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GESCHItiDENIS

Het beleg van Maastricht fn 1579.
Spaaasche

verliezen

vóór Maastricht.

In het staals,qrchief te Simancas (Spanje) bierust (legajo
579, fol. 169) de lijst van de gewonden eengesneuveld~enaan
Spaansche zijde bij het belleg van Maastricht .(8 April 1579)
dat 29 Juni 1579 bij verrassing veroverd werd. Er waren
400 ,doudmenen in het mobiele legerhospitaal 400 gewonden.
130 gewonden wer’den naar h’et hospitaal te Leuven vervoerd, terwijl er nog 200 minder zwaar gewonden in hun
eigen kwartieren verpleegd wNerlden.Dan volgen de namen
van dmevoornaamste gesneuv&en en gewonden.
J. KLE,YNTJENS

S.J.

S’egun la quenta que se hecha faltaran despues que se
sitió Mastrich hasta oy 400 espanoles, la mayor parte gente
particular.
Havra en el hospita1 que anda menel exercito otros 400
heridos .
Hanse embiado a L’obayna 130 heridos.
Havra ten los .quarteles .que sle curan a su costa $erca
de otros 200 que los que mejor estan de tod& no ptMran
scr de servi$io #enmuchos dias,, y no se ponen aqui otros
yue por ser pequenas sur hleridias sle curan en pie y hm
vuelto a servir.
Entre los demas muertos ay los siguitentes :
Fabio Farnm? deudo ‘del Principe.
El Conde Gmdo ‘de Sanct Jorge. 1)
Quatre gentiles h’ombres d’el Principe.
I
El capitan Troncoso.
El capitan Pledro Ide Guzman.
El capitan Carlos de Caravantes.
El capitan Urquiçioi y su alferez.
El capitan Alonso del Castillo.
El capitan ldon Juan Manrique.
Don Juan de Chaves.
El ca itan Geronymo de Yces.
Don P
. uan ‘de Quinones, alfierez de Valdes.
Don Antonio de Fuica y Villela.
Don Al’onso dse Salamanca, fijo ‘de Hieronimo de SalaL .
manca.
Don Pedr’o de Cuniga, page ,que fue de Su Alteza.
1) Gunsteling

van Parma en diens adjudant,

2

GESCHIEDENIS

Lloii Alvaro de Avellaueda.
El con& Pe’dro Nofrio, italiano.
Don Basco de Acuua, se dize que uo escnpará.
Uon Juall (Sera.
El alficrez Bus taniante.
E
l
ca.pitan Peldro Pachecho. J,c mat6 un n~osguclero
suyl por detfas.
Eutrc los demas heridos q:
Don Luys de Sotomayor.
El capitan Françisco ,d#e Aguilnr Alvarado.
El capita11 Saiicho I%eltran.
El capitan Pcrea.
El capitan Juan Munez de Palen@
El capita11 Torrles dc Yivero.
El capita11 Sancho dc Villalvn.
IJon Carlos ‘de Africa.
El capitan I>iedro de Velasco.
Ihn Françisco #die Chaves.
Don Carlos mcl~e Meueses, pajc cluc fue mtlc Su Alteza.
El capita11 clou Luys de H,errera.
!
I)on Ambrosio ‘de J~andriano,
El capitun <Ion Antonio #de Qmiga.
El capitau .Junn de Castilla.
J<l irlfi”nicro S@l)ioli Cariipi murio cn 1,ieja tic cnfcrmctlad.
Schrijven van Graaf van Mansfelt aan Filíps ll.
In tlczcn I>t*icf gesclwev~e~~ iu het lSegerkamp Le Maastricht
27 Juli 1579 dwlt Mansf&l I 1c1,en Koning ~ncde, dat hij over
tic ovcr~vinning tc Maastricht l~cl~aal~d, niet wil spreken,
daar T<olon~cl fiIo~~drago~~ 1) ~rlen Koning uitvóerig clawovlcr zal inlicht~cn.
Dan uit hij mcle vrees dat hij spoedig een droeve tij;tling
zal te mcklen hehl~en, 11.1. Iclc~~ Icioo,d van Parma. Volgens
dc ~cloctoreii lijclt dc p r i n s aan ~rlezelfde ziektte, waaraan
don .Juan stierf.
MansEelt vcrzockt den Koning dringend nu rcsds clle IIOOc l igc m aatncgch
t’e trcffeu, voor het geval dat clc Prins
stervcn zou ‘daar antlcrs groote verwarring zou ontstaan.
1) Christoforo de Mondragon was van 1578-1579 gouverneur van de landen
van Overmaas; een van zijn talrijke krijgsbedrijven in de Nederlanden was de
VeTOVeTing
van Maastricht.
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ZNelf zou Mansbelt reeds lang ontslag genomen hebben,
wegens zijn slechhe gezondbeid, de ve1.e onaangenaamhedien, ldi’e hij ondervonden heeft en [den slecht,en staat zijner
geldmi~ddel~en~
maar voorloopig zal hij nog blijven, omdat
de dienst dit eischt ten zijn verbek verwarring zou kunnen
stichten. Hij verzoekt den Koning spoedig te beslissen, wat
cr geschieden mol& #en hoe verder het bestuur gevoerd
rno’et worden. Nogmaals dringt hij op het zenden van
geld aan.
Op ,dfezcn brief teekent de Koning eigenhandig aan, dat
men Mansfclt zeNer vri,en,tldijk en beJe,efrl moet antwoorden !
‘El Condle ‘de Mansfeit a Su Magestad.
Maestrich, 2 ‘de julio de 1579.
Simancas. - Eslado: legajo 579, folio 62.
S. C. R. ‘Magd.
La relacion qu’e hara a V.Md. el corone’i Mondrago~n me
escusava td’e ser prolixo en darlie quenta del successo d,esta
villa ‘de Maestricht de la qua1 ha sijdo Dies servido de dar
a V. :Magd. muy cumplicla Victoria, sino sle nos aguara
cstse contento cou la enflermledad (del Principe, la qua1 es
de manera que tema mucho qulc la primera nueva que V.
porque dizen
Magd. t e n g a ‘del sea d e su fallecimiento,
los medicos que su mal va pareçilendo a;l del Sor. Don Juan
Quedaria todo 10 ldle aca en la confusion qu’e V. M.d. puedle
consi~dierar si no provee con to’da diligençia en Iós negóçios quando Dios fuwee servi’do Ide idisponer $4 Princi,pe.,
Y yo coma ,el mas dlessea lel serviçio de V. Magd. no
peedo bexar lde represlenlarle que cumplbe mas que nunca
,proveNer ten 10 lde aca con tocda dil$gencia y aunque yo estava
determinado coma por aigunas mas be significado a. V.
Magd. (cie retirarme (assi por hallarm,e con poca salud,
molisdo de divlersos desgustos, y en parte alcançado8 de
deudas por los gasto: a que mis cargos me obligan) cómó
por dessjear antes del fiu de mis dias yr a blesar los Reales
que mi
pies y manos ‘de V. Magd., todavia consi~derando
,qusençia seria al pnesent~e causa #die confusion y cjue ;no seria su Real servicio, posponldne v$la, salud. contento y sa;
tisfaçiones a 10 que soy obligado y devó a V. Magd. y al
tilempo y procurare de. con mi presençia ten quanto valierc
assistir a 10 qne esto me obliga y porque V. ‘Magd. estara
avisado por ottra via de 10 q’ue aqui ha paneçi/db cónvenirl
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cluc TE haga por su servicio mientras ottra cosa V.Md. orlella, 110 sc vc mas I.argo sino tille le tornto a rcprcsent,nï
yne sobrc to’do es ncoessaria In prcsleza en la provision dc
govilerno y 8dinlero. Guar’tle Nro Senor la S. C. y Ren1 persono (d#e V. Magd. con ayuel augmcnto lde vittorias, rcynós y
S~ClloI~iOS
cluc s u s humil~des criados desscamos y l a claristianda~d ha menester. Dc Macstricht 2 ltlc .Julio 1579.
Esta pensava ymbiar a
V.Md. con Momlragon,
per0 por ofrecerse corrco
c$uc yra con inas br8ev~e~dxl.
s. c. R. Magd.
la ymbio acrn.
Humil criado de V. M.
que sus pies y Rcales manos ~bcsa
cli Ma11sf431t.

(Al dorso,
111’0.

Sellol~.

‘en cl sobrescrilo:)

A la S. C. R. Ma@. ~rlcl Rcj

I

En la carpcta,
(De mm0 ~dc Fclipe TI:) Rcsl~ontlasclc muy graciosamcnlc.
Parma aan Filips 11, 19 Jdí 1579.

Parma aan Filips 11 (Legerkamp bij Maastricht, 3 Aug. 1579).
Parma had na den {dood van 8don .Jan zijn lrolepen van
Namen naar Maastricht v~erlegd, eindc 1578, om ide bcllegcring td,er stad tc beginnen. Ecrs t v~erzel~~eride
hij zich van
een aantal plaatsen in het Bvlrrkwartier van GeldcrInnd.’
Hiet plaltelaed van Brabant en Opper-GelIdter en Limburg
werld door bmeilde partijmen gebran’dschat sen geplund,erd.
Van
uit zijn verstlerkte
kamp bij ‘Maastricht schrijft Parma aan
den Koning volgende brieven, waarvan ,dc origineel~en
in
het. archief te Simancas liggen.
Siniancas, legajo 579, ‘fol. í4.,
Schrijvler begint met #d,e mcd~adeeling tclat hij langzaam zijn
gezondhei8d terugkrijgt (zie hi,ervoor
schrijven van 2 Juli
1579) van Mansfeld aan iden Koning). Dan beklaagt hij
zich, dat er maar stlesds gocn soldij gezonden wordt voor
de trolepen.
In het v8erdere ged,eelt,e spreekt hij over de inname van
Mjech’elen, waaromtrent dien Koning meen bericht toegezonden is in het Fransch en zegt dat nu Vilvoorden en Brussel
omsingeld zijn, hij deze tevens zal ltlwingen hun plicht
te doen.
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Hel lteger, ‘dat in Gclrl~erlan~d ligt, doet, volgens Parma,
vrijwel niets, omdat het nog steeds zijn solidij niet ontvangen heeft. Warle ‘dit gcschicd, :dan zou GclcCerland LU
reeds in het b,ezit van dten Koning zijn en waarschijnlijk
evlene,ens cen ged’eelte van Friesland.
Hij beveelt ,d’en commandant Navarctte aan, ,die veel IC
sllecht betaald wordt en verplicht is meer uit te gcv’en ‘dan
hij ontvangt.
Simancas. legajo 579, 131. 81).

L)c Duitsche r~cgimenben ,cischen hun solrdij, ldaar zij anders
wleigeren 111 un kwartieren bij Maastricht tc verlaten. L)e
Prins dleelt mee, g e h o o r d t e liebixn, ldat 1d8e onlcvrcdcu
troepen hel hierbij niet zull~en laten, maar zich ill I,uxemburg door plund~ering voeldsel zuben trachtlei tc verschafCen. Mlen zal hun minstens hun* van vroeger vcrschul~digdc
soldij moet,en lxtalen, doch zij zulben ook nog een cXec1 van
hun tegenwooi;dige soktij cischen. Wanncrr men hun ech ter bmetalcn wil mtet d’e 400.000 ~scildos, ,tlie uit Florence
zijn gezond~en. dan blijft er niets over voor dc Spanjaardcu,,
de lichtee cavalcri,e ‘en die Walen. Bovcndieu moet inai het
geleende geld spoaedig terugbletalen; b.v. aan de hertog van
Terranova, eveneens als ,dc schul~den aan particiili,eren
voor geleverde Ic\~eiisll~i,d~del~en.
Men wil zo0 gmiw mogclijk ,de ,,reytres” naar huis zend,en, maar (dit is onmogelijk.
als men hun niet betaalt. Walmen, Boergondiërs en Spanjaarden Ndringcn aan op betaling; voor het velc en hardde
werk ,dat zij Id~eden, hehoorcn zij beloond tc wortden. Het
jc’erste dat geschieden moet, is het wegzenden der ,,reytr,es”
naar plaatsen, waar zij geen ruggest,cun kmmen vormen
van ,rle Duitschle vorsten, daartoe is gel,d noodig. Hlet is moRelijk, dat H,enegouwen sen Artois ,dse reytres zullen witICII behouden,
maar het is ook mogelijk, ldat alle gewesten
Ier op aandringen zullen~ ltlat zij vertrekken.
blaar in lelk geval moeten de reytres betaald worden.
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Bijbelbladen Gramser en hierop
medegedeeld

door

Mr. A. HAGA.

familie-annteeleningcll, gcschrcven
op
Ondwstaand~e
eenige f o l i o b l a d e n , well~e l o s i n ‘cen ouden bijbel lag~‘n,
bevinden zich in het bezit van den heer J . R~crgman Lc
Hattlem, ‘een afstammeling via ‘de vrouwelijke lijn uit het
geslacht Grcrn&Ur. Over (leze familie vindcil wc in (tile gcnealogische literatuur nagenoeg geene. albc~en maar enkel,c vcrspreidc gegevens, r~etleii waarom J)ublicati~e van $tleze bijbelbladen ‘niet ongcwenscht lleek.
Eten onderzoek. naar ~tle herkomst van ~tle oudste in ‘deze
familie-aant,eckcniug~!n
vermeklc lcremius Grknser, die in
1713 tle Rall~dwijk in hel huwelijk tratl, had tot r,esultaat,
dat mij bleek, dat hij 20 April 1688 t’e Arnllem was gedoopt
als z o o n van ,loh~an,nc~s Gr’crmser ‘CIJ Wolfertie GNeurts thn Otterloo, dat hij vervolgens, 11a \~~:larschijnlijk slechts kortzn
tijd te Hiten lcn Ihodew~a~~l te hebben vertoefld, op f 3
November 1708 met zijn zuster Johnna Gramser mtet attestatie van ‘daar te Reusichem kwam ‘~11, daarna 4 October
1710 zijn attestati’c te Ranclwijk inleverde! waar hij tot
custos (koster) was aangcstel’d.
Dank zij de mcdcwcrking van ~tlcn heer W. Wijnaendts
van R’esandt tlc Vclp, #die in het bezit is van gegevens bctrieffende de hier nirl l~eban~d~eldc takken van dit geslacht,
kwam nog een oud’erc gencr:l’tjc aan het licht, 11.1. leremias Gramser, grootvader x:111 rlcn hiervoor genolemden
koster van Randwijk. Tk~zc .7ewmìns
Gramser (1) was, blijkens ldie onderzoeki~~gen van Eden heer Wijnaendts v. Rcsandt
afkomstig uit Silezii; cn ds soldaat onder Johan Maurits
van Nassau op 28 Oclol,cr 1628 te Deventer gehuwd met
Cufdinrc Jaspers. Hij vcstigtlc zich later tc Ard~~em, w a a r
h i j schoolmieester werd ‘en o p 1 1 Septcml>er 1680 w e r d
begraven: zijn vrouw volgtlc hem op 21 ScT)tember 1684
in hset graf.
Uit ‘dit huwelijk wcrrl o.a. OII 1-1 danunri íG52 te Arnhem
gedoopt .Johannm Grnmse’r. tlic aklnar 31 Mei 16~82 huwde
m e t Wolf~erfje Genrts 7wn Ott~rloo.
uit Ede afkomst’&
U i t ,ciit huweliik werd, zooals boven rctods wc~d vcrm,el;rl,
o.a. ,een zoon Jcrcmias ill 1688 gcbo~~~~, die later J<ostcr te
Randwijk wer~tl. Hier lqon hii nanlc~kcning te houden van
die hlijdc en drocvc ~~~I~c~~~~~c~~~sscI~, Itlic zich in zijn familie
afspéclden. De origineelc anntcckcni11gen van J&emists zijn
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cvcnwcl niet meer aanwezig, maar ‘door zijn 20011 IZclftlr*i/;
GfclrllSe’r gecopieerd en na d,en ~dood van zijn vxlcr door
hem z~clvcn ,cn zij DC nakomelingen voortgezet.
Dc t a k van H e n d r i k Grcrmser i s i n ‘tle ‘eer& h e l f t N:Icr
19de eeuw uitgestorwn; h i j h a d ~eveuwel twee Imm3,
zooals u i t o n d e r s t a a n d e fail7ilie-aant~e~cl<eiliiigen
blijkt,
waarvan ,dc oudste Geurt Grarnser schoolmoestcr le Lcui
(bij Nijmegen) was en lat8er stedhoudcr dlcr hm11 cn SC’crletaris van de l~ccrlijkh&d Leur wer~d. Zijn zcgcl vc~rtoonl
cen dwarshlk, * waartdoor ldric kranm~cn gestoken zijn. 1’1.
Uit dezen tak stamt vcrmoc8:lclijk ~d,c heer W. C. GPII~SPI.,
thans IlotWis te Roor4lahuizcn(Fr.). De licrr. J . 12erynwn
tq’Hattem, afstammeling uit Sden lak van Zlmdrik Gr~rmser,
bezit evenwel een ou,d uit hout gcsueI:l~en gc~kl~cur:l walen,
,dat als volgt heschrSeven kan worden: in blauw XII zilveren
dwarsbalk waardoor ‘:irime gouden krammen zijn gestohl,
van onder vergezeld van #drie liggewl~* gou~.l~cn wusscnaars.
De v~crondcrstclling ligt voor ~dc hand, dat Zler&ik GIYunher of diens nalroruich~~gcu ~dczc wassenaars (halve manen)
mogelijkerwijs aan den na;m~ (of het wap;~~~?) van Crir~fie
IUIC(R Manen, ‘dc vl-ouw va’n H,endrik Grarnser, helhcn onlItoend. De oudste l~rood~ vqn Heuttrik Grunmr is rlaarentlcgcn het oorspronk,clijk
wap~cn l)lijvcn vocrcn.
Ihe heer R&gm!cuz is nog in het bezit van ‘drie op paneel
geschil~dler;cle portretten, voorstellende Hendrik ~~Fi/l?lSY~I
(+ 1791) en disens zoon Icn sclioondocliter Piel~er GzWInsez
1~11 Cafharim Nìerop.
Thans mogen lii’er ,de faniili,e-nanteclieningen
volgcn.
Ao. 1713 dm (10) Decern2xr (zijn wij) Jcremias Grilmw
en Grietje Gurtse utrn Manen in de kcrckc tol
Randtvijk getrout.
Ao. 1714 den 8 September op .SaEcrdagh smorgens ten half
,
v i e r i s o n s gehooue e e n s o o n , genaemt GcrrA
en Soedaghs daer aen volgeI& in de kercke tot
Randwijk ge’doopt.
(Met d’e hand van Pieker Ch-amscr hijgevoegd :)
OverMen 5 Desleniber 1793 tot Leur hegraven.
Ao. 1716 ‘den 3 Februwari~e op Maendagll smorgcns trn half
cen ure is ons geboore een doglIer, genaemt Wbu~_1) Vriendelijke mededeeling van den heer R. T. Muschart te Arnhem.
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terken en is Sondaghs ‘daer acn volgcude ,in dc

