, Aletta Yan, 198.
Zanten, Ir. E. Fre. ván, 50.
Zeben. Huibertje van, 193.

Zuidgeest, Fl. J., 166.
Zurnicgcdc, Hcndrili. Cornclis.
Zwi,jscn, Wilhchnina. 202.
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,,DE NAVORSCHER".
Rubriek

van

VRAAG

en AANBOD.

In deze rubriek kunnen boeken, plaatwerken, tijdschriften, dagbladen,
kunstvoorwerpen, schilderstukken, dingen van oudheidkundige of historische
waarde, munten en penningen enz. te koop gevraagdof aangebodenworden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen, hieronder hunne voorstellen doen.
Voor abonné’s van ,,De Navorscher” à 20 cents per regel, voor nietgeabonneerden30 cents per regel bij vooruitbetaling, Gemakshalveworden
gaarne Nederlandsche postzegels voor betaling jn ontvangst genomen.

Gevraagd :
,,De Nederlandsche

Aangeboden:
Leeuw”, jaar-

gangen 1904, 1905, 1906, 1909.
W. F. HARTMAN, Mampangwegbinnen 7, Weltevreden N. 0. 1.
,,Nederlandsche Leeuw”, Jaarg.1910.
Coppels,

Sarto of de Sarto, Pragt.

Voor gegevens (genealogischeen
heraldische)van dezefamiliën wordt
beleefd om mededeeling verzocht
T.
Geïllustreerde veilingcatalogi i/z
schilderijen, meubels, aardewerken
porcelein, historiepenningenen dergelijke kunstvoorwerpen. Op te geven naam v/d Veilingmeesterdatum
en prijs.
NederlandscheLeeuw, 1895.
Maandblad van het Genealogisch
Genootschap ,,De Nederlandsche
Leeuw”, Jaargangen1906/7.
Catal. Vente portraits et tableaux
Succession D. M. Alewyn-Brakke
Grond, 16 Dec. 1885.
Haagsche Kunstkring Tentoonst.
1903. Catalogus van Oude Portretten (le, 2e en 3e ged.)
De Raadt. Verz. Grafschriften
Noordbr. Kerken Helmond 1893.
Collecties LAKAFDTUKKEN van
FAMILIE- of GEMEENTEWAPENS.
Adres : Steenkamp, van Diepenburchstraat 21, den Haag.
Armoríal

général

van J. B. RIETSTAP.
Revue du 18me SikcIe 19i7 No. 1.
,,De Nederlandsche Leeuw”, Jaargangen: 4, 29, 31, 38 en 45, los
of gebonden.
Nederlandsche Rietstap, 1 deel, met
opgaaf van prijs.

NAT. HISTORIE, compleet, drie deelen, 37 banden,
uitgave 1761.

LINNAEUS-

BIIFFON-

IIISTOIRE

NATURELLE,

17 banden, uitgave 1766.
T. WEVER, FRANEKER.
JONGE, Mr. J. C. de. Heldendaden der Nederlanders ter zeevan
de vroegstetijden tot op heden, naar
aanleiding van de geschiedenisvan
het NederlandscheZeewezen. Ontworpen en op steen geteekend en
met een ophelderenden tekst voorzien van P. J. Schotel, Amsterdam
z. j. groot folio. In oorspr. half led.
band geb. met hoeken. Titel in goud
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken goudenornamenten. Geheel rood op snee.
Met 45 geheelzijdigenprentenbuiten de tekst in lithographie. Het
werk is zeer voornaam uitgevoerd
op fraai, zwaar papier en vormt een
typografisch zeer goed geheel.
f 15.-.
Etsen door ARENDSEN :
Jan Steen. Gebed vó6r het eten.

(Coll. Ch. Morrison, Londen).
Ant. v. der Neer. Landschapbij
sneeuwstorm. (Coll. Lady Wallace,
Londen).
Albert Cuyp. Koeien aan het water.
(Wallace-Mus,), Londen.

Oude Jaargaugen

van de Navorscher

*

te bevragen bij de Redactie.
Elxeviers

Maandschrift

1920

-

met de oorspronkelijke houtgrayure
van Mankes - f lO.-,
.

Aquariumliefhebbers !

Níemrste pracht-uitgaven

Beeldende Kunst.
1 zware luxe banden

Lexiconformaat

27’1, x 20 c.M.

Deel 1. Kunst der Oudheid.
2 Bd. ruim 1000 pag. 1501 Illustr.
Platen, 24 in kleurendruk.

Deel

145

111. Renaissance.

3 Band 700 pag. 791 illustr.
8 in kleurendruk.

Prijs per 3 banden

145 Platen

f 20,

elk deel ook afzonderlijk verkrijgbaar,
daar dit een afgerond tijdperk behandeld.
Editie 1921 (beperkte
oplage).

Andrees

Alg.

Handatlas,

nog slechts enkele exemplaren disponibel.
Dit bekende Standaardwerk is sinds 1913
niet verschenen.
In 2 deelen gebonden: 1 GROOTE ATLAS
en 1 NAMENREGISTER.
Afmeting Atlas : lang r/2 M., breed 3 d.M.,
dik 4*/2 c.M.

Príjs f 32.50

franco huis.

Andree’s Handatlas dient ten gebruike
v. Wetenschappelijke
Inrichtingen, HandelsInstituten Dagbladen en voor Privaatgebruik.

GROOTEWAih3URG WERK,
nog 1 exemplaar
(Zie vorige afleveringen
Verkrijgbaar
werken bij

a f 125.
van dit Blad.)

Prospectus van al deze

TbMEEUWS - VENLO,

Eigen fabrikaat A Q U A R1U MS
prima afwerking, formaat
55 x 30, met tafel f 5.75
Wij geven GRATIS inlichtingen
op gebied van AQUARIUM
en TERRARIUM.
Voor belangstellenden is onze Kweekerij
op vlrzoek KOSTELOOS te bezichtigen.

Borgerstraat 171, Amsterdam

Een solide adres
voor alle REPARATIES en
INSTALLATIE is :

TH I
Behanger

e n Stoffeerder

Woonplaats : Roomolenstraat
7, (boven).
Werkplaats : f- Bíanen
Vísschersfraat
28.

Laat Uw platen, gravures etc.
omlijsten door een vakman.
Langdurig
practijk,
zeer concurreerende.
J. P. HEYESTR. 93 - Fabriek te Halfweg
N. H. Domineeslaan 3.

Ea KOSTER.

GEVRAAGD :
KaartMarken

omstreeks 1700/1750
Kaart Buiksloot omstreeks 1750/1780.
Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwatcr
van schepen. Dissertatie Amsterdam 1886.
J. RINGELING : Kunstverlichting
1859. Lezing gehouden in drie opeenvolgende
vergaderingen der Ver. ter beoefening der Natuurkundige
Wetenschappen te
‘s Hertogenbosch.
J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den IJk of een bepaald toezicht op balansen 1860.
E. HUGHES : Natuurkundige
aardrijksbeschrijving
uit het Engelsch door J.
Ringeling (‘s-Hertogenbosch
1854).
Dr. JAN GERRIT RINGELING : Gedwongen
beweging van een punt langs de
voorgeschreven vaste kromme lijn. Proefschrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Questiones de Plutarchi vita Pericles (Lugduni Batavorum) Proefschrift 1879.
HET NUMMER VAN ,,DE NAVORSCHER”,
waarin een beschrijving
heeft gestaan van het familiewapen van Ringeling.
(Pieter Ringeling was Kermkeester
van Buiksloot
1729, Schepen van
Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 1752---ì75it enz. Burgemeester
1732
enz., Heemraad van de Watertandsche Hooge Zeedijk in 1757, Kapitein
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
van de Burgerwacht,
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.

BRIEVEN

onder No. 190 C.W. Adv. Kantoor

J. H. DE BUSSY, AMSTERDAM.

II
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Aflevering 3 en 4.

83ste Jaargang 1934
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UITGAVEvan ENGELHARD,VAN
EMBDEN& Co. - AMSTERDAM.- MCMXXXIV *.'
. -----

NOORDERAMSTELLAAN 139.
I

DE NAVORSCHER verschijnt maandelijks.
Afzonderlijke
afleveringen, voor zoover voorhanden, worden a f 1.50 geleverd.
Bij iederen jaargang behoort een uitvoelig register, titel en omslag.
De prijs bedraagt f15.per jaar. Voor ‘t buitenland (met porto) f 16.50.
Over de abonnementsgelden
wordt in dc maand Juli bij vooruitbetaling beschikt.
Men abonneert zich voor niet minder dan een jaargang.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December.
H.H. Medewerkers wordt beleefd verzocht, hunne copie slechts aan é&n /<tril!
te beschrijven en rechtstreeks toe te zendtkn aan de Redactie, i&E
K0NI[NC@XDIJK 92, RO’RERDArdI ; indien ,,aangeteekend”, dan bijvoegen op adres : Postkantoor Avenue Cotscotdia.
Men gelieve de in te zenden stukken liefst met zijn vollen naam te onderteekenen.
Bijdragen van der Redactie onbekende schrijvers worden vernietigd.
Op v e t 1 a n ge n geschiedt toezending van proef en copie ter colrcctie aan
den schrijver ; alle verdere correctie geschiedt door de Redactie. Infqijpende
correctie van dien aard, dat de tekst geheel gewijzigd wordt of groote tusschenvoegingen
moeten worden vermeden.
Overdrukjes
gelieve men tegelijk met de toezending der drukproef bij den
Uitgever aan te vragen, Zij worden berekend 5 f 5 per 15 stuks van 16 blz.
of minder en worden alléén geleverd, wanneer vooraf bij de Uitgevers EI‘JGELHARD, VAN EMBDEN & Co,, Noordw Amstdaan
139 Amsterdam
aangevraagd.
Zij, die een ingezonden artikel verlangen geïllustreerd te zien, zijn gehouden
de cliché’s daarvoor bij te voegen, tenzij deze op hunne kosten kunnen vervaardigd worden.
Nieuw verschenen werken op het gebied der wetenschappen,
waarover in
dit tijdschrift gehandeld wordt, kunnen b e o o r d e e 1 d worden na ontvangst
van een presentexemplaar
aan het adres van de Redactie.

INHOUD.
blz.
GESLACHT

EN WAPENKUNDE

Fragment Genealogie Schot (Protestant) door M. G. Wildeman
49
GESCHIEDENIS

MEMORANDA
onze geleerde

andere genootschappen
in de
1X eeuw door Mr. M. C. Nijland 5c)
Vreemde naamsafleiding
door Mr.
M. C. Nijland
. . . . .
64
GESLACHT-

Prins Willem V niet tc Hagnau
\;l8::] door W. E. van Dam van
. . . , . . , . .
55
Iets over

blz.

]

EN WAPENKUNDE.

De familie Wittebol door W. A.
Askamp en J. G. A. Hogerlinden
65
Het Landsarchief te Batavia, door
Mr. P. C. Bloys Y. Treslong Prins 74

en ook

ME D E W E RB E RS: MR. C. BAKE, MR. J. BELONJE, ED. VAN BIEMA,
Dr. H. BLINK, Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG
PRINS, PROF.
DR. P.
H. DAMSTE,
IR. D. W. VAN DAM VAN HEKENDORP,
LUITENANT
GENERAAL
W. E. VAN DAM VAN ISSELT,
.J. P ENKLAAR,
E. E. GEWIN,
PROF. DR. J. E. HEERES, J. G. A. VAN HOGERLINDEN,
J. C. J. KLEYNTJENS S. J., DR. EDWARD,
B. KOSTER,
K. F. H. DE KROON, LEERAAR
M. O., J. H. VAN LINDEN VAN DEN HEUVELL,
DR. P. C. MOLHUIJSEN, DR. G. A. NAUTA,
PROF.
R. D. NAUTA,
MR. M. C. NIJLAND,
F. OUDSCHANS
DENTZ,
JAMES PENNINCK,
M. A., M. C. SIGAL JR.,
W. M. C. REGT, DR. H. J. REIJNDERS.
JHR. H. H. ROELL,
MR. BARON
DE SMETH,
W. BARON SNOUCKAERT
VAN SCHAUBURG,
KOLONEL
J.
C. P. W. A. STEENKAMP,
PROF.
DR. C. C. UHLENBECK,
DR. C. VELTENAER,
PROF.
DR. J. VERCOULLIE,
DR. R. VERDEIJEN,
J. VRIESENDORP, J. J. VÜRTHEIM,
PROF.
DR. G. C. VAN WALSEM,
E. WEGGEMAN GULDEMONT,
M. G. WILDEMAN,
E. A.
-

,,DE NAVORSCHER”.

-_--Rubriek

van

VRAAG

en AANBOD.

In deze rubriek kunnen boeken, plaatwerken,
tijdschriften,
dagbladen,
kunstvoorwerpen,
schilderstukken,
dingen van oudheidkundige
of historische
waarde, munten en penningen enz, te koop gevraagd of aangeboden worden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen, hieronder hunne voorstellen doen.
Voor abonné’s van ,,De Navorscher”
à 20 cents per regel, voor nietSO cents per regel bij vooruitbetaling.
Gemakshalve worden
geabonneerden
gaarne Nederlandsche postxegels voor betaling in ontvangst genomen.

Gevraagd :

Aangeboden:

,,De iitlededaf&xhe
Leeuw”, jaargangen 1904, 1905, 1906, 1909.
W. F. HARTMAN, Mampangweg binnen 7, Weltevreden N. 0. 1.
,~I&~&?rlandsehe Leeld~“~ Jaarg. 1910.
Coppels, Sart0 of de Sarko, Pragt.
Voor gegevens (genealogische en
heraldische) van deze familiën wordt
beleefd om mededeeling verzocht
T.
Geïllustreerde
veilingcatalogi
i/z
schilderijen, meubels, aardewerk en
porcelein, historiepenningen
en dergelijke kunstvoorwerpen.
Op te geven naam v/d Veilingmeester datum
en prijs.
Nederlandsche Leeuw, 1895.
Maandblad van het Genealogisch
Genootschap
,, De Nederlandsche
Leeuw”, Jaargangen 1906/7,
Catal. Vente portraits et tableaux
Succession D. M. Alewyn-Brakke
Grond, 16 Dec. 1885.
Haagsche Kunstkring Tentoonst.
1903. Catalogus van Oude Portretten (le, 2e en 3e ged.)
De Raadt. Verz. Grafschriften
Noord br. Kerken
Helmond
1893.
Collecties LAKAFD’;UKKEN
van
FAMILIE- of GEMEENTEWAPENS.
Ad:,es : Steenkamp, van Diepenburchstraat 21, den Haag.
Armsríal pindra
van J. B. RITITSTAP.
Revue du 18me Siècle 1917 No. 1.
,,Qe Nederlandsehe Leeuw”, Jaargangen:
4, 29, 31, 38 en 45, tos
of ge bonden.
Nederlands&
Rietstap, 1 deel, met
opgaaf van prijs.