k’ercke

tot Randwijk gedoopt.

Ao. 1718 lden 3 November op I>onderldagh smorgens t~cn
half agt is 011~ geboorc ~CCI~ ~0011, g~~acmt *JOhannis en is Sondaghs daer sen volgendlc in
de k8er&e tot Randwijk gedoopt.
(Met de hand van Pieter GramsIer bijgevoegd: j
’
Overledlen (den 27 January 1794 tot Ncdcrasselt b8egraven.
Ao. 1720 #den 29 October op Dlengdagh smi~ddaghs om half
twalef is ons geboone een soon, gcnacml Hendrik (en is Sondaghs ~clacr aen volgendc:, sijntlc
tden 3 November in de kclke tot Randwij k
gedoopt door Ho. Hendrik Wijkniet.
Ao. 1722 den 26 October smorgens om half drie op Xlacn,dagh is ons geboorc een 8dogt,er, genaeml CorMinu en is Sonldagh daer aen volgende in dc
kercke tot Randwijk gedoopt.
(In den) H:eere gerust dien 14 L)esemb~er 1723.
Ao. 1724 ldell 27 L)~esrember op Wo~ensdagh des morgens (om)
sevene is ons geboore een mdogtser, genaemt C;eridiná e n Sonldagh ,lda’er alen v o l g e n d e i n stlc
kercke tot Randwijk gedoopt. En is in lden Hleere
gerust 30 Meij 1725.
Ao. 1729 den 29 Januarie op Saterdagh agtcrmild~dagh Len
half drile is ons geboore een dogter, genaemt
Johann,a en is Sondaghs ‘daer aen volgende in
de kerke tot Randwijk gedoopt.
Ao. 1730 den 31 Mcy op Woensdagh agt~ermid~dagh ten
drie me is 1;ljju walerclc mo,eder Griefje Gurtse
vicxn ‘Ma,n,e tot onser droefenisse in d’en H.eerd
ontslape ‘en Dyndagh daer aen volgende ,dcn
6 Jury in de k’erkle tot Randwijk bmegrav8e.
Ao. 1731 den 6 November is mijn waerde vadfer .Jeremins
GramsIer
tot onser droeffenisse in den Hcere
ontslapen en den vijftinden dito in de kerke
tot Ran,dwijk begrave.

1718 ~dCl1 20 Mcy ,des morgens 6 Ure is Ons ~Wll dochter
gcbor-en o
p
h4aell~dagll en IhMlcl-&lglls de11 23

dito des agbcrmi~ddag sijnde Hemelvnersdagh in
de grootc kerk hin~~ctl Alkmacr godoqpt met ~tle
uqnms van Griefie 1) door Do,. Georgius dc Riq.
En belijldenis
gedaan val1 mdc
Cret~eformc,crtlc
gpcl tsdiSenst stlcii
Mey 171% hij Do, 3Iigael
Verhoorn.

1750

irlcn

7 Januari ~1:~s agtermi~cl~dagl~
half vi’cr urc o p
Woensdugh is ous gehoorc ,eeu dochlcr cn I)on8clcrd:lgh avout den 8 stlilo i n #tIc ka@ rnct dC
naam van Pitcrneltìe 1) gedoopt door Do. I’eerhuys.
En belijSd~elliis ged;~~l v a n (de Gcreformccrde
go~dtadienst
‘den 2 8 Mcy 1768 bij D o . D i r k
L,esier.

1752 op Vrij~tlagh des morgens 8 ure syndc ,cleu 2 ,Juny is
ous gebooren een soon, ‘die op Soudagh den 1
{dito #des agtermiddagh

ia de groot’c kerk I>iilnen

Alkm’aer is gedoopt met ‘de naam van Jmemins
icloor Do. Cornelis Sturmau.
1734 {deu

10 A u g u s t u s o p Sat~erdagh d e s agtermi~ddagli
quartier over vijf ur,e is ous geboore ccu soon
en Sondagh den 11 dito ~tles agterm~d~dagl~ in di:
groot,c kerk hiune Alkmaer gwloopt m e t
dc
naam van Pieter 1) ldoor Do. C. Sturman.

1756 3 Januari op Safferdagh
ldes smorgens cirka 3 ure is
ons geboore ‘een soos en ldles Sondaghs den 4
1) Zij komt met haar echtgenoot, broeder, zusters en zwagers voor in een
akte, gepasseerd voor schepenen van Vollenhove op 1 Februari 1793,‘waarbij
Pieter Stuurman als gemachtigde van le.
Bakker en Margaretha
Gramser, echtelieden, 2e. Pieter Gramser, 3e. Hendrik Christoffel van Goor,
en Barendina Gramser, echtelieden, allen te Alkmaar en instaande voor 4e.
Reindert
van Hulst en Petronelhz Gramser, verkoopt aan Hendrik Smit en
zijn erfgenamen de zoogenaamde ,,Oostewolspagt.”
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En Eden 13 I;ebr. des avons ten eirka 5 ure in
1~1~cn HeNwe gerust; 16 dito in ‘de groote kerk
begrave.
1757

lhm~~b~er’
geboore

op Sondagh avont 10 uere is ous obit 2)
een

soo11.

1760 3 MaWt op Woensdag11 des morgens cluarticr vook
I
6 uerc is ons gebooren een dochter en des San-1
ldaglls ‘del1 ,9 çlitoo id,es ag~~crini~ddngli in de kapel geSdoopt ‘&~or Do. Coriielis Stuermaii en gcibaem t Harenidinu.
1)
1771 26 Juny o p Wocmdagl~ ldes a v o n d s CVCL~ o,ver e l f
ure is in ldeii owder~dom van 49 jaaren, 3 maan~tl~en en ,elen dagh in ‘den H~CW-CJ~ onlslapen miju
t’cder beminde huysvrou Herx?rihye de Wilden
~eii op Dinsdag11 Ndeii 2 July daar aan volgende in
1t1e groote kerk op het coor in de grafst,cxle no.
53 b8egraven iixlat wij in den egt met den andcr’en hebben gelecft 25 jaar #en 27 ;ciagcn.
1785 8 Junuari’c op Salendagh ldes avondts t’en vijf ure is
in ~d~cn ou~dcrdom van 32 jaaren, 7 maanden eii
,
6 Iclageii i n d e n Heeren gerust mijn ouclstc
zoon Jeremicrs Grcmser ‘en op L)oll~derdngh den
13 lclito in de Groote kerk op ‘t coler in de graftsteeden No. 53 begraven.
i(Aan ~clen voet van het bla’d, waarop {deze aanteekeuin~
geschreven staal, is later de onderstaande aanteekening gcschreven, ldi,e ~evenals de volgend’e van lcle hand WJI Pieter
Gramscr zijn).
1791 10 F~cbruary
op Donldendag morgen ben elf ure is
in den ouderdom van 70 jaaren, 3 maanden, 12
,dagen in den HSeeren ontslaapen onse geagtc vu!d’er Hendrik Gr8amserS
en op Woensdag dmen 16
F8ebruary irlaar aan volgende iJ1 d'e k-oote kerk
op het choor in /de grafstede No. 53 begraavcn,
ì
2) Blijkbaar doodgeboren of kort na de geboorte overleden.
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1778 ~dcm 20 1l)eseinber
op Sondag sijn wij getrouwt YieCel
G r a m s e r en Cahariena Ni8er’op ~rloor Do. LIirk
Li’csier in de Groole kerk.
1779 4 October namiddag ~clae klok half lwcc is mijn
vrouw bevallen van 8ecil ldogter. Den 15 di10
uwen overleeden. Ihxi 16
SavoIls 0 1 1 1 llcgcll
[dito in ‘de Groote kerk begraven.
17Sl L>~eu

5 A u g u s t u s Sondag namiddag ten h a l f drie
uren is mijn vrouw bevallen vau ,een soos cu
is op Itllen 12, dito in ,de Groote Kerk gedoopl CII
heeft Itlle naam ontfange van Hen&ik door 110.
Porjeere ccu de dooppeet is geweest
GIYèfjC
GrYrms#er.
En syn belijdenis gedaan van ‘de tierefosmc~crde
goldlsdhst den 12 April
1 8 0 0 \‘OOl. Do. L .
D~erkinderen.

1783 ltl’cu 30 Seph~~ber Ihgsldag smorgens quarticr wo1
Itlrie uuren i s m i j n vrouw beval Icn vau cen
~dogt~er eu i s op #d,eu 5 Octobser i n de k a p e l
gedoopt en heeft naam ontfange Maria door 1%.
itlle Wilde. Dse ‘dooppeet is gcwcest Muria Nierop.
En heeft haar b~elijdenis van ‘de Glereformeer,de
godtsdienst gedaan lden 22 January 1802 bij
dom. Porjeeren.
ITSj d e n 1 3 Juny Miaaedag savons yuartier ov,er elfe i s
mijn vrouw bevallen van een Itlogter 8e~l den 19
dito in ‘de Groote kferk gedoopt met de naam
v a n Hendrìc,a BareAdiena d o o r Do. Porjeerc.
De ídooppeet is geweest h’aren’diena Gramser.
17135

8 July is mijn ‘dogl,er Hendrica Bar:endien,a
smorgcus
cirka vier uuren in ,dcn Heeren gerust eu den
11 (dito in :de Groote kerk begraven.

1788 16 Sept~ember Dingsldag smorgens sirca half agt urw
is mijn vrouw bevallen van een itiogter en op
den 21 dito in (de Grootse berk godoopt met de
naam Hen8rioa Margareiha door do. de Wilde,
wlens dooppeet is geweest Griefje Gramser.
Margare f h a
1789 lden 27 July is miju dogter Hsndrica
smorgcns circa vijf uuren in <deu Hleren gerust
en !den 30 dito in be Groote klerk btegraaven.
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lï9.5 26 October Maandag na ,de middag te ltlrie uaren is
mijn vrouw lxvallcn vhn ~(4~11 ~(logter cii demi 28
ltlaar aan volgende in de kapel gedoopt met lclc
naam Hemtr’icc-4 Mwicc door do. de Wilde. I)c
~tlooppec-1
is geweest
Mcrricc Niuop, dogter van
Claus Nierop. En heeft haar b~elij~rlenis
gedaan
van de G~erid’ormeerdc
godsdienst den 21 Octobcr 1812 bij domenc Porjewen.
1799 (i Mcy Dingsclag smorgen ten twee uuren is
vrouw b~cvallcn van ,e’cn Itlogter en den 8
ttlaar aan volg~cnde heeft mijn vrouw ill de
te kerk sIelf ten ~cloop gehouden ,en heeft de
ontfange van Mar~ia Elisabeth sdoor dom.
jeerle.

mijn
.Juny
Groonaam
Por-

lrleii 9 Noveml~er
is mijn ‘dogter Mwiu I<ZiesahetZz
smwgens om agl uuren in ,dlen Heeren gerust en tlc~l
11 November in de Groote kerk begraven ifi ‘(le
grafst,sdc No. 93 in dsc middelgang.
1808 29 S~cptembse~ op Donderdag morgen cirka agt uwen
is iii d~cii ou~derdom van cen en vijftig jaaren,
tisen maanden fel1 twaalf daagen in den Hser’cn
ontslaapen mijn teder ,en bemin& huijsvrouw
Calh~arha Nierop ‘en op Dingsdag den vierd,q
October daar aan volgende in de Groote kerk
in >de mid’delgang in dte .$rafstede No. 93 bzegrave,
mulat wij leen genolegelgke
legtverbintenis gehadt
heeft van neegentwintig jaaren, tien maanden
en neegen Idagen.
1826 23 Juny op Vrijtdag savons om negen uwen is in den
bloejodlen
ouderom van vierlenveertig
jaar, tieu
maande en agtien dagen, nadat hij een swaarc
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gehaclt heeft van teen Eisstel en door
verswakking te Amstlerdam in clen Heeren onlslaapen mijn waande soo11 Hendrik Gramscl
cn Dingsdag $daar aan volgende savons om
twaalf uwen sijnde den sceventwintigs t’e Jury
tic Alkmaar in ltle Groote kerk in dc middclgang
in Itlse grafstedc No. 93 begraven.
0pYatie

1829 22 .January is Dw trouwt Anthonie Rergman 3) inel
mijn jongste doch ter Htwdrieca Marica Gramsel
voor irle mid’dag op Dondcr~dag op ‘t stndhuijs
door #de Sonnavielen.
1829

15 Dcsemb~er is mijn dogter HeRdrica Maria Gramser in ‘die kraam bevnllen smor(gens) G - -- ‘-_-- een (dogter lcn heeft den
(Het blad is hier afgescheurd).

1830 den 18 F’ebruary is Ce Amsterdam op Don~dcr~tlng
01)
: h e t sta~dshcuijs getrouwt ~cloor
, Chrissto/jet Bergman 4) ‘en Maria Gramser.
1831 den 9 February op Wolensdag
nami~d~d~dag
half vier
uren is mijn ‘dogter Hen’driecla
Maria Rergman.
gebooren Gramsel in dc kraam beval18en van
cen soon en heeft het eelf ten doop gehoudcrl
bij lde LeutIers gcnieent8e op iden 6 Maart cn hocfL
Ide naam ontfangen van Hendrik Matthijs door
Iclom. Coensce.
(Hierna volgen aan&ekeningen,
~111 Anthonie Reqyman~.

blijkbaar van tic

hand

1831 Den Me Dlezember
is onzIen vader Ien l~el~uwdvadcr
Pieter Gramser in den ouderdom van 77 jaren
en vier maand,en overleden ,cn op het ,Nieuwcn
Kerkhof in het graf no. 100 begraven.