LINNAEUS- NAT. BISTQRIE, compleet, drie deelen, 37 banden,
uitgave 1761.
BUFFON- HISTBIRE NATURELLE,
17 banden, uitgave 1766.
T. WEVER: FRANEKER.
JONGE, Mr. J. C. de. Heldendaden der Nederlanders ter zee van
de vroegste tijden tot op heden, naar
aanleiding van de geschiedenis van
het Nederlandsche Zeewezen. Ontworpen en op steen geteekend en
met een ophelderenden
tekst voorzien van P. J. Schotel, Amsterdam
z. j. groot folio. 1n oorspr. half led.
band geb. met hoeken. Titel in goud
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken gouden ornamenten.
Geheel rood op snee.
Met 45 geheelzijdigen prenten buiten de tekst in lithographie.
Het
werk is zeer voornaam uitgevoerd
op fraai, zwaar papier en vormt een
typografisch zeer goed geheel.
f 15.-.
Etsea door AREHIIDSEM :
Jan Steen. Gebed vóór het eten.
(Coll. Ch. Morrison, Londen).
Ant. v. der Neer. Landschap bij
sneeuwstorm.
(Coll. Lady Wallace,
Londen).
Albert Cuyp. Koeien aan het water,
(Wallace-Mus,),
Londen.
Qude Jaargangen van de Navorscher
te bevragen bij de Redactie.
Ekevìers
Maandschrift
met de oorspronkelijke
van Mankes - f lO.-.

1920 houtgravure

Nieuwste

Aquariumliefhebbers !

pracht-uitgaven

Beeldende Kunst.
1 zware luxe banden Lexiconformaat
277, x 20 c.M.

Deel 1. Kunst

der Oudheid.

2 Bd. ruim 1000 pag. 1501 Illustr.
Platen, 24 in kleurendruk.

Deel

DI.

145

Renaissance.

3 Band 700 pag. 791 illustr. 145 Platen
8 in kleurendruk.
P?qs per 3 bandem
f 20,
elk deel ook afzonderlijk verkrijql):l:\r,
daar dit een afgerond tijdpcl k behandeld.
Editie 1921 (beperkte
oplage).

Andrees

Alg.

Hmdatfas,

nog slechts enkele cxcmplarcn disponibel.
Dit bekende Standaardwerk is sinds 19J,E
niet verschenen.
In 2 deelcn gebonden: 1 GROOTE ATLAS
en 1 NAMENREGJS I’ER.
Afmeting Atlas : lang ‘/% M., breed 3 d.M.,
dik -1l/, c..?&
?
rijs %32.50
franco
mis.
Andrcc’s Handatlas dient ten ,gebruike
v. Wetenschappelijke
Inrichtingen, ì landclsInstituten Dagbladen cn voor Privaatgeijruik.
-

Eigen fabrikaat AQUARIUMS
prima afwerking, formaat
55 x 30, met tafel f 5.75
Wij geven GRATIS inlichtingen
op gebied van AQUARIUM
en TERRARIUM.
Voor belangstellenden is onze Kweekerij
op verzoek KOSTELOOS te bezichtigen.
ersSFaii%

-Ha,

AmGPeeda,a1

vo<jI‘~11~REPARATIES
CII
INSTALLATIEis:

Laat Uw platen, gravures etc.
omlijsten door een vakman.
zeer concurreerende.
Langdurig
practijk,
.1. P. HEYESTR. 93 - Fabriek tc Halfweg
N. H. Domineeslaan 3.

Verkrijgbaar
werken bij

Prospectus v:n al deze

GEVRAAGD :
Kanrt M2rkcln timctieeks 1700/175~~ -- !<nalt J{uiksluot omstreeks 1750/1780.
J,r. HEIMAN GERRIT RINCiEJ,JNG : I?jjdi-;i!;c tot dt: kennis van het ruimwater
.
van schepen. Disscrtatic Amsterdam 18?+i,
J. RINGELING : Kunstvc!!ichting
1859. Lezing gchoudcn in drie opeenvolgende
vergaderingen
cler Ver. ter beoefening do Nnturirkundigc
Wetenschappen te
‘s flertogcnbosch.
.J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den bik of t’cn bepaald toezicht op bala11scn
1860.
E. HUGJ-IES : Natuurkundige
nardrijkshcsc?lrijving
uit het Engclsch door J.
Hingciing (‘s-Hertogenbosch
1854).
Dr. JAN GERRIT RINGELING : Gedwongen
bcwcging van cen punt langs de
vo:)rgeschreven vaste kromme lijn. Procf>rhrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Questiones tJL: J’lutnrchi vita Periclcs (Lugduni Bíitavorum) Proefschrift 1879.
IHET NUMMER VAN ,,DE NAVORSCJ-IER”, waarin een ?)eschrijving heeft gesta;m van het familiewapen
van Ringtiling.
van Buiksloot
1729, Schepen van
(Pieter Ringeling was Kermkeester
Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 1752-1754
enz. Burgemeester
1732
enz., Heemraad van de Waterlandsche Hooge Zeedijk in 17.57, Kapitein
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
van de Burgerwacht,
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.
BRIEVEN

onder No. 190 C.W. Adv. Kantoor

J. H. DE BUSSY, AMSTERDAM.

.

BUI_

.---_- --.

Aflevering 5 en 6.

83ste Jaargang 1934

DC!!X’VIVO
Qm$0*
vm~en babbm of iets
kunnen oplos3an.
l +ue

B.

9

QmOerrobactieuan
65. FulBouett.

---.~_~----..------ - - - ._---_~--~~
UITGAVEvan ENGELHARD,
VANEMBDEN& Co. - AMSTERDAM.- MCMXXXIV
NQORDERAMSTELLAAN

139,

DE NAVORSCHER verschijnt maandelijks.
Afzonderlijke
afleveringen, voor zoover voorhanden, worden à f 1.50 geleverd.
Bij iederen jaargang behoort een uitvoerig register, titel en omslag.
De prijs bedraagt f 15.- per jaar. Voor ‘t buitenland (met porto) f 16.50.
Over de abonnementsgelden
wordt in de maand Juli bij vooruitbetaling
beschikt.
Men abonneert zich voor niet minder dan een jaargang.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December.
I
H.H. Medewerkers wordt beleefd verzocht, hunne copie slechts aan één kant
te beschrijven en rechtstreeks toe te zenden aan de Redactie, LAGE HONINGERDIJK 92, ROTTERDAM;
indien ,,aangeteekend”, dan bijvoegen op adres: Postkantoor Avenue Concordia.
Men gelieve de in te zenden stukken liefst met zijn vollen naam te onderteekenen.
Bijdragen van der Redactie onbekende schrijvers worden vernietigd.
Op v e r 1 a n g e n geschiedt toezending van proef en copie ter correctie aan
den schrijver ; alle verdere correctie geschiedt door de Redactie. Ingrijpende
correctie van dien aard, dat de tekst geheel gewijzigd wordt of groote tusschenvoegingen
moeten worden vermeden.
Overdrukjes
gelieve men tegelijk met de toezending der drukproef bij den
Uitgever aan te vragen, Zij worden berekend à f 5 per 15 stuks van 16 blz.
of minder en worden alleen geleverd, wanneer vooraf bij de Uitgevers ENGELHARD, VAN EMBDEN BL Co., Noorder Amstellaan 139 Amsterdam
aangevraagd.
Zij, die een ingezonden artikel verlangen geïllustreerd te zien, zijn gehouden
de cliché’s daarvoor bij te voegen, tenzij deze op hunne kosten kunnen vervaardigd worden.
Nieuw verschenen werken op het gebied der wetenschappen,
waarover in
dit tijdschrift gehandeld wordt, kunnen b e o o r d e e 1 d worden na ontvangst
van een presentexemplaar
aan het adres van de Redactie.

INHOUD.
blz.
GESLACHT-

EN WAPENKUNDE.