3) Hij was goud- en zilversmid en is 4 October 1803 te Alkmaar geboren
en in dè Luthersche kerk gedoopt als zoon van
Hertdrik Bergman,
commissaris van het Alkmaarder veer, en Adriana Moot.
4) Hij was bij zijn huwlijk chirurgijnsbediende en 19 April 1801 te Alkmaar geboren en in de Luthersche kerk den 26 April d.a.v. gedoopt, broeder
van Anthony Bergman bovengenoemd.
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1832 Den 20sle January is onze tante Grietje Brakker, geb.
Gfamser na ,aen langdurige ziekte in den ouderdom van 83 jaren iu den H’ceren ontslapen cn
den 24ste’ .dito begraven.
1832 op ~tlcn 23ste Maart is in Amsterdam aan dc gevolgen
‘eener slijmhcroerl~e
overloden
onzen z u s t e r :>u
behuwd t zuster ,Wmi,a Gnamscr in den ouder1x10117 van 49 jaren; is begraven op het st. Allthonic kerkhof.
O p ~dcn achti~enden Noveml~er
1 8 3 2 i s [mijne geliefGc~,
vrouw Hendrfkrs Maria Gr,amser bcvallcn [va u
cen zoon]? heeft Iden naam ontvangen van Picler Henldrik gedoopt] ‘door Ds. G. H. C.oenLsc
leeraar ader Lutersche [gemeente] alhi~er. P(Letejr H(enldri)k ov~erle~den
den Me Maart 1833.
Op !tlcn vierden January is mijne geliefde vrouw bevallen
van leen IdochtIer, heeft den naam ontvangen van
Adrinna Miaria, is gedoopt door Ds. Allart J’icrson, leeraar der Gereformeerde gemecnt,en.
Op ;tJcu

tienden January 1838 is mijne gcliefdc vrouw bcvall~cn van een zoon, heeft ,dcn naam ontvangen
van ‘Jnn Hentirik, gedoopt door Ds. Coentse.

Op ttlcn ncgelllellt\irillstigstc
Sptsember 1838’ trof mij en
miSjnc vi’cr kinderen Eden zwaarste slag onzes Jcvcns. Mijne geliefdte huisvrouw Hendrika Mnris Gramser ~eindigdle op dien dag op ‘eenc allerbc~tlroevenst~e wijze haar voor ons zo0 dimerbnar
leven, haar dat Haar Esd. in Neene ongelukkig’c
zeiektle van negen maandten ge...had. God hoop ik
heeft haar ziel in genaden aangenomen opdat
zij ltlan nu in dc Eeuwigheid de zalige rust mogl
gemetten voor haare zoo veelvuldig uitg[estanc!
smarle hier op aarde. Haar Edelen is begraven
op ttlcn Dinsdag den 2de October op het N.ieuwen Klerkhof in Idlen g[raf]stode
No. 100. God
(le Vader van alle genaden #en barmliartigheid
sch’enke mijl* DDE troost dat ook mijn aardsclle
leven verbroken word Cen] ik in die E’euwigheid
weder mlet haar [die mij] altijd zoo di’erbaar
w a s m a g vereenigd [worlden.
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(Op leen afzonderlijk blad papier volgen de aanl~eekcningen Nierop).
’
1755 den 5 Januarij is Piefer Nierop getrouwt met M,rrricz
Greuing tot Oudorpt van ‘dómcnc Rcrkhout.
17,5<5

rl’en 8 November is deze boove slaande in tic kraam
hevall~e op Saturdag morgen ten 6 uL~rcl1 van
sceii zoon genaamt Cl;nfrs ‘en is in de Cape1 gcidoopt v a n ~doinene Tserhuijs. D e peet Geertje
#Klok.

1756 17 November savons tien tien uuren bevalle v:rn ccn
ldogter genaamt Cathnrina van 8domcnc Tccrhuijs. De peet Cornelìs Nìrop en huysvrouw.
1757 Sondagmorgen ten ielff uure bevalle van een dogter
genaam t Maria, ,gedoopt door domene Kulcnkamp. De peette Clam Nirop en huijsvrouw.
Dit kint is 1758 27 OctohBer ontslapen,
1759 17 Desemher Maandag morgen ten elff uurcn van
leen zoon genaamt Wì0em geldoopt van domcn~~
I
Stuurman. De pecte IXfZoff nevc en huysvrouw.
1761 29 Januarij bevalle van ‘een Idogter gcnaamt Marìkl
savons ten tien umen, van ~rlom~ene Iiul~enkamp
)gedoopt. De peetc Cornelìs Nìerop en ~nysvrouw.
1762 27 Juli~j btevalle van een soon snags tussen een en
t w e uuren genaamt Corndìs. rk p e e t Biflof/
neve ,en huysvrouw. Dit hoeve staande kint is
1763 25 Meij ontslape.
1765 28 April b’evalle van 8een zoon genaamt CorncZis.
sijnde Sondag savons 8 uuren. l)e peete C. Nirop
men huysvr.
Deeze Maria Grevìng huijsvrouw van Pìeier Nirop is lden 4 Meij 1765 salig in den Heer onlslapen, out sijnldc 32 jaar 7 maanden.
1766 den 8 April is Piefer Nìrop salig in den He’er onlslapen, nalaetendle vijff weez’en.
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Geldersche Stamreeksen íu de Kwartíersfaat
van N, P. Vbheím.
door J. J. Vürtheim Gzn.
11.
VAN KRIEKEN,
Wapen. 111 zilver een kriekenboom met bruiueu slam en
lxvrucl~t mei 7 z w a r t e kri’cken (1-3-3). Helml~eckcn : dc
t)OOlll. \VI*Ollg el1 ~tlC?I<lilOC!dCll: zilver Cl1 gl*Ocll.
Het W:~WII s t a a l - nbdus beschreven in het z.g. ,,l$rapcnboek van #der Monde.”
Een zegclstempel, in het b,ezit Id#er familie, vertoont hel
\vape11 o p c c 1 1 cartouclic en gedekt m’et een bnronucukroon (ï parels). t~a~~rechijnlijk behoor~de d i t st’empcl
oorspronkelijk aan Hermina van Kriek,en,
gcd. Tiel 10
Juui 1 7 9 8 , overl. Twcllo ( h u i z e Dijkhof) 2 1 J a n . 1,832,
Icloc.htcr van Geurt van Kriekten, lid der Commune van
Tiel iu 1798 en Gecrlje Donk (eu achtcrkleindocl~ter va11
Geurt Peters van Krieken en Elisableth dc Kruijff, vermeld
iu onderstaaudc stamreeks onder V). Zij huwde Ti’cl 19
April 1823 met Iioclof Hendrik Cerlach Baron van Issclmu:len, geb. op ‘den huize Zwollingerl;amp te I)ingsLcrVCC’Il ‘ecu gehucht onder Wanneperveeu (Overijssel) 30
April 1799, ovcrl. Twello (huize Dijkhof) 13 Dec. 1841
(vgl, ook Natl. Adelsboek 1914, blz. 432).
Najam.
D,e geslachtsnaam, kennelijk een z.g. berkomstnaam, wordt voor het eerst aangetroffen in dc actc vau
ondertrouw dd. 17 Juni 1683 van Geurt Piebcrs van Kriekc
en .Jenneken Heudriks van ld’en Hurck (zile S t a m r e e k s ,
gen. 111).
Naar (de familie-ovcrle~~‘cring
wil, zou DDE in dc Stamreeks
onder 1 genoemd8e Geurt hebblen ~dleelgenom,en aan het gcvecht bij Turnhout (23 Jan. 1597) en zich toen in ~dc
nabijhcild van het dorpje Krieken bijzonder hebben onderscheiden. Dit feit zou zijn nazaten aanleiding hebben gegeven om, ter herinnering ‘daaraan, den geslachtsnaam
,,van Krieken” aan te nemen. Maar........ noch in de buurt
van Turnhout, noch cklers is een stad, (dorp of gehuchl
van ldezen (of nagenoeg ~denzelflden) naam te vinden.
Evenmin als in de ,,Namenverzeichnis zu Andre’cs Handatlas” (uitg. 1925) wordt dan ook in ,,The Times Cazettsecr
1922) ‘de geographischme
naam Kricof the World” (uitg.
ken, Grieken, e.<l. aangetroff,en.
Merkwaardig genoeg komt
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dc familienaam, van Krieken echter ook in België voor.
Herinnerd zij slechts aan dien Vlaamschen autleur Fee van
Kri,eken Jen Idiens te Mechel,en verschenen ho’ek ,,Het Huis
met (de Gebroken Ruiten.”
In ltlit verband moge tevens op cen in ,een andferc tak van
ltl.ezc thans zeer uitgebreide familie nog bekendme overlev~ring gewezen worden, volgens welbc men van franschc
origine en stamverwant m,et het geslacht Créquv in Artois
(Noord-Frankrijk) zou zijn. Alhoewel bij hlet ‘I%elsche geslacht nimmer een fransch~e !doopiiaam werd aangetroffen
en er ook overigens hoegenaamid geen aanwijzigingen zijn,
welke Itlit verhaal steun verlleencn, is het toch wel merkwaardig, dat het geslacht C&Juy bovcngenoemtl, hetzelfde,
wapenfiguur voert, nl. in goud een krieklelaar van rood
(vgl. het tijldschrift ,,Lectuur voor d’e Huiskame?, 1857).
J. B. Rietstap, ,4rmorial Général, vermeldt i.v. vcrschillende wapens Créquy, waarondler ‘dat v a n d e H’ertogcn
van ltlien naam in .4rtois en Picardië,< welk’c wapens nllc
~tle typisch heraldische créquier of kriekelaar vertoonen..
Volgens Gallas-Herckenrath,
Fransch Woordenboek (Fr,%x1.) blz. 1,51 zou créquier echtier door ,,wiMe pruimeuboom ” vcrtaal~d moet,en word~en.
Hi,erbij zij opgemerkt, ((lat blijkens Andrees Handatlas,
uitgave 1925, blad 89-90, A.-B. 2, een plaatsje Créqui in
hrtois (Frankrijk j te vinden is ien wel Z.O. van Boulogar en
ongev. halverwege ldeze havenstad en Arras. Het is mij onbekend of bovenbledoelde geslachtcn hieraan hun naam
ontleenen. In ,,Th’e Times Gazetteer” wordt Créqui niet
geiioemld.
De vraag Idringt zich op, of vormge generaties met te
hoog hebben gegrepen bij d’e verkhuing van hun geslachtsnaam ‘en of deze niet is terug te brengen naar een hofstede in ,de aangr~enzen~de B~etuwe, het klassieke land van
i
ale kersen (en.... krieken.
In het feit, dat ‘in Brabant nog velje R,,K. dragers van den
familienaam van Krieken voorkomen, zou mogelijk een
aanwijzing kmmen worden gezien, ‘dat ideze re#eds vóór de
H~ervorming ontstaan moet zijn.
Dse generatiles 1 eu 11 zijn niet bIewezen, doch meer dan
hoogstwaarschijnlijk ten af te lNei,dcn uit het b~eschikbare
acten-materiaal.
/
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1.

IT.

STAMREEKS.
GEIJRT, gel,. o m s t r . le560! m o g e l i j k identiek m e t
(&rit Pet,ers, wiens wxluwe. Clara Wolff van Rra1~1, ~dd. 23 Juli 1612 cn 2-1 Mei 1613 in dc Schc-I
pen-,aclcn
van T i e l wolxit vcrmcl~l.
PETER GEURTS? geb. omstr. 1590, hehoor;rle als
l~uitenant t o t
d’c Rlelnonstr:\nLsch-gczirlrl’~ Officiseren tcl’er Rurgel;i~j, wcikc ingevol.gC hesluit 1x11 dc
Magistraat van Tw (en zulks op aanschrijving van
rl’en P r i n s van Oranje) d . d . 2 0 i2Ug. 1 6 2 0 wWdC91
011ts1age11.
1 )

omstr.
111. G E U R T I’IETERSZ V.4N K R I E K E N , geb.
1630, molenaar te Tiel, ovcrl. IC 24 Jan. 1706,
Ir. Jannetie Lammerts van tlcn Wielse, dr. v. Lamm e r t v a n ~tlen WiN& ( h i j ondcrtr. 2e. Tic1 1 7 .Juni
1 6 8 3 J~ennek~cn H.endriks v a n ~tlen Hurck~ w e d . v.
Hcnclrick van Kcmpe).
IV.

P E T E R GEURTSE V,4N K R I E K E N , g e h . Tic1 si
Nov. 1662, gcd. ald. (Rem. kerk) 3 Nov. d.a.v., bcgr.
Tic1 2-1 Mei 1747, ondcrtr. Ti,el 22 Mei 1687 Mctjc
1)nnicls Hamaker, gel,. Tiel, hcgr. al<I. 1
3
.Juni
1743, dr. v. 1)anicl I?clcrs Hamakcr cn Gricljc .Jnns
NíIc Ridder.

(;IXRT PETERS VAN KRIEKEN, geld. Tiel (Rem.
kerk) 17 Mei 1696, koopman IC Tiel. hegr. aki. 30
.Juni 1774, tr. Tic1 12 Maart 1719 Elisabeth de
Kruijffy gsd. Tic1 (X’ed. Hlerv. k e r k ) ,g J u l i 1 6 9 7 ,
lwgr. aki. 29 Maart 1734, dr. v. .Johan de Kruijff
cn Christina de Roever. (Hij ondertr. 2c. Rollerdam
29 Dec. 1735 Maria van Druten).
VI. WILLEM VAN KRIEKEN, geld. Tiel (Ned. Herv.
kerk) 3 Maart 1728, over]. alld. 25 Nov. 1810, onl(6ertr. T i e l 1 9 A p r i l 1 5 7 9 , g e h . aki. 8 M:ei rl.o.v,,
Margri’eta hngenies W,eynanlds, ged. Anwrongen 13
Nov. 1740, heggr. Tiel 25 Sept. . 1773, Idr. v.. Ahram
Wijna,nds e n Joanna d e L e e u w ( h i j o n c l e r t r .
2~. Maasbommel 12 Juni 1774 H’elena Klara Sterk.)
VII. MARGRIETA A N G E N I E S V A N K R I E K E N , getl.
Ti’el (Neld. Herv. kerk) 12 Sept. 1773, overl, ald. 1
A p r i l 1 8 1 0 ‘en hegr. alld. 6 A p r i l . d.a.v., tr. B a r t
cde Haas vgl. ,,I)e Navorschser” 1935, blz. 945.
v.

1) door Mr. E. D Rink, Beschrijving der Stad Tiel, blz. 76, vermeld als
Peter Gerrits.
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Nedehndsche Grafschriften
medegedeeld door Mr. J. Belonje.