Het Landsarchief te Batavia, door
Mr. P. C. Bloys v. Treslong Prins
(Voortzetting)
. . . . . . 97

blz.
GESCHIEDENIS
De Noord-Nederlandsche
batterijartillerie te voet Lux in 1815.
Een Waterloo-studie,
door W. E.
van Dam van Isselt. gep. Luit.
Generaal
. . . , . . . 107

ME D E W E RK E R S: MR. C. BAKE, MR. J. BELONJE, ED. VAN BIEMA,
Dr. H. BLINK, Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG
PRINS, PROF.
DR. P.
H. DAMSTE,
IR. D. W. VAN DAM VAN HEKENDORP,
LUITENANT
GENERAAL
W. E. VAN DAM VAN ISSELT,
J. P ENKLAAR,
E. E. GEWIN,
PROF. DR. J. E. HEERES, J. G. A. VAN HOGERLINDEN,
J. C. J. KLEYNTJENS S. J., D. EDWARD,
B. KOSTER,
K. F. H. DE KROON, LEERAAR
M. O., J. H. VAN LINDEN VAN DEN HEUVELL,
D. P. C. MOLHUIJSEN, DR. G. A. NAUTA,
PROF. R. D. NAUTA,
MR. M. C. NIJLAND,
F. OUDSCHANS
DENTZ,
JAMES PENNINCK,
M. A., M. C. SIGAL JR.,
W. M. C. REGT, DR. H. J. REIJNDERS.
JHR. H. H. ROELL,
MR. BARON
DE SMETH,
W. BARON SNOUCKAERT
VAN SCHAUBURG,
KOLONEL
J.
C. P. W. A. STEENKAMP,
PROF.
DR. C. C. UHLENBECK,
DR. C. VELTENAER,
PROF. DR. J. VERCOULLIE,
DR. R. VERDEIJEN,
J. VRIESENDORP, J. J. VÜRTHEIM,
PROF.
DR. G. C. VAN WALSEM,
E. WEGGEMAN GULDEMONT,
M. G. WILDEMAN,
E. A.
-

,,DE NAVORSCHER".
Rubriek

van VRAAG

en

AANBOD.

In deze rubriek kunnen boeken, plaatwerken, tijdschriften, dagbladen,
kunstvoorwerpen, schilderstukken, dingen van oudheidkundige of historische
waarde, munten en penningen enz. te koop gevraagdof aangebodenworden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen, hieronder hunne voorstellen doen.
Voor abonné’s van ,,De Navorscher” à 20 cents per regel, voor nietgeabonneerden30 cents per regel bij vooruitbetaling. Gemakshalveworden
gaarne Nederlandschepostzegelsvoor betaling in ontvangst genomen.

Gevraagd :

Aangeboden:

,,De Nederlandsche Leeuw”, jaargangen 1904, 1905, 1906, 1909.
W. F. HARTMAN,Mampangwegbinnen 7, Weltevreden N. O.I.
,Nederlandsche Leeuw”, Jaarg.1910.

LINNAEUS-

Coppels,

Sarto of de Sarto, Pragt.

Voor gegevens (genealogischeen
heraldische)van dezefamiliën wordt
beleefd om mededeeling verzocht
T.
Geïllustreerde veilingcatalogi i/z
schilderijen, meubels, aardewerken
porcelein, historiepenningenen dergelijke kunstvoorwerpen. Op te geven naam v/d Veilingmeesterdatum
en prijs.
Nederlandsche Leeuw, 1895.
Maandblad van het Genealogisch
Genootschap ,,De Nederlandsche
Leeuw”, Jaargangen1906/7.
Catal. Vente portraits et tableaux
Succession D. M. Alewyn-Brakke
Grond, 16 Dec. 1885.
Haagsche Kunstkring Tentoonst.
1903. Catalogus van Oude Portretten (1e, 2e en 3e ged.)
De Raadt. Verz. Grafschriften
Noordbr. Kerken Helmond 1893.
Collecties LAKAFDRUKKEN van
FAMILIE- of GEMEENTEWAPENS.
Adres : Steenkamp, van Diepenburchstraat 21, den Haag.
Armoríal

général

van J. B. RIETSTAP.
Revue du 18me Siecle 1917 No. 1.
,,De Nederlandsche Leeuw”, Jaargangen: 4, 29, 31, 38 en 45, los
of gebonden.
Nederlandsche Rietstap, 1 deel, met
opgaaf van prijs.

NAT. HISTORIE, compleet, drie deelen, 37 banden,
uitgave 1761.

BUFFON-

HISTOIRE

NATURELLE,

17 banden, uitgave 1766.
T. WEVER, FRANEKER.
JONGE, Mr. J. C. de. Heldendaden der Nederlanders ter zee van
de vroegstetijden tot op heden, naar
aanleiding van de geschiedenisvan
het NederlandscheZeewezen. Ontworpen en op steen geteekend en
met een ophelderendentekst voorzien van P. J. Schotel, Amsterdam
z. j. groot folio. In oorspr. half led.
band geb. met hoeken. Titel in goud
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken goudenornamenten. Geheel rood op snee.
Met 45 geheelzijdigenprentenbuiten de tekst in lithographie. Het
werk is zeer voornaam uitgevoerd
op fraai, zwaar papier en vormt een
typografisch zeer goed geheel.
f 15.Y
Etsen door ARENDSEN :

Jan Steen. Gebed vóor het eten.
(Coll. Ch. Morrison, Londen).
Ant. u. der Neer. Landschapbij
sneeuwstorm. (Coll. Lady Wallace,
Londen).
Albert Cuyp. Koeien aanhet water.
(Wailace-Mus,), Londen.
Oude Jaargangen

van de Navorscher

te bevragen bij [de Redactie.
Elzeviers Maandschriff 1920 met de oorspronkelijke houtgravure
van Mankes - f lO.-.

Nieuwste pracht-uitgaven

Aquariumliefhebbers !

Beeldende Kunst.
1 zware luxe banden

Eigen fabrikaat A Q U A RI U MS
prima afwerking, formaat
55 x 30, met tafel f 5.75

Lexiconformaat

27’/, x 20 c.M.

Deel 1. Kunst der Oudheid.
2 Bd. ruim 1000 pag. 1501 illustr.
Platen, 24 in kleurendruk.

Deel III.

Renaissance.

3 Band 700 pag. 791 illustr.
8 in kleurendruk.

Príjs

145

per 3 banden

145 Platen

f 20,

elk deel ook afzonderlijk verkrijgbaar,
daar dit een afgerond tijdperk behandeld.
Editie 1921 (beperkte
oplage).

Andrees

Alg.

Handatlas,

nog slechts enkele exemplaren disponibel.
Dit bekende Standaardwerk is sinds 1914
niet verschenen.
in 2 deelen gebonden: 1 GROOTE ATLAS
en 1 NAMENREGISTER.
Afmeting Atlas : lang 1/2 M., breed 3 d.M.,
dik 41/, c.M.

Príjs f 32.50 franco

kuis.

Andree’s Handatlas dient ten gebruike
v. Wetenschappelijke
inrichtingen, Handelsinstituten Dagbladen en voor Privaatgebruik.

GROOTEWA;ITBURGWERK,
nog 1 exemplaar
(Zie vorige
Verkrijgbaar
werken bij

afleveringen

a f 125.
van dit Blad.)

Wij geven GRATIS inlichtingen
op gebied van AQUARIUM
en TERRARIUM.
Voor belangstellenden
is onze Kweekerij
op verzoek KOSTELOOS te bezichtigen.

Borgerstraat 171, Amsterdam

Een solíde adres
voor alle REPARATIESen

INSTALLATIE is :
P
Y-t
: ir
sl
F 0 ALze
Behanger

N JP’

e n Stoffeerder

Woonplna ts : P!oomolenstraat
7, (boven).
Werkplaats : Bímen
VísscEPerstraat
28.

Laat Uw platen, gravures etc.
omlijsten door een vakman.
Langdurig practijk, zeer concurreerende.
.J. 1). HEYESTR. 93 - Fabriek te Halfweg
N. H. Domineeslaan 3.