,4ls aanvulling op de reeds vcrschencn series grafschriften van onze Idiverse Nedcrlan~dschc
provinciën stel ik mij
voor onder dezen titel van tijd tot tijid med~edeelingen
te
laten volgen van hetgeen sedert #de samenstelling van boven bodoeld,c werken nog gevonden werid. Wanneer door
mijzelf zoo’n vondst gecon trôhxrd werd? do’e ik daarvan
geen specialje aankondiging in tegenst~elhng
met het geval
wanneer hier berichten van iderdcn worden vermeld.
1)~ opsomming - zooals mijn aanhef r’eerls doet vermoelrlen --- zal uit haar aalyd verre van volledig zijn. Ik
hoop inmi~ddels 8t1at. dit voor anderen, kerkbesturen, nrchitecten ren meer belangst~ellen~den,
een aanleiding zal vormen
om hunne eventueelse ni’euwe ont~dekkingen
op dit gebi,ed
mede t,e ~d~eelen, liefst te doen fotografeeren of in leekening
af t’e beelld,en en, zoo mogelijk, aclf tc publiceeren. Mijn
Itlocl is slechts t,e h8ereik.en, dal ‘door intensief voiortgezetd
t’e publicatie en inventarisatie, waarvan het nut ‘door de
Bodactie van onzen ,,Navorschler”
reeds in het jaar 1853
weretl ingezien ‘en gepropageerd (dl. 111, bl. 351), een betere
besclzern~ing
vrrn d e z e zo0 bijzondere g r o e p vím monutmnfen van geschiedenis en kunst 11~1 resultaat zij.
Zonder eenige aedero volgolxie in acht te ncmeu ‘dan
groepeering van hlet gevondene per gemeent,c,
word,en dcz,C aanvullingen hi’er verm eltd :
RENSW’OUDE. Voor dc ingang der kerk werd een omgekeerde grafsteen ais stoep gevonden, #die in 1925 los in
~tle kerk werld neergelegd. Opschrift: Wclgebooren Heer/
De H’eer S. R. B&mdt/ Luitenant ten Di’cnste/ Descr Lan!de[ Gestorven] Den 11 Maart 1768.
Boven in een m~adaillon: twee wapens ondIer een helm
(het tweede schild ovaal) : a> een keper, vergezekl van ,dri’e
lelies, 2 en 1; b.) cen kruis. H8ehn met wrong en .clekklleeden;
helm teeken dri’c uitkomende blo~emcn, uit ‘een
,
steel on tspruitenlde.
PERNIS. 1). In ,tle kerk:
1. --1599.

Willlem

-----.-

ersen i s g e s t o r v e n int. j[aer]

1) Mededeellng van Dr. M, D. Ozinga,

te ‘s-Gravenhage.
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2). Hier onder rust Do. I)althasnr Schaleken in sijn lein Pernis gestorven tlc11 15 Augustus Ao. 1679
TF~pen: een uit zec opkomend schuinslinks geplaatst anker
met naar rechts cn horizontaal gcplaalsl een stuk kabel.
3.) Hier lteijt Wgraven T e n n i s Pìefesse vcln l’Trr?~rcn i s
g e s t o r v e n o p iden 1 0 A p r i l aiino 1GGS ouil &ijnde 3 4
jaercn. -- Een merk: 4 (#door hel micklcn cc0 schuinkruis)
in itlen vpel waarvan ,een A. Lagcr: Mr. H. \‘oossaart.
4) Hier lcit begraven Baertgefl Cornelìs dochter van
Cornelis Cornelissen Vlieger in liacr 18evcn g e w e e s t de
h u i j s v r o u van - - - - - - 1 6 2 1 .
(Dit vervangt ~tlc mcd~edeeling
in ,,(;c~dciikwaardiglie~ei~”
Zuid Holland t.a.p., dl. 11 A. 111 14. bl. 302 sul). 7).

ven prcdiknnl

GINNIKEN 1). In ide Ned. Herv. kerk werden bij de
restauratie van 1028 euk’ele grafzerken gtvouclen :
Clrristyna
1.) Hier leyt hcgraveu Dc-1%Ivf’jYrovw
Crummel] van Nac?riesem Hvysvrov[ Van Arenout Osters
St,erf[ Den 1 0 December A n n o 1657.
2.) Iu een medaillon Neeu schild, waarop een gekroonde,
geopcmlc h a n d , vcrgezel~d van drie a:unbee18den, 2 cu 1.
Terzijltlc van hel schild: 1642. Lager: Hicr--lezt-begravel1 - -. Corllelis / Hemtrick - l’«n -~- I(ithoven-RrovxerI
‘&ole- I-jroda - Sterft - Deu U Ivli /Bit - voor -- d,e/
3 . ) Hit incct Riidus 2 ) - Dominvs/ Christophorvs-Rickstmeferzj Huivs ----- Eccl~csine - l->,asLor - Et[ Hestavrnlor
Net Xon Ger/ twdilwrgensis Canoncw] Obyt - Ao. MI)
CXXXXIIII - 4 September. Lqer: in een medaillon cen
miskelk en daaronder nog: Rlequiescat in pace.
4.) Een sluitsteen vau een graEkel&r d e r fam. Eijcklxqlz: Graft - (een boom) - Rymj Den Eyck - Wijst
Hier ;tlc Kist,,] Wacr I%d Men Wort R,egraven.[ IJen-Bergh
het losse Stoff,,] L)aer Man En V r o u w Naer Draven. (Twee ringen).
5) In een cartouch’e: T. Graf van[ Anna Lvycas] Van
!f1oorn
St,erf:/ Ultimo I)~eoemb.(
BI-DG-LXII. Daarhovcn:
in een twoude carlouchc, hangende aan ecl1 krans een ruitvormig schilld txlaltlcn met Idrie planteu op ccn grond.

1) Mededeel& van den architect Bakker, aldaar.
2) Boven de 11 een dwarslijntje.
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G.) 111
4X11
m0tlailloI1 heen wapen : drie dwarsbalken,
clk beladen met vijf schuinkruisjes. Lager leest men; Hier
legt bqravcn Den] WelEdclCen Gestreng~x Heer Pieler I’nn
Rern~uzge. In sijn] W~elEdelc L:cven Schouteth[ E n
Stokh o u d e r IJcr H~ecrlijklleden/ V a n Xlphc Baarle cn Chanm]
Advocaat Fiscaal cl1 I,uit’cn:~nt-Drossard
Der Stadt e n B:Ir,onnie( \!an B r e d a Stiet-0 De11 16 May] 1 7 2 8 Ou:d outreil
64 Iae1w1.

7.) Hier Lcyt begraven Perrj’ntienj um Kethy Sterft l)cli
SI Ianuary Ao. 16591 Ende Znn hareii houlei- St:xft( An-,
110 1665[ En:lc Selkstiuen Vm Nethy Vader/ sijndc v;lu
dees ~OVCU stnende( kiudcr~cn out si-jndc Gl Iacren/ Sterft
den 1 8 Iulins A n n o 1679.1 Gcdencktj o Mc~~c~I, Al; Gij
Sijt, ben ick gcwest[ soo ick nu ben, Dat Su!t Gij Wo:-alen.
( D i t vervanjgt ,:le med~cdeeling i n ,,Navorscher” 1 8 8 2 ,
blz. 392).
8.) I n e e n me~daillon ceu wapen. S c h i l d getl~&l: 1 o p
h e r m e l i j n ,cen s c h u i n k r u i s (Daes;cEolzcl;i; 1 1 lwcc ,dwars
balken. Twee helmen; helmteek~en van 1 CYX gcwon~~ vlucht
e n v a n 2 (gekroondlc helm) cen uitkomcn:.lc brakkcnkop;
rl~ekklecden. Ronldom h e l medail.lou leest mm :
Hier
leijt [begr]avlen ----ter un 1) íttmdonc e11 2j jonfrou cristijk uaden 1) cunp- siin huisvrou - met haren kijndercn.
Lager staat nog: hij - -- sterf - int -- jacr -- ons - herc 3)
- M - C C C C en x1.
(Dit v’ervangt (de nied,edeeling in ,,Nuvorscher” 1882, t)l.
392. I)te vijver van het voormalig kasteel Dacxlonck is nog
zichtbaar in de nabijheid van (de z.g. Gele brug onder Gald e r b i j Ginneken.)
S P A N B R O E K . In ule N e d . H e r v . k e r k een gcdveltelijk
bedekt,e tegel, waarop :
Bcgraven( - - - - - - Gr,uuff I n Sijn/ - - Seer Gcagt
1 . B.[ - - - [pjred~ekant T o t Span/[broek]
e n Opmeer
Kriste] - - - Heere O n t ---[ --( 1 0 July.
( B e t r e f t D s . I&zuid ‘ d e Crue//, beroepen t c Sl~aubrock
1708 tot zijn ovcrl. ahdaar 1736.).
EGMOND AAN ZEE. In ‘de Ned. H,erv. kerk liggen ond~el
eeu vloer de navolgende zerken:
11) H i e r i s bIegraven lan( E,ddicksz. Tirrn Sanen is[ (krvst Dien 1,8 May Ao. 1 lG2tjj Geldt Weest Syn Zilel[ Genadich
Alsoo Ick,[ Hem vyt Gront M,yns( H’erten vyt brocderlycke]
Liefde Toewensch - (8).
1 ) ’ Bmen d e LI ‘cc11 dwarsstreepje.
2)’ Boven d’e 11 Nxn dwarsslreepje.
3)’ Boven dsc - een dwarsslrcepje.
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12,) H i e r l---( Eddìcl~ ---1 Sanen ---.( QmonGervs--j A--- (gedlceltelijk door leen beerenbank bedekt).
3 . ) E n Deszelfs Vrouwe/ Anije Jansz Z<oeldijk;[ Overleden den 4 July (gedsell~clijk door cen l~~r~enbanlt bodckle
zerk.
(Adrìucrn Z->hanteijt, va11 Egmond aan Zee; test. 7 Oclober
1768 te Alkmaar voor notaris 1’. ltle Lange; hij had 30 Dec.
1763 tle ,41kmaar voor notaris ,4. Bolten huw. voorw. gemaakt met Annetje Jmuns Zio.aclijk bovengenoemd. Zijn zustlcr ZSachet Plante&d heet daarbij gehuwd met Cornelis Zr’oning t’e Alkmaar.)
4.) Hi’er leijt begrawn] ,Jan Piefersz. Kuposf[ is gerust
den 25[ April ho. 1613. --- Lager: in ~ccn schildje wn merk
tussch~en tde l’etters I.H.P.
5.) In een cartouche Icest men: Hier is begraven] Grie,fje
Cor:neZis] Goud’e-Lwum( Stierf den 2 T;cbru 172.l[ Out 77
Iaer 2 Maeiilden( En 22 Dagen] Huysvrouw Van! G. Ij’ruy/nìng[ Schout( En Schooln~~estr./ tot E,gmii~nd op-Ztee/ Die
Glerust is/ Den 21 Deeember( Anno 17731
6 . ) [Hie]r Legl Be][grajwn Hille(-- a n t Zacoep/ - he-rv--/ 10 Ian[uari] ( [An]no 1622( ‘?j - Een bijl.
7.) A E - (13.).
8.) A (:een m’erk) D .
9.) Een merk - (4).
1 0 . ) Hi,er - Leyl - Begraven( Geertje ;Il*iens/ Plante!lt
Is Gerust - Den 21 October 1749.
ll. Hier leyt begraven/’ Zlirckjc- Zlircks- Cooy] Di. 1) \‘an
Grietje Moer] Stierf Den 17 Mey 1703.
$2.) Zohannes Hruno] Bust nu. ond,e’r/ 111~s~ -- Scrck Die 351 Ieer - Was - LNecraer/ Yn Decs - Kcrck - Bust[
Den 4 S8eptiembr. l)/ Ao. 1679.
(Vgl. ,,Cn~enkwaarldigIie(l~en” Nmd. Holland 1, t.a.p., blz.
200 sub. 795.)
13.) Hier Leyl B’e[raven]/ Knier Jacops [ldr.jj De ..Hvisvrov v--/ sterft Den 24 ---/ 1651.
114.) Een merk. - Met sijn soon Piefer Amtrieaen[ Seilemcaker12) is[ Gaestorvlen Den/ 12 Avgustus[ Anno; 1677. (een
fragment).
1 ) B o v e n d e r cen dwarsshwepje..
2 ) ’ Bwen d e a wn dwársslaeepje.
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15.) Hier leijt bIegraven Aefien[ Cornelis dr. 1) huysurou
vatn[ Jacop Sijmonsz. sterf Idlen lal/ Julijus Ao. (een merk
drilehoek) 1624.
16) Op /de hoeken in vi,erpas-omlijstingen dc teekenen
van de vPer Evangelisten. Randschrift: Hier leet hegrauen]
Zuh:berijch J’ans dochterwt tooch sterf de[ 2) 21 January 1555
&de/ dijewer bbeers dochter stierf Idle 2 februari (midden:)
1557. In hel mi&len voorts leen merk (vork met #drie tanden
in het midden van itle steel leen dwarslijntj8e.)
17.) i-f f Hier I’eíj begraven/ Win’deg~e Jacob sterf/ den
22en nov’ember [Ao. 3) 16081 Hier Is B,egraven( Crclis .JQcobsz.J windich sterf den] Ao. 1652.‘. - Rnncn (lit dubbele raeclschrift in een medaillon een schiM (op gcfrijndcn
achtergrond en hangend aan leen ring) beladen met een
\.
merk.
18.) Op de hoeken d’e teekens van de vier Evan~;elisten,
in vierpas. In het mildden leen uitgehakt gedeelte, dat DDE
vorm van een miskelk heeft <en waariu zich nog twee tdookgaten bevinden (leen koperen miskelk zal hier dus ingelegd
zijn geweest). Randschrift: Hier lmeet blegraue[ 2) her florijs
slimons soen - st,erft Int Jaer os( 3) Heeren XVC en X[ deu
VIII de 2) ‘doch va 4) mIeij bidt voor de ‘zielte.
19.) Roz8etten op dse vier hoeken. R’lid~den: Hier onder
layt] B’egravn Leenfien] Flooris Huysvrov[ van ilrzdries
u(rijn[ soon Lyndrayer] En Haryngkooper] Tot EgmQnt
See[ Is Gtesorven Den 25 Van November] Anno 1644. In een medaillon leen schi18d, b~ela~deu mfet een anker. - (2.).
20..) Rozetten op ,de hoeken. Randschrift uitgekapt. Kog
is leesbaar: --/ - [Huisvr]ov Marifge 2) Piet;@rs dr. 1) starf
16081 ---1 --ot-(. In later tij’d ís blijkbaar het midiclengedeelte toegevoegd. Zie verdIer : ,,G,edenkwaardigli~dien” Nd. Hollanfd DI, t.a.p. bl. 27 sub 1, waarop dit een
aanvulling vormt.
Voorts blevimdt zich op het #erf van het perceel Schoolstraat 9 te Egmond aan Zee leen fragment van een grafzerk, waarop :
21.) Hier leíjt Bmegraven[ An’dries Krijnsz] Lijndrleijei
Sterf] Den 10 Ocktobjer[ Ao. 1652. - Een anker.
Voorts op het oude kerkhof om de Ned. Hierv. kerk:
22.) Kapt.[ Lutivig Mdreas Pekrslen] 8 Dec. 1895.
23.) De wledu.[ Cf. IXependaaZ] Ov8erlledenj 1833.
1)
2)
3)
4)[

B ò v e n die r een dwarsstreepje.
B ò v e n de II een dwarsstreepje.
Boven d e b e e n dwarsstmepje.
Bovm de a en dw’arsstneepje.