Prospectus van al deze

*

KOST

GEVRAAGD :
Kaart Marken omstreeks 1700/1750
Kaart Buiksloot omstreeks 1750/1780.
Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwater
van schepen. Dissertatie Amsterdam 18%.
J. RINGELING : Kunstverlichting
1859. Lezing gehouden in drie opeenvolgende
vergaderingen
der Ver, ter beoefening der Natuurkundige
Wetenschappen te
‘s Hertogenbosch.
.J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den IJk of een bepaald toezicht op balansen 1860.
E. HUGHES : Natuurkundige
aardrijksbcschrijving
uit het Engelsch door J.
Ringeling (‘s-Hertogenbosch
1854).
Dr. JAN GERRIT RINGELING : Gedwongen
beweging van een punt langs de
voorgeschreven vaste kromme lijn. Proefschrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Qucstiones de Plutarchi vita Pericles (Lugduni Batavorum) Proefschrift 1879.
HET NUMMER VAN ,,DE NAVORSCHER”,
waarin een beschrijving
heeft gestaan van het familiewapen
van Ringeling.
(Pieter Ringeling was Kermkeester
van Buiksloot
1729, Schepen van
Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 17,52-1754 enz. Burgemeester
1732
enz., Heemraad van de Waterlandsche Hooge Zeedijk in 1757, Kapitein
van de Burgerwacht,
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.
BRIEVEN

onder No. 190 C.W. Adv. Kantoor

J. H. DE BUSSY,

AMSTERDAM.

Aflevering 7 en

83ste Jaargang 1934 L

JITGAVE

van ENGELHARD,

VAN EMBDEN

& Co.

- AMSTERDAM.

NOORDERAMSTELLAAN 139.

- MCMXX

DE NAVORSCHER
verschijnt maandelijks.
Afzonderlijke
afleveringen, voor zoover voorhanden, worden à f 1.50 geleverd.
Bij iederen jaargang behoort een uitvoerig register, titel en omslag.
De prijs bedraagt f15.per jaar. Voor ‘t buitenland (met porto) f 16.50.
Over de abonnementsgelden
wordt in de maand Juli bij vooruitbetaling beschikt.
Men abonneert zich voor niet minder dan een jaargang.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December.
H.H. Medewerkers wordt beleefd verzocht, hunne copie slechts aan één kant
te beschrijven en rechtstreeks toe te zenden aan de Redactie, LAGE IIONINGERDIJK
92, ROTTERDAM;
indien .aangeteekend”,
dan bijvoegen op adres: Postkantoor

Avenue

Concordia.

Men gelieve de in te zenden stukken liefst met zijn vollen naam te onderteekenen.
Bijdragen van der Redactie onbekende schrijvers worden vernietigd.
Op v e I 1 a n g e n geschiedt toezending van proef en copie ter correctie aan
den schrijver ; alle verdere correctie geschiedt door de Redactie. Ingrijpende
correctie van dien aard, dat de tekst geheel gewijzigd wordt of groote tusschenvoegingen
moeten worden vermeden.
Overdrukjes
gelieve men tegelijk met de toezending der drukproef bij den
Uitgever aan te vragen, Zij worden berekend à f 5 per 15 stuks van 16 blz.
of minder en worden alléén geleverd, wanneer vooraf bij de Uitgevers ENGELHARD,
VAN
EMBDEN
& Co., Noorder
Amstellaan
139 Amsterdam
aangevraagd.
Zij, die een ingezonden artikel verlangen geïllustreerd te zien, zijn gehouden
de cliche’s daarvoor bij te voegen, tenzij deze op hunne kosten kunnen vervaardigd worden.
Nieuw verschenen werken op het gebied der wetenschappen,
waarover in
dit tijdschrift gehandeld wordt, kunnen b e o o r d e e 1 d worden na ontvangst
van een presentexemplaar
aan het adres van de Redactie.

INHOUD.
blz.
GESCHIEDENIS
Wallenstein, d. K.F.H. de Kroon

blz.
d. Mr. J. Belonje
178
Groot, door Mr. J. Belonjc
178
Geheimmiddelen,
door Mr. M. C.
Nijland
. . . . . . , .
179
Een niet geslaagde loterij, door Mr.
M. C. Nijland
. . . . . . 180

Oude Tuinbeelden,
145

GESLACHTEN WAPENKUNDE.
Oorsprong familienaam Askamp, door
W. A. Askamp Jr.
161
Documenten
betrefflnde
de ‘Hervorming te Venlo, door J. Kleyntjens
S.J. . . . . . . . . .
170
MEMORANDA
Eenige bijzonderheden
betreffende
de bezittingen
van den Prins van
Oranje bij Höxter, door N. J. W.
Niermans
173
Aanteekeniigei
iit ‘de’ ,,&ofocoilen’*
berustende in het archief op Curaçao, door H . . . . . .
175
Deftsch groen aardewerk, door
M. G. W. . . . . . . .
177

GESCHIEDENIS
De Noord-Nederlandsche
batterij artillerie te voet Lux in 1815. Een
Waterloestudie
door Luit. Generaal
W. E. van Dam van Isselt
181
MEMORANDA
Busken Huet over Thorbecke
als
redenaar en stilist door Mr. C. Bake
191
Een oud gebruik, door Mr. Ca Bake
191
Van Speyk, door M. G. W.
192

MEDEWERKERS:
MR.
C. BAKE,
MR.
J. BELONJE,
ED. VAN
BIEMA,
Dr. H. BLINK,
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG
PRINS,
PROF. DR. P. H. DAMSTE,
IR. D. W. VAN
DAM VAN HEKENDORP,
LUITENANT GENERAAL W. E. VAN DAM VAN ISSELT,
J. P ENKLAAR,
E. E. GEWIN,
J. G. A. VAN
HOGERLINDEN,
J. C. J. KLEYNTJENS S. J., DR. EDWARD,
B. KOSTER,
K. F. H. DE KROON, LEERAAR
M. O., J. H. VAN LINDEN VAN DEN HEUVELL,
D. P. C. MOLHUIJSEN, DR. G. A. NAUTA,
PROF. R. D. NAUTA,
MR. M. C. NIJLAND,
F. OUDSCHANS
DENTZ,
JAMES PENNINCK,
M. A., M. C. SIGAL JR.,
W. M. C. REGT, DR. H. J. REIJNDERS.
JHR. H. H. ROELL,
MR. BARON
DE SMETH,
W. BARON SNOUCKAERT
VAN SCHAUBURG,
KOLONEL
J.
C. P. W. A. STEENKAMP,
PROF.
DR. C. C. UHLENBECK,
DR. C. VELTENAER,
PROF. DR. J. VERCOULLIE,
DR. R. VERDEIJEN,
J. VRIESENDORP, J. J. VÜRTHEIM,
PROF.
DR. G. C. VAN WALSEM,
E. WEGGEMAN GULDEMONT,
M. G. WILDEMAN,
E. A.
-

Rubriek

van VRAAG

en AANBOD.

In deze rubriek künnen boeken, plaatwerken, tijdschriften, dagbladen,
kunstvoorwerpen, schilderstukken, dingen van oudheidkundige of historische
waarde, munten en penningen enz. te koop gevraagdof aangebodenworden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen, hieronder hunne voorstellen doen.
Voor abonné’s van ,,De Navorscher” à 20 cents per regel, voor nietgeabonneerden30 cents per regel bij vooruitbetaling. Gemakshalveworden
gaarne Nederlandsche posfxeg& voor betaling in ontvangst genomen.
zangen, vertonende den Vorst des
Gevraagd :
levens enz. Groningen 1758 12O.
,,De Nederlandsche Leeuw”, jaarBedankingen over de verbetering
gangen 1904, 1905, 1906, 1909.
van
de rympsalmen. Groningen1762
W. F. HARTMAN, MampangwegbinKl. 8O.
nen 7, Weltevreden N. O.I.
Brieven onder No. 18 aan de Uit,,Nederlandsche Leeuw”, Jaarg.1910.
gevers
van dit blad.
Coppels, Sarto of de Sarto, Pragt.
Voor gegevens (genealogischeen
Aangeboden:
heraldische)van dezefamiliën wordt
LINNAEUS- NAT. HISTORIE, combeleefd om mededeeling verzocht
pleet, drie deelen, 37 banden,
T.
uitgave 1761.
Geïllustreerde veilingcatalogi i/z
schilderijen, meubels, aardewerken
BUFFDN- HISTOIRE NATURELLE,
porcelein, historiepenningenen der17 banden, uitgave 1766.
gelijke kunstvoorwerpen. Op te geT. WEVER, FRANEKER.
ven naam v/d Veilingmeesterdatum
en prijs.
JONGE, 1Cl[r.J. C. de. Heldendaden der Nederlanders ter zeevan
NederlandscheLeeuw, 1895.
de vroegstetijden tot op heden, naar
Maandblad van het Genealogisch
aanleiding van de geschiedenisvan
Genootschap ,,De Nederlandsche
het Nederlandsche Zeewezen. OntLeeuw”, Jaargangen 1906/7.
worpen en op steen geteekend en
Catal. Vente portraits et tableaux
met
een ophelderendentekst voorSuccession D. M. Alewyn-Brakke
zien
van P. J. Schotel, Amsterdam
Grond, 16 Dec. 1885.
z. j. groot folio. In oorspr. half led.
Haagsche Kunstkring Tentoonst.
band geb. met hoeken. Titel in goud
1903. Catalogus van Oude Portretop de voorzijde en op den rug der
ten (1e, 2e en 3e ged.)
band. Rug met rijken goudenornaDe Raadt. Verz. Grafschriften
menten. Geheel rood op snee.
Noordbr. Kerken Helmond 1893.
Met 45 geheelzijdigenprentenbuiten de tekst in lithographie. Het
Collecties LAKAFDRUKKEN van
werk is zeer voornaam uitgevoerd
FAMILIE- of GEMEENTEWAPENS.
op fraai, zwaar papier en vormt een
Adres : Steenkamp, van Diepentypografisch zeer goed geheel.
burchstraat 21, den Haag.
f 15.-.
Armorial général
van J. B. RIETSTAP.
Etsen door ARENDSEN :
Revue du 18me Siecle 1917 No. 1.
Jan Steen. Gebed vóór het eten,
,,De Nederlandsche Leeuw”, Jaar(Coll. Ch. Morrison, Londen).
gangen: 4, 29, 31, 38 en 45, los
Ant. u. der Neer. Landschapbij
of gebonden.
sneeuwstorm. (Coll. Lady Wallace,
Idem Jaargang VIII, No. 5.
Londen).
Albert Cuyp. Koeien aan het water.
Nederlandsche Rietstap, 1 deel, met
(Wallace-Mus,), Londen.
opgaaf van prijs.
‘T RACKOUWS CATECHISMUS
Oude Jaargangen van de Navorscher
met syn Ondersoeck, in ‘t Latijn
te bevragen bij de Redactie.
beschreven van JOAN HENRICO
ALTTEDIO, ende nu vertaelt door
Elxeviers Maandschrift
1920 JOAN GREIJDE Franeker 1652 8O.
met de oorspronkelijke houtgravure
Verzameling van geestelijke Gevan Mankes - f lO.-.

Nieuwste pracht-uitgaven

Aquariumliefhebbers 1

Beeldende Kunst.
zware luxe banden

Lexiconformaat

27’J2 x 20 c.M.
Deel 1. Kunst de Oudheid.
2 Bd. ruim 1000 pag. 1501 Illustr.
Platen, 24 in kleurendruk.

Deel

111. Renaissance.

3 Band 700 pag. 791 illustr.
8 in kleurendruk.

Prijs

145

per 3 banden

145 Platen

f 20,

elk deel ook afzonderlijk verkrijgbaar,
daar dit een afgerond tijdperk behandeld.
-

Editie 1921 (beperkte oplage).

Andrees

Alg.

Handatlas,

nog slechts enkele exemplaren disponibel.
Dit bekende Standaardwerk is sinds 1914
niet verschenen.
In 2 deel& gebonden: 1 GROOTE ATLAS
en 1 NAMENREGISTER.
Afmeting Atlas : lang r/s M,, breed 3 d.M.,
dik 41/2 c.M.

Prijs f 32.50 franco huis.

Eigen fabrikaat AQUARIUMS
prima afwerking, formaat
55 x 30, met tafel f 5.75
Wij geven GRATIS inlichtingen
op gebied van AQUARIUM
en TERRARIUM.
Voor belangstellenden
is onze Kweekerij
op verzoek KOSTELOOS te bezichtigen.

Borgerstraat 171, Amsterdam

Een solide adres
voor alle REPARATIESen

INSTALLATIE is :

TH. D. BERKMAN Jr.
Behanger

en Stoffeerder

-

Woonplaats : Roomolensfraat 7, (boven).
Werkplaats : Binnen Vísschersf Paat 28.

Andree’s Handatlas dient ten gebruike
v. Wetenschappelijke
Inrichtingen, HandelsInstituten Dagbladen en voor Privaatgebruik.

Laat Uw plafen, gravures etc.

GROOTE WAGBURGWERK,

Langdurig practijk, zeer concurreerende.

nog 1 exemplaar
(Zie vorige afleveringen
Verkrijgbaar
werken bij

ii f 125.
van dit Blad.)

Prospectus van al deze

T. MEEUWS - .VENI,O,
~-

omlijsten door een vakman.
J. P. HEYESTR.

93 - Fabriek te Halfweg
N. H. Domineeslaan 3.

E.KOSTER.

GEVRAAGD :
Kaart Marken omstreeks 1700/1750
Kaart Buiksloot omstreeks 1750/1780.
Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwater
van schepen. Dissertatie Amsterdam 1886.
J. RINGELING : Kunstverlichting
1859. Lezing gehouden in drie opeenvolgende
vergaderingen
der Ver. ter beoefening der Natuurkundige
Wetenschappen te
‘s Hertogenbosch.
J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den IJk of een bepaald toezicht op balansen 1860.
E. HUGHES : Natuurkundige
aardrijksbeschrijving
uit het Engelsch door J.
Ringeling (‘s-Hertogenbosch
1854).
Dr. JAN GERRIT RINGELING:
Gedwongen
beweging van een punt langs de
voorgeschreven vaste kromme lijn. Proefschrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Questiones de Piutarchi vita Pericies (Lugduni Batavorum) Proefschrift 1879.
HET NUMMER VAN .DE NAVORSCHER”,
waarin een beschrijving
heeft gestaan van het familiewapen van Ringeling,
(Pieter Ringeling was Kerkmeester
van Buiksloot
1729, Schepen van
Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 1752-1754
enz. Burgemeester 1732
enz., Heemraad van de Waterlandsche Hooge Zeedijk in 1757, Kapitein
van de Burgerwacht,
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.
BRIEVEN

onder No. 190 C.W. Adv. Kantoor

J. H. DE BUSSY,

AMSTERDAM.

~-

Aflevering 9 en 10.

83ste Jaargang 1934

Dti37..VOR5~~R
Qm4 .?. qz%
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DE NAVORSCBER verschijnt maandelijks,
Afzonderlijke afleveringen, voor zoover voorhanden, worden a f 1.50 geleverd.
Bij iederen jaargang behoort een uitvoerig register, titel en omslag.
De prijs bedraagt fl5.- per jaar. Voor ‘t buitenland (met porto) f 16.50.
Over de abonnementsgelden wordt in de maand Juli bij vooruitbetaling beschikt.
Men abonneert zich voor niet minder dan een jaargang.
Opzegging moet geschieden v66r 1 December.
H.H. Medewerkers wordt beleefd verzocht, hunne copie slechts aan
te beschrijven en rechtstreeks toe te zenden aan de Redactie, LAGE HONINGERDIJK 92, ROTTERDAM ; indien .aangeteekend”,
dan bijvoegen op adres : Postkantoor Avenne Concordia.