24

GESLACII'l'-

EN WAl'ENIIUNDE

24.) Hier rust[ het stoffelijk omhulsel /van/ Siezzzotie
1$3ak] overlcdcn den 2811 October 1839:/ In ~dcn ouderdom
v a n r u i m 6G jarcn[ ~4311 van IlWell LclltCj~llOOt/ Teunis
Plante~,dt.] Ovcrl~eden ‘den 2 2 1 1 hugustus lS49[ I n dc,n
outderdoni van 80 jaren: /En van hunnen dochter Klnqsje
Planteijdt. [Overl~cden tlcn 191~ Dcccmber lSS6[ I n d e n
ouderdom van bij na 90 jaren.
(Tezznis Ariensz. 1’. Li Sierzzufj,e Cornjelisse Ruk maakten
mut. test. 24 April 1795 en 3 April lSO1, r,cspecticvclijli
voor de Alkmaarscbe notarissen Mr. 1’. Panneboet~er
cn Rf.
J. de Langc. Uit ‘een aclc v. laatslgcn.. notaris dd. 1 Augustus 1800 blijkt voorts, ltl:$ Siezzwtje Rak viid. c11 haar
broeder Fzdcterik R. te Uitgccst eenigc kinderen en a.i.
erven waren van Cornelis Ruk.)
25.) Hier rust{ het stoffel. overschot [van] Aaltje Con,ijn Jtrmdr. J ?Vedu\ve Eng,elberlzzs Cozzijn ] 0verMcu 9
April 1865[ in den ouderdom( van 70 jaren 7 Maanden en.
3 dagen] en van haren zoon[ De WelEd. He.cr Joh. Conijn/. In het l’even Lid van het Coll,egc voor dc Ze&isschcrijen] Oud lisd ,d#er Provinciale Staten[ van Noordholland[
En W~ethouder dezer gemeente] Overl~ed~cn
de11 22sten Februari 1878/ In Iden oud~er~dom
van 60 jareIl/ en van zijnc
echtgenootc( Lamberta G8esNtmtn uan Os[ overleden den
lln April lS96[ in Ideu Oud,erdom
van 77 jarcn[.
STHOE (WIERINGEN). Op hel kerkhof (rlle heuvel, waar
de oudme klerk ter plaatse heeft gestaan:
~1.) e e n rood-z:ul~clst,een~en sarc0faa,qdclts8cl
m e t gcomctrisch ornament (M. 2,27 x 0.68 X 0,94),’ kruis- en kromst~~fversiering,
ligt tIen N. van hel lijk~enhuisje.
doch voorzien van zeer eenvoedige
2.) een dilo-stteen,
versiering b~evintll zich als onderste trede van ‘de sloep clcr
Westeelijk’e ingang van het kerkhof.
3.) 4.) een twleetal ~dergelijke steenen op het erf van tic
W. van dit kerkhof @egen boerderij (ten N. van het huis.)
5.) Een staande steen.-- H. L. B. /Simon Bakker[ 27
jaren zijns] lhevlens kerkvoogd / ‘der gcmeenCc/ Oostcrlanrl,
Deii[. Omever en Stroe] Lild en Assessor[ van het Bestuur]
op Idit Eiland] Overl~sden( lden 21 Julij 18531 In L)cn Ouderdom] Van Cirka 66 Jaren]
WESTEKLANL) (WIERINGEN j. Op het kerkhof om dc
Ned. H’erv. kerk:
il.) H. L. B.[ Luitje \Vigbout/ Od circa 35 jarcu] 11 Oc#tober 18251 ea zijne zommj Corndis lVigbout[ Oud ruim
20 jaren[ Jucob Wigbozztj oud ruim 15 jar,enj Bmeidc 10

i
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M a a r t lSSc>/ Deez \‘:&r e n z i j n z o o n s / Hier ill tic: aard
l>ctlolven[ verloren alle drie[ Hun leven in de golV~ecu, --(Staallde st~sen.)
.?.)
I’roUwe Jolznn~~u~ Muriu Etisab~etlr] Juger Boot/ Gcboren daen G Maart 1804j Overleden d~cn 4 Juli 1859.
,3). H. 1,. 13.1 Pief’er Piete,rsz] de l’ries] Gerust tien 1 NOvember 1805j i n der1 oucler~doni( v a n r u i m lS jaren[ E u /
Mctffrtje Piet,ers[ lioo(~] Overl~odeii ,tleii j - ~- Sept~embcr lSOC;[
in ~rlen owd~erdom/ van -( jaren. - (E’en staande stmccn.).
4. j H. 1,. H.(. .Twotr Frans:] Oostert Out( 53 jaar 6 Mxmden/ 1 0 d a g e n g e r u s t / Den 1 3 M c y 1798( - - - H u i s - ,
vrouw[ -~- -/ ----/ ------[ - (Steen a.v.).

MEDEMBLIK.Op ~tle Alg., 13~egraafplaats liggen rlc volgenldve ou~dere z e r k e n ( s o m m i g e n verkecrcn i n slwhtsen
staat) :
1 . ) E e n afgeknottse zuil. O p h e t voletstuk: .4:111[ J,cm
Ckirt?l
Pilhr./ KapIl. L u i t t . t e r Zce Ec’rstc Officix/ ;l:\u
het K o n . I n s t . v a n M a r i n e / ?‘me[ MedemL~lik/ Door Zijnc
Ver~eeriders.
2.) Hier Ligt hegraven/ 1)e WelEtl. Gestr. Heer/ Ckml.
.htonie Pont/ Oifici’er vuil G,ei.] 2 e k l . O v e r l e d e n deu
5 April 1840/ En[ Mr. Pieter Ponfj Hildder van alen N.L.[
Dijkgraaf lder 4 N. Cogge[ Cantomwgter euz.[ Ove~lcden
den 18 Julij 1846. , (,,Ned. Patriciaat”, X11, 1921-‘22, bl. 113).
3.) Hier rust[ Hlet Stofselijk overschot van/ den heer/
hzz Getidenier[ in leven oud lid/ ‘der Stat,eu van Holland/
Oud Hurgem’eester]
d e r S t a d Modemblik/e n N o t a r i s aldaar] Overledlen ‘den .9 M a a r t 18.181 I n ,den ouderldom
vauj Nagenoeg 83 jarlen] en van zijnc le& tgenoote[ \Trouwe
‘D. Rurnnusj Ovcrl. den 21 Januarij 1852[ in den Ouder,doni van [SU jaren.
14.) E e n ~gevlleugekle urn: v l i n d e r s , ank’crs. - H i e r l i g t
begraven] Idbe Adelborst dser 2lde klass~c(’ \V. C. de Mol u’trn
Otterloo[ overhxlen Eden 26 Januarij 1836j i n d e n outler‘dom van 18 Jaren[ Deze steen is ,ter zijner/ geldacht~enis
gelegld door] ldle Adelborst,en en Kxlcts van het! Koninklijk Instituut( voor 1:le Marine.
5.) Aan/ IT. J. Cotnm(js[ Adelborst dmer ,2e klasse/ als
een blijk van toegenegenheid door de ad~elborst,en van het
Koninklijk Instituut itler Marine. -. Een anker (staand
mon~imentje.).
‘6.) Ter nagedachhcnis. [van] onze ouders/ I4. Xoniny[
eu F. C. Koning/ Stern.wlor’/CJ ten ven] ome11 hoc:der J. r”.
‘Zbtiing] P. Koning[ Gep. Kap. Luit. ter Zlee[ Hidder M,
W. 4 kl.1 Burgemeester v.[ M~edlemblïk] 4 April 1877.
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HILLEGOM. Zie ,,Navorschcr” 1929 (LXXVIII), bl. 218,
219.
OUDORI’ N.H. Zie ,,Navorscher” 1935 (LXXXIV), bl.
102-104.
STOMPErl’OREN.
(N.H.) In de S,ed. Herv. kerk:
1.) Krijn Dirckse uun iùìe( Kamer.
2.) l’rerik icmbcr ( ?)
3.)

[Hendr?jick

Zansen~~

--ck/

[UIM]O

1668.

4 . ) H i e r leyt begraven(I)[ ---/ Rcrkhouf v a n d e r
Wou&/ ---[ ---[ --] v a n d e r WoutIc/ -----J
Aechie(