Men gelieve de in te zenden stukken liefst met zijn vollen naam te onderteekenen.
Bijdragen van der Redactie onbekende schrijvers worden vernietigd.
Op v e t 1 a n g e n geschiedt toezending van proef en copie ter correctie aan
den schrijver ; alle verdere correctie geschiedt door de Redactie. Ingrijpende
correctie van dien aard, dat de tekst geheel gewijzigd wordt of groote tusschenvoegingen moeten worden vermeden.
Overdrukjes gelieve, men tegelijk met de toezending der drukproef bij den
Uitgever aan te vragen, Zij worden. berekend à f 5 per 15 stuks van 16 blz.
of minder en worden alleen geleverd, wanneer vooraf bij de Uitgevers ENGELBARD, VAN EMBDEN &Co., Noorder Amstellaan139Amsterdam aangevraagd. I
Zij, die een ingezonden artikel verlangen geïllustreerd te zien, zijn gehouden
de cliche’s daarvoor bij te voegen, tenzij deze op hunne kosten kunnen vervaardigd worden.
Nieuw verschenen werken op het gebied der wetenschappen, waarover in
dit tijdschrift gehandeld wordt, kunnen b e o o r d e e 1 d worden na ontvangst
van een presentexemplaar aan het adres van de Redactie.

INHOUD.
blz.
GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
De Familie Wittebol, door W.A.
Askamp en J. G. A. van Ho193
gerfinden . . . . . . .
Bou( w)Fragment-Genealogie
meester, door M. G. Wildeman . . . . . . . .
209
Fragment van Heemskerk, door
M. 0. Wildeman . . . . 213

blz.
GESCHIEDENIS
De Noord-Nederlandsche batterij artillerie te voet Lux in 1815. Een
Waterloostudie door Luit. Generaal
W. E. van Dam van Isselt
216

MR . C. BAKE, MR . J. BELONJE, ED. VAN
Dr. H. BLINK, Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS,
P ROF . DR . P. H..DAMSTE,
IR . D. W. VAN DAM VAN HEKENDORP,
LUITENANT GENERAAL W. E. VAN DAM VAN ISSELT, J. P ENKLAAR,
E. E. GEWIN, J. 0. A. VAN HOGERLINDEN, J. C. J. KLEYNTJENS S. J., DR . EDWARD, B. KOSTER, K. F. H. DE KROON, LEERAAR
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F. OUDSCHANS DENTZ, JAMES PENNINCK, M. A., M. C. SIGAL JR .,
W. M. C. REGT, DR . H. J. REIJNDERS. JHR. H. H. ROELL, MR . BARON
DE SMETH, W. BARON SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, KOLONEL J.
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MEDEWERKERS:

BIEMA,

Rabríek

van VRAAG

.

en AANBOD.

In deze rubriek kunnen boeken, plaatwerken, tijdschriften, dagbladen,
kunstvoorwerpen, schilderstukken, dingen van oudheidkundigeof historische
waarde, munten en penningen enz. te koop gevraagdof aangebodenworden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen, hieronder hunne voorstellen doen.
Voor abonné’s van ,,De Navorscher” B 20 cents per regel, voor nietgeabonneerden30 cents per regel bij vooruitbetaling. Gemakshalveworden
gaarne Nederlandsche posfzegcls voor betaling in ontvangst genomen.
zangen, vertonende den Vorst des
Gevraagd :
levens enz. Groningen 1758 12O.
,De Nederlandsche Leeuw”, jaarBedankingen over de verbetering
gangen 1904, 1905, 1906, 1909.
van
de rympsalmen. Groningen1762
W. F. HARTMAN,MampangwegbinKl.
8O.
nen 7, Weltevreden N. O.I.
Brieven onder No. 18 aan de Uit,Nederlandsche Leeuw”, Jaarg.1910.
gevers van dit blad.
Coppels, Sarto of de Sarto, Pragt.
Voor gegevens(genealogischeen
Aangeboden:
heraldische)van dezefamiliën wordt
LINNAEUS- NAT. HISTORIE, combeleefd om mededeeling verzocht
pleet, drie deelen, 37 banden,
T.
uitgave 1761.
TE KOOP GEVRAAGD de navolgende boekjes:
BUFFON- WISTOIRE NATURELLE’
17 banden, uitgave 1766.
‘t RACKOUWS Catechismus met
syn Ondersoeck, in ‘t Latijn beT. WEVER, FRANEKER.
schreven van Joan Henrico Alstedio,
JONGE, Mr. J. C. de. Heldenende nu vertaelt door JoanGreyde.
daden der Nederlanders ter zeevan
Franeker 1652 8O.
de vroegstetijden tot op heden, naar
Verzameling van geestelijke geaanleiding van de geschiedenisvan
zangen vertonende den Vorst des
het NederlandscheZeewezen. Ontlevens enz. Groningen 1758 120,
worpen
en op steen geteekend en
Bedankingen over de verbetering
met een ophelderendentekst voorvan de rympsalmen. Groningen 1762
zien van P. J. Schotel, Amsterdam
Kl. 8O+
z. j. groot folio. In oorspr. half led.
,,De NederlandscheLeeuw” Nr. 5
band geb. met hoeken. Titel in goud
VIlIe Jaargang 1890.
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken goudenornaAangeboden :
menten. Geheel rood op snee.
Collectie Schilderijen, Oude
Met 45 geheelzijdigenprentenbuiten
de tekst in lithographie. Het
Hollandsche Meesters.
werk is zeer voornaam uitgevoerd
Acht primitieven.
op fraai, zwaar papier en vormt een
typografisch zeer goed geheel.
BRIEVEN RedactieNAVORSCHER,
f 15.-.
Honingerdijk 92, ROTTERDAM.
Armorial

général

van J. B. RIETSTAP.
Revue du 18me Siecle 1917 No. 1.
,,De Nederlandsche Leeuw”, Jaargangen: 4, 29, 31, 38 en 45, los
of gebonden.
Idem Jaargang VIII, No. 5.
Nederlandsche Rietstap, 1 deel, met
opgaaf van prijs.
‘T RACKOUWS CATECHISMUS
met syn Ondersoeck, in ‘t Latijn
beschreven van JOAN HENRICO
ALTTEDIO, ende nu vertaelt door
JOAN GREIJDE Franeker 1652 8O.
Verzameling van geestelijke Ge-

Etsen door ARENDSEN :
Jan Steen. Gebed voor het eten.

(Coll. Ch. Morrison, Londen).
Ant. v. der Neer. Landschapbij
sneeuwstorm. (Coll. Lady Wallace,
Londen).
Albert Cuyp. Koeien aan het water.
(Wallace-Mus,), Londen.
Oude Jaargangen

van de Navorscher

te bevragen bij de Redactie.
Elxeviers

Maandschrift

1920

-

met de oorspronkelijke houtgravure
van Mankes - f lO.-.

AquarhmIMhebbers !

Beeldende Kunst.

Eigen fabrikaat A Q U AR I U MS
prima afwerking, formaat
55 x 30, met tafel f 5.75

zware luxe banden Lexiconformaat
27’/, x 20 c.M.

Deel 1. Kunst

de Oudheid.

2 Bd. ruim 1000 pag. 1501 Illustr.
Platen, 24 in kleurendruk.

Deel

145

Wij geven GRATIS inlichtingen
op gebied van AQUARIUM
en TERRARIUM.
Voor belangstellenden is onze Kweekerij
op verzoek KOSTELOOS te bezichtigen.

111. Renaissance.

3 Band 700 pag. 791 illustr.
8 in kleurendruk.

Prijs per 3 banden

145 Platen

Borgerstraat 171, Amsterdam

f 20,

elk deel ook afzonderlijk verkrijgbaar,
daar dit een afgerond tijdperk behandeld.
Editie 1921 (beperkte
oplage).

Andrees

Alg.

Een solide adres
voor alle REPARATIESen
INSTALLATIE is :

Handatlas,

nog slechts enkele exemplaren disponibel.
Dit bekende Standaardwerk is sinds 1914
niet verschenen,
In 2 deelen gebonden: 1 GROOTE ATLAS
en 1 NAMENREGISTER.
Afmeting Atlas : lang 1/2 M., breed 3 d.M.,
dik 41/Z c.M.

Prijs f 32.50

TH, D, BERKMAN Jr.
Behanger

Woonplaats : Roomolenstraat
7, (boven).
Werkplaats : Binnen
Vísscherslraat
28.

franco huis.

Andree’s Handatlas dient ten gebruike
v. Wetenschappelijke
Inrichtingen, HandelsInstituten Dagbladen en voor Privaatgebruik.

Laat Uw platen, gravures etc.
omlijsten door een vakman.

GROOTEWAEBURGWERK,
nog 1 exemplaar
(Zie vorige afleveringen
Verkrijgbaar
werken bij

Langdurig practijk, zeer concurreerende.

a f 125.

J. P. HEYESTR. 93 - Fabriek te Halfweg
N. H. Dominceslaan 3.

van dit Blad.)

Prospectus van al deze

T. MEEUWS - VENLO.

e n Stoffeerder

1

E. KOSTER.

GEVRAAGD :
c

Kaart Marken omstreeks 1700/17,50 Kaart Buiksloot omstreeks 1750/1780.
Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwater
van schepen. Dissertatie Amsterdam 1886.
J. RINGELING : Kunstverlichting
1859. Lezing gehouden in drie opeenvolgende
vergaderingen
der Ver. ter beoefening der Natuurkundige
Wetenschappen te
‘s Hertogenbosch.
J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den IJk of een bepaald toezicht op balansen 1860.
E. HUGHES : Natuurkundige
aardrijksbeschrijving
uit het Engelsch door J.
Ringeling (‘s-Hertogenbosch
1854).
Dr. JAN GERRIT RINGELING : Gedwongen
beweging van een punt langs de
voorgeschreven vaste kromme lijn. Proefschrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Questiones de Plutarchi vita Pericles (Lugduni Ba tavorum) Proefschrift 1879.
HET NUMMER L4N “DE! NAVORSCHER”,
waarin een beschrijving
heeft gestaan van het TL’laili;a -pen van Ringeling.
(Pieter Ri%-f lg was Kerkmeester
van Buiksloot
1729, Schepen van
Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 1752-1754
enz. Burgemeester
1732
enz., Heemraad van de Waterlandsche Hooge Zeedijk in 1757, Kapitein
van de Burgerwacht,
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
Prins), - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.

BRIEVEN onder No. 190 C.W. Adv. Kantoor

J. H. DE BUSSY, AMSTERDAM.

--~_.

- 83ste Jaargang
-~

Aflevering 11 en 12.

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

UITGAVEvan ENGELHARD,
VAN EMBDEN81Co. - AMSTERDAM.- MCMXXXIV
--~

NOOKDEWAMSTELLAAN 139.
---

DE NAVORSCHER verschijnt maandelijks.
Afzonderlijke
afleveringen, voor zoover voorhanden, worden à f 1.50 geleverd.
Bij iederen jaargang behoort een uitvoerig register, titel en omslag.
De prijs bedraagt f15.per jaar. Voor ‘t buitenland (met porto) f 16.50.
Over de abonnementsgelden
wordt in de maand Juli bij vooruitbetaling beschikt.
Men abonneert zich voor niet minder dar: een jaargang.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December.
H.H. Medewerkers wordt beleefd verzocht, hunne copie slechts aan één kant
te beschrijven en rechtstreeks toe te zendrn aan de Redactie, LAGE HONINGERDIJK 92, ROTTERDAM;
indien ,,aangeteeltend”,
dan bijvoegen op adres: Postkantoor Avenue Concordia.
Men gelieve de in te zenden stukken liefst met zijn vollen naam te onderteekenen.
Bijdragen van der Redactie onbekende schrijvers worden vernietigd.
Op v e 11 a n g e n geschiedt toezending van proef en copie ter correctie aan
den schrijver ; alle verdere correctie geschiedt door de Redactie. Ingrijpende
correctie van dien aard, dat de tekst geheel gewijzigd wordt of groote tusschenvoegingen
moeten worden vermeden.
Overdrukjes
gelieve men tegelijk met de toezending der drukproef bij den
Uitgever aan te vragen, Zij worden betekend à f 5 per 15 stuks van 16 blz.
of minder en worden alléén geleverd, wanneer vooraf bij de Uitgevers ENGELHARD, VAN EMBDEN d Co., Noorder Amstellaan 139 Amsterdam
aangevraagd.
Zij, die een ingezonden artikel verlangen geïllustreerd te zien, zijn gehouden
de cliché’s daarvoor bij te voegen, tenzij deze op hunne kosten kunnen vervaardigd worden.
Nieuw verschenen werken op het gebied der wetenschappen,
waarover in
dit tijdschrift gehandeld wordt, kunnen b e o o r d e e 1 d worden na ontvangst
van een presentexemplaar
aan het adres van de Redactie.
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BRIEVEN RedactieNAVORSCHER,
f 15.-.
Honingerdijk 92, ROTTERDAM.
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Rietstap, 1 deel, met
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Beeldende Kunst.
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Deel 1. Kunst

2 Bd. ruim 1000 pag. 1501 Illustr.
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111. Renaissance.

3 Band 700 pag. 791 illustr.
8 in kleurendruk.

Prijs

per 3 banden
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f 20,

elk deel ook afzonderlijk verkrijgbaar,
daar dit een afgerond tijdperk behandeld.
Editie 1921 (beperkte
oplage).

Andrees

Alg.

Handatlas,

nog slechts enkele exemplaren disponibel.
Dit bekende Standaardwerk is sinds 1914
niet verschenen,
In 2 deelen gebonden: 1 GROOTE ATLAS
en 1 NAMENREGISTER.
Afmeting Atlas : lang ‘/2 M., breed 3 d.M.,
dik 41/2 c.M.

Prijs f 32.50 franco huis.
Andree’s Handatlas dient ten gebruike
v. Wetenschappelijke
Inrichtingen, HandelsInstituten Dagbladen en voor Privaatgebruik.
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nog 1 exemplaar
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Verkrijgbaar
werken bij
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ii f 125.
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Prospectus van al deze

Wij geven GRATIS inlichtingen
op gebied van AQUARIUM en TERRARIUM.
Voor belangstellenden
is onze Kweekerij
op verzoek KOSTELOOS te bezichtigen.

Borgerstraat 171, Amsterdam

Een solíde adres
voor alle REPARATIES,en
INSTALLATIE is:
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TB 0

Behanger

Woonplaats : Roomolenstraat
7, (boven).
Werkplaats : Bímera
Vísscherstraat
28.

Gevraagd

: NAERANUS, S.

Ds. W. BAX,
MAASTRICHT,
delijk gebruik

em. predikant
te
zoekt voor tijeen exempl. van

S. NAERANUS : POEMATA
IIordr.
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Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwater
van schepen. Dissertatie Amsterdam 1886.
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1859. Lezing gehouden in drie opeenvolgende
vergaderingen
der Ver. ter beoefening der Natuurkundige
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Ringeling (‘s-Hertogenbosch
1854).
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beweging van een punt langs de
voorgeschreven vaste kromme liju. Proefschrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : ,Questiones de Plutarchi vita Pericles (Lugduni Batavorum) Proefschrift 1879.
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Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 1752-1754
enz. Burgemeester 1732
enz., Heemraad van de Waterlandsche Hooge Zeedijk in 1757, Kapitein
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
van de Burgerwacht,
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.
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