ij) vm :d~er Woude] ------[ Junfj,e

J a c o b Berk-

hout / ---[.
5.) Hier Lcijt begrave( Grietje RZms Huijs/ WOU van
Bmrt Pietersz./ H’eynis is gerust en in( ~tl.en Heer ontslapen
(der 24( ?) April 1753 Ould 4S$ (7) jaw.
(Deze steen wend in 1933 - aangelroffcu achter de oude
school ten W. van Id’e k’erk en is sedert weer in dc kerk
herplaatst.)
NOORD-SCH,4R\VOUDE,
D e kterk brand& ‘door blikseminslag 14 October geheel uit. Bij iden bl;and gingen alle
grafstecnen, geï17vlelltarisecrld i n o n z e ,,CT’edcnkwaardighc,den” N’d. Holland V bl. 9 sqq. verloqen behalve de ldnar
verm~eldd~e ge,d~enlts~e~en van 1859 alsme,de de 110’s 8 en 9.
HUISDUINEN (GEM. DEN HELDER).
1 . ) H i e r Leyt/ Bjegraaven[ 1,acoO Zh[ I’cWzuys Is/ Gestorven[- Den 22j October 1761.1 Oudt Synde] 61 Iaarenl
En u) MaalINde - Een merk, omgewende arab. 4, door dc*
vertic& lijn twee ~~lw:~rslijnt)es. (Een staande steen. G. M. no. 22).
2,.) Laurens Giltjes] Gleboren 23 Augustus 17811 Overlodten 11 January 18311 ‘en zijn echtgenootJe] .Intie Riekels[
Gcbo~eu 9 I)lecembser 1 ïS5j Ov~erl~eden 5 Januarij 1871[ en
S . Gitfjes] Over18eden 2 6 Mlei 1879[ En] M. GiZtjes( Overledlen 24 Nov. 1897. --- (liggende z)erk; G. ‘1’. no. 20).
(Laurens G. was kaarsenmaber, tr. 1 Elisabeth Houtingh,
vgl. ,,Gsdienkwaardigbeden N,d. Holland V, t.a.p. bl. 282
sub. 4).
3.) -f 1. H. S/ Hier. Leyrit( Begraven[ 7’rijntje A.] Veem,ers,] Huisvrouw van[ Antonrt vcrn] HanxIf?den~ Over+
leeden De] 2 Mley 1807, In Dlen[ Oud,erdom van] Sirka 62
Jaren[ - (staandje stleen? palimpsest; opni’euw gebruikt
VOOT Guurtje Jans D’uinker huisvr. R#eijer Junsz. Ruijs, geb.
Texlel 24 Mrt, 1811, over]. lden Hel.dler 20 Mei 1868).
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4.) Hier ligt begravlen( Elisabeth Rackum] Pczstoor( Gclietid~e Echlgenoote van[ Cr. 3. unn IlooZLu!crff[ Ovcrlcden 19
overkd~er~ 17 Septcmbler 1898( in ~c1e11 ,oudendom van( 75
haar geliefidle echtgenoot] Gerard Johun[ zxzn lioo!werff[
o\;erl,oden 17 September 18981 in den oudeiìdom van[ 75
jaren. - (liggendIe zerk; G. M. no. Ll.),
5.) T Hier leijdt( Blegrauen( Maertiezz AriusJ Huysvrou
van/ ílerien Pieferxn Biersteker[ Is Gerust] I>‘en 6 April]
1680. --- (Een staan~:le slcen G. J. no. 27).
6.) J. Huygens[ Kapitein 7 Regm. Infanteri,e/ Ridder
der Orde van #d,en Neld. Le~euw/ En] Van de Eikenkroon(
Gebor,en 11 April 1802(” Overle&n ld,eti 18 October,] 1859.
- (Een liggen’dlc zerk; F. G. no. 26).
(Hij was zn. v. Petrus ‘en v. Anna Maria Huijsmans, geb.
.&ntwerpen; solldaat 2e aftl. Infanterime 15 Juni 1821, orergepl. bij. Ide 14se Acd. Infanterie 2.1 Sept. 1823, korporaal
16 Febr. 1824, fourier 11 Sept. 1824; sergeant 26 Febr.
1826; sergeant-majoor 1 Aug. 1826; adjud. onderoff. 29
Juli 1828; over epl. bij het regt. Grenadiers 27 Aug. 1829;
2c Luit. bij #de ‘i,e Afd. Infanterie 17 Febr. 1831; le Luitenant 10 Sept. 1836, eervol 0111~1. om in Luxemb. dienst
over tje gaan 6 Nov. 1841; bij bles]. v. Z. M. den Groot
Hertog v. Luxlemburg bcnoemfl tot kapitein bij het Luxemb.
Limburgsch Bondscontingent 29 Juli 1842. Veldtocht,en :
1830 b.h. Mobiel’e Peger; 1831 bij het mob:. leger en in de
vesting Br(eda; 1832-‘34 bij h’et Mob. leger. D~ecoratien: mctalen kruis 5 April 1832; ondersch. tleekfen v. langd. dienst
als officier 19 Nov. 1844 1). Hij overleed t’e ,den Helder
n.m. 2 uur in wijk C., als echtgen. v. Suzanua Maria Uurbanus; de aangifte geschiedld’e ldoor zijn ,,bekenden” Hen‘drik Eilbracht, kapit. Id. Infanterie, 43, jaar en Karel Willam Alexandler Wildeman, le Luit. 4 1 jaar).
-* c/.) Hier rust[ Jobs. Pqrrls. Zembsc’h / in lieven gcnwshec~
te Batavia] overleden ‘dien 20 Maart 1850[ op de hoogte van
21O.7’ 2. B. 81’3’ 0. L.
Aan ?B oord van het Ned~erlandsche Barkschip/ Zorgvliet
o!p reis tot herstiel van zijne gezondhei~d naar Nederland.
- (liggende stleen; F. A. no. 3.)
8.) Hier rust[ Jacob Verschuurj Emenigste zoontje van[
Kaptijn P. Verschuur[ Oed 1 Jaar 1846 - (staande stleen;
R. P. no. 3.)
9) Aagje LXrks/ Brouw’ersj Huysvrouw [van] Ian Jong1) Ik dank deze gegevens aan den Heer C. C. de Gelder, kolonel-directeur
v. h. Krijgsgeschiedkundig Archief b. d. Generalen Staf te ‘s-Gravenhage.
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k e e s / slcrft Denj 2 2 Iuny 17821 Out zijnde 35[ Iare 3
Maanlel 25 Dagc, Is, Hier[ Begraven -(spaande steen;
R.S. 110. 2.)
10). Addries ZCor/ W)men Ntlen 2,O J u l y 1771[ Ovcrlcden 12 Augustus 1836( cuj [zijn] ,cghtgenoot[ Neel/ie JangerZing,
Gcborcn ,den 23 Msci 17ï7[ Overleden den ‘27(?)
Sepb.xnbcr 1837. ---- (Een liggende steen; A. A. no. 9).
l l . ) Swnuel Stosyl geboren 2 6 January] e n / Ovcrlden 6 Augustus 1531. --(liggendte steen; A. L. no. 12).
(Zn. van Willem Cornelis Story, magazijnmeester der
Marine? toen 41 jaar en Jetske Nap. D’e v&der was bij besluit van 21 Oct. 1823 no. 143 tot magazijnmeester aan
het Si~euw Diep aangest,el~ti; werd verm. 1834 magazijnmeestler bij de Dii~ecti~e der Marine tmc \‘lissingcn; gepcns.
1 Dec. 1857; ridder 3e klasse der Or,den v.d. Rooden Adelaar, Pruissen, een van den H. Stanislas, Rusland. 1)
$2) 1V.. Z,. uun Z?ieme[- Owrledcn 1 9 M a a r t 1835,[ i n
den Ouderdom( van 29 jawn. - (liggenjdc steen; A.L. 00.
11). (Vgl. overl. act’e heet~c hij WrZZezn Lo,dewrJk uan »zemen, was geb. Rott8crdam. ongeh. zoon v. Johannes en v.
Cath8arinla Nap, adelborst, gediend hebb~endc L.M. Wacht,sqhip ,,Keiiau Hasscl,aar”, liggende in IcFe haven het N.
Diep, overl. tee half 9’ ‘s-avonds.)
‘ 1 3 . ) Ruslplaats[ van[ Z(rijn ?‘uconis/ Meines=. G e b o ren te Balk [2’5 Slept. 18471 Overleden te Willemsoord] 30
Jan. 18641 Aclelborst] aan het[ Kon. Inst. voor de Marine
- (liggende sbeen; G.Y. uo. 17.)
14.) Een merk (41, aan het einde ld’er d\varslijn is een
verticale lijn neergelaten.) - Hr. Lcgge Begr.vn/ Corz-relis
[ Adri,,-fuaz~sz. Klcyn is/ Gelrust De.11 7( Feb’ 1731 Out 74[
Inaren En Syii/ ZOO$I WiZZ~enz[ Kleyn Is Ge,,]rust Den 8
De,,[cxmbler 1760[ Out 671aare - (R.Q. no. 2; oen staande
\
steen).
;15.) Piet’erl ZJouw(es Llekkerj i n leven[ D o o p s g e z i n d
Predik an t[ Der Gmem ecu bej Heltder en Huisduinen] Overl&eu 4 Junij lSSl[ in ld’en oulderdom[ van 48 jaren/ zijn
dankbare gemeent~eledeu. (-(liggendte steen; F.O. 4).
!16 j. Ici rcpose mon cber épo~sej LuctTne Onitlon iié
le 26 m’ai[ 1841 décé~d!C l’e 1 mai 1869 à lSo 23” latitude
seplentrionadc] et 53” 39 longitude owidentalc.
17.) Hier Leijt Begraven/ Antie AZlrers( De Huijsvrou
v& I+ekErik[ Albiersz Myts] is ‘gestorven den] 10 PLpril
1741[ cnde den 5 Janu/ary 1771 Is] Gerust Antie[ Abrrtms
Mijts[ Huysvrou van] Abz:am 7’ieezd-n Schoon] Oud 25
Jaar 3 In., 4 d . - Een merk (P. schuingesteld, een dwars1) Zie noot 1 blz. 27.
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lijn, deelt d’e halve cirktel in twee de,ellen). - (E’en staande
steen F. D. no. 5).
(Dit is een aanvulling op ,,G,edc~lkw,aai~dihed,el~“, *Nd.
Hall. V, t.a.p. bl. 282 sub 6,. -- Abi-. Tjeerdpz. S., brood-1
bakker ad. HNeld,er, tr. Antje, dr. v. Abraham Mijts en v.
Antjc Hoogland.)
18.) Hier leyt] Btegraveni 4!!~ia Koopman[ Huijs vrou[
van Gerasdzz.yJ zwn Petten] I’lWMtu.1ltj alhiier[ overledeu
(Den 10 November 1748[ cn Do. GeFardrrs] zlcm Petlen/
Overleden/ Den 23 F~ebruarij( 1764.
(Dit vervangt: G,edenkwaar~digheden Nld. Holl. V.? t.a.p.
blz. 292 sub. 75. Staande steen R. B. no. 12.)
19.) Een kruis op oen bol. - Hier Laeijt[ BIegraven] fiiijnídert[ A,erijiens,en[
&rsXler] Gserust D,enj
9 Augustus/
1732[ out Sijndel 77 ijaar] - E’en merk, Keerzijde: -tiHier
Leyt B,e(gravlen Trijn] Jans ïVannings] Is in den Hlee(re
Gerust] Dm 23 Novem/ber Ao. 1757. - (staande st,een
F. E. no. 11; aanvulling op ,,Gedenkw,aarcliglle(lel~‘~ Nl:l.
Holland V., t.a.p. bl. 285 sub. 30.)
20). Hier rust[ het stoffielijk overschot van [Ilnrmen
BZokzieI[
in l,evlen oud koopvaardij] kapitein overlcdcnj
215- January 1868 in denj ouderdom van 72 jaren - (liggendme steen G.R. IIO. 25.)
21.) Hier rust h’et stoffelijk]’ overschot van[ M. 11ZoZ<ziel geboren Zussen] ovcrl,eden 11 July 187<5 in] den oudcrdom van 76 jaren,
22) Cornelis Rakker Bz.] Lild der Staten van de[ Provincie Noord-Holland[ Wethoud,er ,derj Gem~eente Hcldcrj
gebor,en 2 Maart 1812/ overleden 27 Maart 18701 En[ Zijnc
Echtgenoot Titia Johanna Peaux, geb. 13 Sept. lSlS[ Overleden 26 April 1895. T (ligg. zerk A. G. no. 16).
23) Hier l.igt[ Rqklof lacob] AldrMnn van Alphen] Geboren le Kledirl] Eiland Java Den] 22 Oct. 1853 En[ Overlcden Den 2 Julij[ 1857. - (staande skeen; R. C. no. 2).
24). C. A!. R. C. Olivier] G,ebonen[ Zeppcn$eldt/ Overleden] 10 Maart 18631 r (staande stleen G. U. no. 21).
25) Mr. Kwel Johan Cornelisl Stlakmlan Rossle[ Geb. tc
Amsterdam 27 April 1809 jOver1. be HeIldIer 26 Jmli 1888.
Gedurende 35 jaar Burgemmeestler dezer gemeente] oud li’d
der provinciale statlen] gerechtigd tot het dragen van het(
metallen kruis[ zijne vereerders. - (R. B. no. 3).
2 6 . ) t H i e r Lyt[ Begravlen] L a m m e r t ] loost,en .Pelt[
Is Gerust[ D’en 10 April] Anno 1689 - (staan& steen;
1) Zie noot !, blz. 27.
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vgl. ,,GeYlenkwaardigh~eden” Nl. Holland V, t.a.p.. 284 sub.
25).
2 7 . ) H. uan Uven/ 131 zyne( Huisvrou] A. Stcekm[
o~erl~e~dc~~[ 1826 en 1837. - (Staande stecn.R. C. no. 17.)
(liillebr:and 1). ll. was syndic der Marine.)
28.) Hier rustj ll’iller~~ I’s/M[ in 1ew1~[ Majoor/ Plaatselijke Kommandant/ Tc Helder[ Gc~borcn 22 .Jnnuarij
18111 ovcrl~edlen 2 6 A p r i l 18681 En/ Zijne I)ocht~cr( OOI’nelia (?) - - Yske/ Geb. 3 1 ( 3 ) .July 1867 (Y)
0 VWl .i
13 (?) Sepkmh. 1871 (.?) - (liggende zerk).
(Hij was zn. v. Albartus Arnoldus en v. Anna Catharina
vm Eng&, geb. Zutphen; soldaat vrijwillig 8e Afd. Infanterie 16 Jan. 1826; kxlet 20 &Irt. 1826; korp. tit. 11 Mrl.
1827; sergt. tit. 21 Feb. 1829;’ sergt. hij de 7e Afd.. Inf.
1 Nov. 1830; 2e I,uit. K.B. 17 Feb. 1831 no. 6; .lc Lt. K.B.
7 Dec. 1837 no. 56; kapil. 8 R.I. bij K.B. 21 Mrl. 1853, bij
het 4c, latmer bij het ô,e., kapitein ,2e klasse K.B. 10 1)~.
1857 no. 22 B.; majoor pl. comm. v., den H~eldcr K’.I-1.
18 Apr. 1866 no. 84). 1)
29). Jacob Schoon /notaris[ Gehn. $6 April 1812( Overlu.
19 Maart 1858. - (liggende zerk; F. 1). no. 6).
(Hij was gwef.’ ged. 3 Mei 1812, zn. V. Lourrns cii v.
Gwrtje Houting, zie ,,G~e~tl~cnkwaarrlig-hoden’~ ìW. Holland
Y., t.a.p. bl. 331 sub. 116 en 117. Hij was notaris le tlcn
Hel~der 1842-1858; gemecntfe-secretaris, alsqedc , ( 1 8 4 1 )
secretaris-~cnnilIgme~est~cr v.d. pokier Den H’el’der en Huisduinen).
30.) Hier is bIegraven] Jan Schuurnmn[ Oud 45 #Jaren
En( circa 6 Maanden. (Staande steen F.B.I.)
í3il) Hier legt begrave[ Ettjc Schoon] HuysVrouw van
/;Doeke Schuurman] I s i n Dten[ Heerc G,crust[ Deu 9
Novemb. 18101 In Den Oudlerdom] v a n e58 Iaar[ En 1 0
waande - (Staande steen F. B. 1.)
32.) Hier ligt begraven,1 Adrianu Mnria] Sru;aen[ Huisvrouw van [J. Schuurnmnl Overladen] 5 Juny 1824[ In
den ouderdom /van 56 jalyen /en 10 Maanden - (staandc
stoel1 F. c. 110. 1).
33.) Hier Leijd[ BIegraven] Antje Schoon( Huisvrouw
van/ Luytje Peper[ overl&en Den[ 19 April 17981 Oud27 Iaaren] SL 4 M,aanNdcen[ ten/ Haar Dochter[ Antie Pepel;l
Huisvrouw[ B. Yerlr,ey[ Overleden ( 15?)] Septemher 1826
/ In den ouldendom[ van 33 jarien. - (staande stleen F. 1).
1) Zie noot 1, blz. 27.
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no. 3 - Bastìaan Verheij oud-secretaris van den Hmelder,
geb. 16 Nov. 1791, overl. 133 Apr. 1857).
34.) Hier rust[ in leven den H~eer/ A. Adriaanse] Gezagvoerd’er op Z.M. Kotter #de Vlinder] Geb. tc Vlissingen 4
Mei 1810 ]overl. tee Held’er 18 Jan. lSSO] en zijn huis-’
vnouw[ H . van Hoek] overleefden 1 7 A p r i l 1882.1 i n de1T:
ouderdom van 52 jaren. ~- (liggende zerk).
35.) Ter nagedachtenis,/ val1 de otl~d~erstannldc omgekomen/ B~emanning van dlen Loodskotter no. 8.1 Nabij IJmuide11 op 31 Diec. 1877 le11 die] der Rodclin,gboot bij dc
reddin:g d,er Equipage van liet op de11 Haaks] gestrande
Deenschle Stoomschip[ Nord Lijset 18 Diec. 18771 C. Kuiper Schipper] S. Vferbern!e J. H~enwly~k, IG. Mever, 8. Buis
Loodsen] S. Boes U. D!uìnher, C. S. Jon’kes, -4.:. ‘Krbb[ leer-;
lingen[ D. Stein Bootsman dier Reddingboot] D. Beflehem
lnstapper] 01ld’er dIezen gedenksteen ligt begrav,en biet
stoffelijk overschot van den loods ]HemeZrqk ‘die aangespoeld is] Hunne vrienden[ 30 Decemb*er 1873.
36.) Een monument Oinn#en
een h#ek. Het symbool der
Kon. Marine. - Ter nagedachtenis] aan d,e Bemanning
van Zr. Ms. Rammonitor] Adder,/ vergaan in den Nacht
van 5 op 6 Juli( 1882,/Opde Hoogtte van Sch~eveningcn.!~
111 het gezicht der Vaderlandsch~c Kust.[ Rustplaats v;m
(volgen verscheidene namqen op ‘de zijlden van het monume11t.)

37.) Margareth Jeanneite[ De Vries] G’eboren Le Harlingen] 22 November í817( Overledlen op het Nieuwe w~‘crk
[ bij ,dcn HIeldIer] 14(?) M,aart 1826.
38.) Hier rust Mr. .7. JanssNen] In leven kantonregker te Hellder geboren te Eindhovlen 3 Juny 1777[ Overl,cden te Held e r 1 6 M a a r t 18571 en[ z i j n e echtgenoote[ V r o u w e
Taletta Christina[ de Wallj geboren t,e Embe11 10 Maart
17851 overleden te Vianen 19( ?) Februarij 1863. - (liggende zerk F’. D. no. 17.).
(Blijkens aangifte door zijn zoon Antonì~s de WalZ
Jalnssen, 39 j., notaris te Vianlen en zijn bieb. zoon Galenus Fr:antzen, majoor der artille’rie, 51 j. te Helder, over
-leed in wijk S. (des avonds 10 uur Norbertus Johannes J.,
zo011 v. Antonius en Joanna Mwcella Hoc@.)
‘i “39) Benjamin Teijssen[ g e b o r e n t e Demerary[ 18121
En Overlieden] Aan den Helder[ 1835. - Een wapen omier
een helm, uitgesleten; liggende zerk F. E. 25.
(zn. v. Benjamin T. en van A.du-iuna Kelder, laatst **gewoond hebbend te Middelburg en gediend hebbend bg
de 3e divisie v. h. Algem. Depot der Landmagt 110. 33, te
den Hlel’der in garnizoen omerl. !9 Sept. 1835 te 11 uur v.m.)
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40.) Een gietijzeren monument. Op de zijden ziet ei]
leest maen :
0.) Esercitie Vaartuig Pro Patria.
b.) Aan ide Nagedachtenis van ~clen[ Luit~ennnt ter Zee
le k1asse.l G. F. G. Gobiusj Hid’der van den Eikenkroon]
Door het springen van leen kanon] 25 .Julij lSO9 noodlott i g omgelton&n[ met zes z i j n e r manschappen[ waarvai!
de namen zijn[ R. de Korlj J. W!. Funke] C. Z<or, dl. IZq-,
mens] C. XustenOurg[ H. wn Geldewn,.

c.) Door] zijne vrienden] en[ wapcnbro~edcrsj opgerigt 1860.
<
d.) een wapentropee. -- (F. E. 110’s 26-27.)
(Hij was Geoqe Z’rederiic Gustarrf G., geb. Vlissingen 28
Sept. 181!8, zn. v. ‘cl. Lt. Admiraal Olto WilZem #en v. Cornelìu
$&fricr ‘de Ijrauw, tr. Vlissingen 12 Nov. lS45, Catluwìnnr
Story, geb. Med~emhlik 22 Apr. 1821, overl. Haarl,cm 8 ‘Ap’r.
1911, zuster U. ,Sam!qel. sub 11 hiervoor genoemd, vgl. ,,Ned.
Patriciaat” VIII in voce Gobius VII qual~er. Blijkens de ach?
owerl. hij des avonds ,51/~ uur a.b. ‘s-Lands v~erdedigings~
vaprtuig Pro Patria liggende op ldle reede.)
41) Hier legd[ B,egraven/ Aafje GiLtjes[ Huisvrouw van
wijlen J.j Adrkmn] op ‘den lOdien/ April 1839 Inde[ HCCL’C
Ge1wst/ hl ClCll~
oudcrdomj van Zirka 68 jaaren.
r ” ovcrl Den Helder als wead. Jacob Jacobsz. L4.drìrran,
,
L~~?$aarnemet
- was ged.’ 5 Mei 1771 vol Gedenkwanrdiiheden” Nsd. Holland V., t.a.p.. bl. 282 &b.‘kj.
42) Aan[ den Kapitein Luitenant] Ter Zele] P. Bruining[
overleden 9 Decr. 1855. -- (liggende zerk A. C. no. 11).
(zn. v. Gerhmdis en v. Willenima <de K’emp, geb. Berkel
19 Dec. 1802; sch’eepsjongen (mousse) 1 Juli 1813; stuurmarisleerl. -4 Stept 1814; buitengew. adelborst 25 Mrt. 1816
res. no. 32; adelb. 2c kl. K.B. 25 Met. 1817 no. 43; id. 10
kl. K.B. 17 Sept. 1819 no. 28; buitengew. lt. t. zee 2e kl.
K.B. 21 Dec. 1822 no. 106; ild,. 2ekl. K&. 26 Juni 1826
no. 130; id. le kl. K.Bi. 5 Apr. 1834 no. 115; kapit&-luit,.
K.B. 6 Dec. 1845 no. 4; eervol afgevoerd onder dankbet.
voor de v’elc aan ,den Lande b’evvezen goede dienslen bij
K.B. I”dl Oc,t. 1851 no. 8 en gepens. weg. lichaamsgebr. i;n ‘en
d. den ldienst ontst.; voer ter koopvaardij 1 No,v. 1839:l
Jan. 1844; rid’der 4e kl. M.W.O. Clelebes Expeditie K.B!,
22 Nov. -1828 no. 28; voor Antwerpen zich bijzonder onderschleidlen Aug. 1831; bij dagorder eerv. vermeld K.B..
14 Nov. 1831 no. 8; belegering Antwerpen, Citadel, Dec.
1832 op legerordler eerv. vermleld Besl. 2 Febr. 1833 no.
86; 23 Dec. 1832-7 Juni 1833 in Fr. krijgsgevangenschap;
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K.B. 8 Oct. 1842 no. 4 Ridder Ned.. Leeuw; K.B.. 26 Juni
1849 Kommanrlcur Eikenkroon. 1).
43.) Twele anklers in de Hoek’cn. Joannes (Wilhelmus
Yan Bissetick[ kapt. 1,t. t. z. I~qvx~cur] Over het I,oodswezen enz.] 111 het 1 )~entl~e Distric t[ Overleden 9 ,Julij 18661
Uil hoogachting geplaatst] Door het IGxsoncel van/ Het
Loodswez~en
in het/ Derde District - (liggende zerk- R.
1,. 110. 8.)

(Hij was zn. v. Henricus Jo,annes el1 1). Franci uan der
I’een 1) geb. Rotter~dam 17 1)cc. 1820, overl. in wijk K.
d e s
avo1KIs 81/2 lllll’, geh.m e t Anna Henri~ette van (1~11
Ijlaat, Aldelb. Kon. Inst. Med~emblik K.B. 6 Oct. 1833 no. 7,
id. IC kl. K.B. 21 Aug. 1839 no. 103; lt. t. zec 2e kl. I(:Bc
1 Jan. 1844 no. 1! 11. t. zee le kl. K.B. 19 Apr. 1853 no.
3,5, kapt. lt. t. zee tit. K.B. 6 Sept. 1865 no. 64, inspect.
Loo~dswezen AI~SL~CIY~I~ K.B. 30 Nov. 1855 no. 56; inspcct.
Looldswezlen
41~: I>istrict. Helkxoetsluis K.B. 10 Sept. 1859
no. 86, a.v. 3e (distr. (WilI,emsoord) K.B. 6 S,ept. 1865 no.
64 en bij K.B. 12 Juli 1856 no. 83 lid v.d. Raad v. Tucht
i
v. Koopvaar~dijschcpen.)
44). J a c o b Lamberf~~s/ Crrrb’ Hellir2gman[ Ridder der
Orde van ld~cj Eikenkroon -[ Hoofd Ambtenaar bij]
‘s Rijks Belastingen] CGeboren tc Hoorn Den 2 Mnuri í798/
Overlelden
27 Maart 1861(?) -- (ligg. zerk F. Q. 1-1).
45.) Hier Lijldj Begraven] Trijntje1 ZIendriks Baskel
Huijsvrouw van/ Kl.a,as Keukenj I s Overlcd~en ]den 6 d e
Maart Inj Het Jaar lSOl,/ 111 d’en ouderdom] van 50 laaren/ 6 Maanden sen( 28(‘?) dagen. - (staande steen G.
Q. no. 15).
46.) Hier lcijldt[ B’egraven] ‘I’ijs lansen P,aZ] Gestorven
ynt] Iaer í680/ Den 10 May/ Met Syn Huys[ Vrou Ann,a
/,CofineZis Zochems[ g e s t o r v e n Inti Iaer 1 6 7 9 Ikn[ 2 1
Iannewarius - (staa.ndle stfcen; G. X. no. 3.)
47.) Een staande stfeen. Aan ,oen tak ‘een wapenschild,
17~ ecuwsch, b e l a d e n met ieen golvend~e ncchber schuini
balk. Palimpsest (een oud opschrift is in 1926 uitgekapt!
en de steen is opni’euw gebruikt).
48.) Osw!aM J. 1:. Aberson] Geb. 8 Jan.-Overl. 11 Mei
1857/ Quirirqa IC. M. Ei. Aberson[ Gd,. 20 *Juli - Ovorl,.)
1 Sept. lSSO[ Elisab~efh Frederika] Johanna Ab,erson] Geb.
24 November 1865[ Ovlerl. S October 1884 - (liggend’c
zerk A. R. no. 12).
4 9 . ) Cat,rina H,argen[ Huysvrouw[ v a n Ian longkees]
Overloden/
(den 13 April 1794[ Oud zijnde 54 Iare] 3
1 Zie noot 1, blz. 27.
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Maante] 14 I)agcn[ let1 op ~den[ í7 April Hier/ Begraven
- (staande steen A. K. 110. 6).
(Zij maakten :j Dec. 1789 mut. test. voor nats. C. v. Herwcrdeu, dcu Hekler,.
zie no. 50).
50 j Een medaillott. - - - - Hier leyl/ B~gravet1,/ Marytie
AfulIerj

Huys \‘rouw/

Gerust o p ‘den/

val1 znrz i~~yqcj

Is 111 Ik11 Hccrcllj

2 3 Iauunryj 1 7 6 2 /Out- Syiidc( 58 Iarel
5 n8hwj ~111 23 ~~~~~~~~~ - - (sla3ll~lc sl’rcll A. s. 110. 12).
(Zij was dr. v. Pieter, zi’c (;etl~cnk\~~aar,digherlen
N. Holland 11, t.a.p. bl. 237 sub. 10, ctt wed. v. J~czn Hnrge, vgl.
acte v. 24 I)~ec. 1765 v. notaris 1). 8d~c Lwuw, den Hcl~tler .l.
Harge vnd.; rentmeester, baljuw ‘cu schout v. Callautsoog
cti Opzi,etwr vuil ‘s-Lauds Werken over di: eilandci1 EiVrland, Vlieland en Tlerschelling I7 Juli 17135, zo011 v. N. E-l.nryc
en v. Maartje i~~ldrirran.~dr. Hwmc dr. Btisabeth H. tr. Jnn.
Jonker, kapil. t’er koopvaardij, met wiet1 zij mul. t,est.
maakte voor notaris Mr. W. #de Bruijn
Amst~crcl’am, 22 Jnt~.
1759, vgl. ,,(~cd~ct1kwaat:rligl1~~~len” N. Holl. Y., 29:) sub. S5
et1 111. 2,82 sub. 10). Hunn~c ldr. Calritta. zit sub -49. Hun
zoons ware11 Pielw en IYiIZenz H.)
51) - - - -/ ----/ 1 n zijn leevciij Opsiender vaii(
s La11cls
Werkenj Aat1 ‘dcu Helsder/ Owrl~den I>5etj ] 5
May 17 (53!) In] Deu Oudcrdomj van 42 Jaaren/ :J
M;lall<lcll[

En

3 Ihqpl.

(Misschien Jan TVomiel MzzZler, broeder van Marijl.ic,
sub 50 genoemd? -- Staande steen R.L. 110. 25. Anders zijtt
opvolger Arv Kiebootn of ldileus opyolgcr Pkter H:rrqc, gc’-’
noemt1 sub 50, die tot 1784 in futiclic bleef.)
52.) .Izltoinette j I3arhcz. Cmpkzrisj
Owrl. 27 Novcml~.j
lS41[ 111 8dct1 Oud~et~domj vat1 33 Jaren. - (Liggende zerk;
G. hl. 110. 4.)

53.) R. 0. Boornsnzn/ Geb. 2 Mei 1754.1 Ovcrl: 2:2 Feb r u a r i í813/ E n Aafic Wentel/ Geb. 2 9 J a n u a r i 17X$
Overl. :j October 1813[ Joh. Gij&. Hen&-. Metz/ Geb. 9
September 1796( Overl. 17 Februari lS29( En/ Adriortn
Boonzsma] Geb. 17 October 17SS[ Overl. 24 Augustus 1 S72.
- (ligg. zerk - G. M’. no. 3).
(Rintje Oepkes B . , chirugijn, adjunct-tnaire tc den Hclder, geb. Dronrijp, t r . ilaíje TV., geb. Texel, owrl. 1~c.t~
Helder, huis 204, dr. v. Adriaan, notaris et1 procureur te
Oudeschild en v. CathcrrinScr
Copplens Ds. Lucmdr. Hunne
kinderen waren: 1. Fmns, zilversmid, kashouder cu hottder vxl. Bank v. Leening te ~d~en HeklIer, overl. ald. 17 Juui
1816 huis ll. 206; zie ,,(;ed~cnkwaardigllstlen”
Nel. Holl. V,
bl. 287 sub 44; 2. Antje, tr. AIe,xancler Jnn Augustus baron
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van Weslerholt, zile *Jhr. Mr. .J. C. de Jonge: ,,Gleschicd v.h.
het Nedcrl. Zsewezen” V, bl. 50,2, ,J. B . Rietstap ,,Wapenboek v. 1~1. Nled. kdel”, Groningen 1883, ldl. 11 hl. 270 en
Ned. Acl~elsbock 1918, bl. 329, 330; weduwnaar v. ;Ilnria
Hooglant; 3 ljerber, ti.. Schelte & IJCICIR, tae I,eeuward,en;
4. (;uurtje tr. Arend Jan Aarts, tc Vlissingen; 5. Adriann.
VllId., J~lattelandsl~~eelmeesl~er
(aldmissie
te Haarlem 21
Sepl~ 1810) a.d. Helder, wethoulder
aki. w o n e n d i. d,
Middenstraat, tr. 22 Sept. 1816 ald. .J.H.G. Metz vnd., gelx,
Amsterdam, itlr. v. Joliannes ‘cn v. IWronclla Bakker, zuster v. Ds. H. Metz, pned. te Huisduinen.
,Ecn zoon uit #dit huwcl. Rin!tje R., off’. v. gezondl~eid
LYed. O.I. L,eger, zit J. 1. N~l,e Rochemont ,,Rudolff v. Meerkerkme”, ‘s-Hage 1890, bl. 315.).
54.) Hier oud’cr legt/ Regraven M. - -/ Elisabeth UIIR
h’reedejrode rustte den 8(?) Au(,gustus 1875 Oud 53 Jaar[
fcn 9 .J ;- - --. ge( ?)[ - - - .Jonkheer( ?) Hlendrik( ?) vim
Rrec!eromdNe
( ?)[ - (liggende, zeer uilgesl~et~en #dlekzlerk van
een kelder; G.I. no. 15).
(Zie over ld,eze famili~e Van B1:eldcrode Aanhangsel Wilgenaar: ,,Gesl. boom v. alle mannel. nak. uit li’et oud adell.
stamhuis id. Hecren van HrederoCde”, rl. Jacobus v.sd. Toorn,
1788. -- Sazalcn l,even nog te Den Helder. - Gerrit en
Arjen Henidrik,sz. Ihdero;dc, gcb?oe~ders, r~cspcct. 2 3 e n
22 j ., ,,wonende
in1 1)oogeijhuijs in ldeese jurisidictic”, genoemd in een verkl. v. notaris 1.‘. ‘de Leeuw? den Helder,
20 Oct. 1770. Hendrik uuzz Rmderode, begr. 19 Juli 1’797,
heet in leen achc v. d~enz. notaris 11 Ja& 1774 oud 52 j.,
,,lw,onende op die vogelkooij dfe Quel~der.” Hij test., f 4000,gqoed, voor dixen notaris Febr. 1775 hebb~ende een zoón
Pietser, @ed. 31 Aug. 1766, later adjunct-mairìe en hoofclingeland van ld,e Zijple, zoon v. Lijsbcth Zeeman, begr. 9
hug. 1785, tr. 1. Anltje #die Haas, f 1810, @. Zij’pe 4 Juni
1815 Maartje Ruis, wed. Jan Kleberg, 43 j., geb. .41kmaar,
dr. v. Klaas en Trij,ntjNe Valk.
Sijmen u. Rre:deroesdc,
wonlentl ,,in ‘de K l e i n e Keet,e”,
halfbroer v. Hendrik vud., tlest. v. denz. notaris 17 Jan.
1786, daarbij bepal~end begraven te wil& wordSen op dit
kerkhof in leen grafkelder, waarop ,,c,en al’derbesten
steen
off zark zal moeten wlerden gelegt en daer op uijtgehouwen leen leeuw of ‘t wapen van Breed~eroe~rl~e~l.“)
55) In een medaillon een wapen. Gevierendfeeld:
1. ‘en
4 een stier ,(,(6); 2. en 3 in rood e’en golvende blauwe
(dwarsbalk. Helm; hclmt. ‘een gewone vlucht. - J. M. J.
M. Reìnbíd~[ Gleb. 4-1-1857 overl. .8-1 18581 M,. J. M.. J.
Overl. 14-12-1861(Y) - (hgg.
Reìn&wh[ Gleb. 10-4-18,58$
zerk F. Q. no. 1.)
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huis H. 421, dr. van Simon, zaakwaarnemer, te den Hcl‘tlcr, oud 41 j. ‘en van Antoìneftrc PetroneZla Albertus; ~11
een nnd~cr kind.)
56.) Simon StìkkeZ( Rustend koopvaardij kapit,cin ] Geboren le hlkmaarj G Oc10h~cr lSlO/ Overleden te Helder[
7 Februarij 1866 En zijnc #echtgenootc/ Josina Reìnbnch
/ChA). 8 Juli lSlL[ Ovcrl. 19. Mei IS79 - ,(ligg. zerk)
(Zijn bch. brocsdcr Simon Reìnb~rch, cand. notaris, sub
55 genoemd, deed aangifte van zijn overlijden in huis H.
384. Stikkel was toen wink’clier, zn. v. Abrahnm, kruidcnier t,e Alkmaar in dme Kooltuin en v. Johanna TTerhoeven.
Josìnku vnd. overl. huis 1. 170, den Helder, was geb. Texel,
dr. v. Johun Jacob en v. J’annetje Kikkert, vgl. ,,Gedenkwaardigheden” N. Holl. 11, t.a.p. bl. 229 sub 70: aangifte
geschicd~dc door haar neef Jan Hentlrik Mooien, 29 j.,
makelaar tc Tlexel.)
5 7 . ) Overlcdc[ Kapitein Koert/ Willenz Stuit] Den - - 18271 - - - -[ 4 Maanden[ v a n d e P e k e l A. (slaande steen; R. C. no. 9).
(Hij ovcrl. Nieuwcdiep, oud 42 j., geb. te Pekel A en
daar woonacjiti$$ cclitgen. v. Piefertjr Zioerfs Ilek, nal~iIcntlc 2 mindcrj. kinderen.)
Vcrscl~illen~de van ‘deze zerken waren se’dcrt de laatslc
inven larisatie ,o ndcr 11 et stuifzand uit te voorschijn gckomen. Verschillende anderen waren nog voor mijn komst
vcrwij~tlcr~d. Ontlcr Idezc laatste groep behoort een zerk
voor ~lcn schout, later burgemccst~cr van den Helder, Jc/n
Zn ‘1 l’eld ,en zijnc echtgenootc Antie Gilties. .2)
(Wordt voortgezet).

2) Jm in ‘1 Vefri, schout, opperstrandvonder, later burgemeester te den
Helder, woonde ald. a.d. Dijkstraat, (hooge, Nd. zijde), tr. ald. 25 Juni 1825
als zn. v. Jacobus (overleden) en
Adriana Kluit, particuliere te Brielle, en
geb. ald., oud 30 j., Antje Giftjes, 23 j., geb. den Helder, dr.‘v. heob Jacobsz. en v. Trijntje Kooter.

MEMORANDA

Over Periodieken

37

voor jongens en meisjes.

111 WX OIIZ~W gr00te dagblad~en VOM~ i k a l s cen bijzollderhei~cl vcrnielld, dat tc Parijs eea Zîin:derkmnf
vcrscllijllt,
gesplitst in twee vcrxhillcnrd~c blaacljcs, ‘t c~enc voor j:ongens, ‘t anderte voor meisjes. Alsof dit iets nieuws ware!
111 1814 wel:d in den Haag Neen kill:derkrant uitgegeven,
die tot 1859 heeft bestaan, en ook ,door haar mooie platen opgeld 8tl~e~d. Maar re&s in 1761 kwam alld:lar vau dc
pers em .,Magazijn der kind~ercn, o f zamensprnaken Lusschen leen wijze gouvlernan te cu verschei,dcne van haarc
leerlingen van het cer,st(c fatsoen! Het was e’en vertaling
van het Magasin ,d’es Enfants van Muld:tnl~c de Be:~umonl
en h’eeft, verlucht ~door plaatj’es van P. Tanjé en :mcl~:re,rl,
verschill~endle uitgaven helleefd.
In 1800 verscheen het ,,Ni’euw Magazijn van hondsr~d
leerzam,e brieven, gewisseld tusschen driae bevallige jongcjuffrouwen, en cen gouvernantte, d a t allerxuxligste bijzonderhled~en bevat over het leven op een kostschool, en die
kundighedsen, welke daar Idoor d’e meisjes werden opgedaan. De ,,Vriend ld,er Kinderen”. val1 1791 mag ook als
een mdergelijkle perioldi8ek worden beschouw,d. Later in 1830
had het ,,Magazijn voor volwassen meisjes” ondIer reidactie
van Mevrouw A. B. v. Maerten-Schilperoo,rt v’ele lezeressen.
M.aar ook in andere landen hadden Id’e kindleren hun
weekblad. In 1788 verscheen te Londjen: ,,The juvenilc
Magazine, or an instructive and entertaining miscellany
for youth of bot11 sexes.” Vooral bekend is geworldcn het
weekblad ,,D#er Kinderfreund”.
onvler redactie van C. H.
Weiszle, dat iri 1777 verschenen, vele jaargangen heeft h,eleefd, jen meerendeels (door Cho,dowiecki is vierlucht.
Mr. M. C. NIJLAND.

Yule Clog.
;Washington Irving vertelt in zijn fijn gevoel<1 ,,?ld
Christmas” over ,dle gebruiken bij (de viering van het Kerstfeest in ,,Old Englanld” in zwang. Hij kwam ‘s avonds
vóór Kerstmis in leen bevriendle familie, ldie een buitengoed
op het platt,eland bewoontde, ‘en zag er ,een groot blok
in <den ruim’en h$and, waarop kandelaars met bi-anldende
kaarsen warlen geplaatst. Dit was het ,,Yule Clog”. het
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kerstblok, den ~dag tle voren, onder vaststaalIcl ccrcnioniëel
uit het bosch gehaald:
Come, bring with a noisfe,
My merrie, merrie boyles,
The Christmas log to the firiug;
While my goo’d fdame, she
Hids ye al1 be free,
And ‘drink to your hearts’ ‘desiring.
Gedurende Iden tijld, Idat hel blok brandde, wcirleu kcrslliederlen
gezongen, o f
k~erslverhalen
vcrt~cld. H,et mo8cst
ook den geheel~en avond branden, want anders kon er wcl
eens aeen ongeluk gcbleuren.
Vooral in het Noorden van Eng~eland, bij de lmeren
moest ‘de gloled van het Kcrstblok het overigens donker vcrtrek verlichten. En het was ‘oen sl~echt voorteekq als dan
iemand, ‘dile scheel kletek of barrevoets ging, in hms kwam.
Als het blok grootcndecls was verbrand, werd het restant zorgvuldig vergaard, om lcr het volgend jaar een
N.
nieuw blok mledjc in gloed tse ztetten.

Een vraag.
Wie was ,de maker van een gedichtje, wa~van de annhef is:
De poortklok luidt, (of: I)#e blengel luidt),
de poort ,gaal sluiten;
I
Elk rept zich stedewaarts van buiten,
I
E,er hem ide zwarte nacht omhult.
Kan een onzler

lezers die vraag beantwoorden?

N.

Het Kolf (golf) spel op de oude kíaderpreat.
Op vele oudfe Delftsche tegels komt een afbcekling voor
van het sleeds zoo gelilcftdc kolt’spcl, maar ook, wat minder
bekmend
is, op ouSdIe kinderprlenten. (tien prentj’es om een
oonde, en twintig om teen duit).
Niet sl’echts Glenisson en van G~enecht,en te Turnhout
hebben prenten met afb~oel~dingen van kind,erspel~en
uitgegegevlen, waarop aan het kolfspel (jleu ‘de la crosse) ‘een
plaats wordt ingeruim<l,
maar ook DDE Erv.cn de wedt. .Jatob van Egmont te Amsterdam, omstreeks 1730 en later
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J :IC. Thomson te Rotterdam,. over wiens uitgav’en van
~olksprenten ik in het Botterdamsch jaarboekje van 1928,
‘t cc11 Cl1 all’rler h e b me’degedeclld.
Zoo is er relen kinderprent in 16 afdeclingen, w a a r v a n
Céne Die afbeelding bevat van twee jongens, die kolfbal
spellen, jen tot onderschrift h~ccft in ‘t Hollandsch en in
‘t Fransch :
llle, pille, ‘k sluit mijn kot.
Boule, boulc, scrme l’e trou.
Overigens een #eigenaardige kindcrprcnt, waar011 :11s lijtlvwdrijf ook voorko8m t, ‘dat moeder haar zoontje flink
voor den broek geeft, met aan weerszijde ‘cc11 afb,eeltling
van het jou-jou ‘en van het kolfspel.
Maar ook op anderc oudsc kinderpr~cnlcn vinílt m:~n afbeeldingen van het kolfspel (maar niet van vóór 1750):
Driesk’e, raak mijn bal niet,
‘k Heb elen kolfje naar mijn hand.
Welke afbeeldingen t,c vindIen ziju i n Ilel belangrijki:
werk van v. Hleurck en Boehenoogen: ,,Hisloire de l’imageri’c populaire flamande”, ‘dat in 1910 t’e Brussel is uitgegeven.
M,r. M. C. NIJLAND.

Godspenatng, Meetpenatng, Godsloon.
Onze volkskundige boeken geven alle wel d’e betcckenis
aan ldeze woorldlen, d.w.z. in het VolkslIeven. Hlet ligt o.i. op
den weg van ,,Dle Navorscher” om sd’en Geperen zin (d’ezcr
volksui6drukkingen op te spor’en. En dau willen we allereerst in ‘t midldlen brengen, dat het laatste begrip (11.1.
&dsloon) ons iets anders zegt dan lde twee andere, ofschoon alle sdri’e toch iets met telkand,er gemeen hebben
De algemleene betleekenis, zoowel in Limburg, Noord-Brabant ‘en mIeer noorldelijk, alsmede over onze grenzen in
‘t Rijnland en W:estfallen, is de vorm van leen to’egift bij
een koopprijs, en bij het huren van dienstpersoneel. Immers, de kooper van een stuk vee overhandigt, buiten h,et
koopgeld nog leen geldstuk aan id,en Verkoorer. Dat heet
o v e r onzIe grlenzen o o k n o g ,,mlelkpenning ’ ómdat het
moet verho,eden, ‘dat tooverij Ide melk der gek’ocht’e kóe
niet vermindere- of blederve. Wat moet,en wie in dat volksgeloof zien? De herkomst van dit gebruik schuilt in ‘een
magische ‘d,enkwijzle. Het gaat om leen afweer-maatregel,

40

MEMORANDA

voortgekomen uit hlet wantrouwen in #de goede bedoeling
des verkoopers, en uit het geloof aan een schadelijken invloed op het afgestane exemplaar. Aldus lde ~ncenmg der
primitieve volkeren. Later imwnde men, ~dal hrt dier nivl
zou gedijsen, als beilde parlij~en niet denzelfiden ,,Go~dspcnn ing” achlerliet~en, zoodal beide stukken aan den eerstsen
den beesten bedelaar of arme gegeven wer~den, of in eNenc
bus voor den armc geslort - En ‘dit begrip Gods-penning
is ,de geldachte aan een GoNdNe-welgevallmen
offer. welke 111
een and~eren vorm zich kennen ‘doet. En de aan nieuwingetrle~dlen Idienstpersoneel gegeven Godspenning moet dic1x11 als eene verzlekcring v o o r ziju volha~iding v o o r een
minimum-tijd. Deze l~enning heet in Relgië ,,capare” of
,,arre” (arrha). T o t Idit gelId uitverdiend i s . kau daar de
werknemler nog den mdicnst verlaten. Het geldt als een gcschenk Gods, *een genade-gcsclieuk, ltlat buiten ‘de verplichting staat. In Duilschland zijn streken, waar men nog ze’gt:
,,Onze L. Hceer is een langc: borgcr. maar een zekere betaler.” Men kent ‘echter ook geld, lrlat God zelf’ onmiddellijk
aan een msensc’h schenkt, volgens het oud’e volksgeloof.
Een voorbeeld: toen in lG83 het stadje Königstcin in
Duitschland afbrandlde, wcr;d ‘een ltler slachtoffers, nl. cen
afgebrande, arme weduwvrouw, op e’en ,eigenaardige wijz’c
in h(aar ongeluk tegemoet gekomen. Toen zij den volgenden dag watier haalfdbe aan de bron, vi,el ‘een thaler in haar
emmer, waarop tle lezen stond: ,,Gsd rmemt, God ge.eft.”
Deze thaIser heeft zich latmer op wonderb.are wijze verveelvulldigd. Dit b,egrip van de11 GoNdspenning voert meer
naar Ide bletjeekenis van ‘t bovenstaande ,,Go~dsloon.”
‘Meet-pennning is natuurlijk dezelbde verhuur-penning
(vgl. het Duitsche Miete - huur) als fdc Godspenning.
GERH. KR.

De Aphorísmen vaa een Secreta&,-van Legatie.
Op 17 Februari 1841 heeft in den Haag een gekostumeerd bal plaats gehad, dat ldoor lden Kroonprins, rl’en
lateren Koning Will’em 111) werd gegeven ter ,ecre van het
vijf en twintig-jarig huwelijksfeest van Koning Willem
11 met Grootvorstin Anna Paulowna van Rusland. De
Atlas-van Stolk heeft van ‘enkele kostumes fra:ri gekleurde
afbeelldingen. Toevallig wel, ‘dat op ldienzclf~den ‘dag onze
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gewezen
Koning Willen1 I! toen Graaf van Nassau, IC Berlijn met ‘dc Gravin ~d’Oultr~emont is gehuwd.
Ter gelegenheid van ‘dit bal heeft een ongcnoenidc &créluire de 1,égation”
( E . ‘de la Roz&re?) cen intcressanl
bockjc in l2e in ‘t Fransch uitgegevlcn,
getiteld ,,Soiréc
d’un diablc.” Hij ltlroeg #dit met een luimig voorwoo~~~ a:uJ
den Koning op. H e t bcvattc voor cnkelo’n d e r declncJN~IX ‘aan ‘t feest SOI~S schcrpc
aphorismen, die dikwijls
zeer geestig zijn, 266 (vcrtaal~cl) : 7,Nel)tunus eischt lwdkccls zijn ~tlJ*i~Ctall~:l terug ; hij lxweert, dat Mercurius Iiem
is gegaan
die had oJitstolmeiJ,. en e r me2 na:.tr F~eyenoord
on1 hem te doen smelt,en.
Ik Schrijver verzocht den Koning ,d’en toegang tot zijn
Bijk te doen ontzeggen aan, of bij ov~erschrij~tlillg der grens
gevangen k ltloen nemen een z8ekcrlei1 Fré:l&-ic Soulié, den
bekenden schrijver van ,de ,,Mémoircs ,du ldiable”, omdat
deze hel ide’e 8crv:u1 aan hcni zou hebben ontstolen!
Het boek,ie ,,Soireé ~d’un diahl~d’ is x’eer zel,dzaam. Hlet cs,en1plaar van ‘de Koninklijke , Bibliotheek is door E. de la
Bozierc? blijkens opdracllt, @schonken aan MIevrouw Tinne, geboren van Capell~en, &2 n1ooder van Al’cxinc, onze
koene Afrika-reizigster, wier geboorlc vóór 100 jaar, onlangs wersd herdacht.
Mr. M. C. NIJLAND.

Nederlandsche Plaafsen In (meest buí~ealaadsche)
reisbeschrijvingen.
Het Genootschap A~nstcI~da~m~~~ gaf als resultaat van
een ldaarvoor
uitffeschreven prijsvraag in 1919 tee11 werkje
uit ,,Reizigers t,e AmstelTdam”
val1 de hand van J. N. Jacobsen Jansen.
Het bolek bnengt met zijn ongeveer 350 titels nog dc
verdi~enslelijke
verrassing in dfen Klapper van een opgave
van de andepc plaatsen, Idi’e in lde werken genoemld worden
en het kan zij!n nut hteb’ben, ze hier over te nemlen. Het zijn:
A a l s t (N.Br.), Aal ten, Abcoude, Aduar8d, Abblasslerdam,
Alfen aan den Hijn, Alfen (N.Br.), Alkmaar, i2lmelo, Ameland, Amelisweerd, Amcrongcn, Amersfoort, St. Andries,
Appinge’:~lam,
,2rmemuiden, Arnhlen1,
Ajuiii, Apekloorn,
(B,<algië?),
r\usterlitz,
Irsperen, ASSCII, Assendelft, Astlcrl
Avenhorn, Axel, Baarlc-Nassau, Balk, Ballo, Bath (Z.) De
Beemstcr, Beier, gem. Oost8crland op Sch. D., Beilen, Ber-
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gen 0. L., Leest, LGeusekom. l.Severwijk, Mjocn, H e t

Bilt
(Fr.), ‘dc Bilt( U t r . ) , tilerik, Bloemendaal,Blokzijl,Bodcg r a v e n , BoksLel, ‘Bolswar~!, Dien B o m m e l , Borkel (130~
culo?), 13re1da, 13reuk.clq Bricll~c, Broek- in Waterland,
Broekhuizen ( L i m , . ) , 13rouwershaven, Brij (tusschen Hclm o n d M a a s t r i c h t , Breyvensroth,Stramproij ?j, Buiksloot1
IZuitenpost, Burg-op-T,excl, C a p e l l e (LangJtraat), Charlois,
Crevcco~eur, l)cld~en, L)Sclfshavcn, Uelft, D e l f z i j l , Dcutercn
(hij ‘ s - B o s c h ) , Devent~er, D i e m e n , Di~elx5ilieini, Dicrcn,
l)oesl,urg, l)okkum, Domburg, D o o r n , DoGrwerth, I)ordr e c h t , I)riel>iergen, Drumpt, Dullaart ( -! LMlaa.rpol~dcr,
Hontciiisse), Eidam, de Egmondpi, E:indlioveu,Elburg, Elspeet, Engelen, E n k h u i z e n , Enschcd~c, F r a n e k e r , Frcderiksoord, (;eertrui~llenl,erg,
~~cl~ticr~nalsci~,
Geii~eniui,tlen,
(iennep, Gicseudam, Ginnekcn, Goedereede, Goq G o o r
Goorlc, (;orinch~cm? Gou~da, Grave, ‘s Graveland, ‘s Gíxvcndeel, ‘s Gravenhagx, 111~ Grchhe, Gl’0llillgCl1, Grosthuizcn
(Avcnhorn),
Grublxnvorst, Grijpkerk; Haamstcldc,
Haarlem, Halfweg, Hardcnhroek, H:ardcrwijk, Haringsdijk
(tusschcn %,evcnbergen men Katcndrecht), Harlingen, Hatt e m , Hlecmstedc, Hrerewaarlden,H o e s , Hielden,
Held&-,
Hellevoetsluis, Ht~lmond, ‘s Hcrtogcnl~oscl~, Heusden, Hill i g e r s b e r g . Hill~egom, H i l v e r s u m , Hindeloopen,Hoevelaken, Holtsen, Honsclaarsltlijk.Ter Horst, Hout,en, Hnisduinen, Huissen (G.), HuizIen, Hulst, .Jnarsveld, Jutfaas, Ka’dzand, Kampen, Kapcll,e (N.Rr. zie Capcllc), Kastrikun, Katendrecht, file Katwijken.K i l ~(Do~drecl~t)7 Kloosterradc
(Rolduc), Koegras, Koevo~~d~~~. Kocmschatc, Kbudekerke,
Kuilenburg, Kuinrc, I,alyen ( N . H . ! , L e e r d a m , Le8ersum.
T.ccuwarden. J,ci’dcn, T,ri~&qylorl>, Txids~herdam,
T,eimuid e n , Lemmers T,ent. LicFkcnshock, T,ipprnhuizen,Lisse,
T,ohi t. Lochem, Locncn (I!tr. ), I,oenen (G. ), Lippenhuistcin, Lommel, Het I,oo. T,oon op Zand. TAOsduincn, Maar;
sen, Maassluis, Maastri&t. M~kkmn, Marken, Maquette.
MildMcrl~cmt:lik. Mccrkl::rk. Mcpixl. S I . h~Iirhielgestc1,
tlachten. Midulclaar. Mil+tlcltmr(r. Molcnaai.sh~ru~. Molkwerum, Mo~mil~cnltlam, Mook, Moordrecht, Mniden. M u i tlcrhcrg, Nnardcn, F o r t Nxsnu h i j R.o.Z., Nieuwcidicp,
Nieuwersluis, Nicn~vc-S<,ll:llls, rlc Koordwijken. Nunspeet,
Xijkcrk, Niimcffen. Oegstgc~lcst, Oltlrnzaal, Ommen, Ommers c h a n s . Ooltqensplaat.Oorsc%ot. Oost~erwijk. Ootm’arsum,
Oranjefort, Ottersumt, Ouldsrkcrkc a.‘tl’. 4.. Ou~dewntrr,
Oudsh o o r n , Overschie. Papendrecht, Pcttcn, Polancn. Prjnsenh n ge, Purmcl~rnd,
Pu! t c (X Rr.1. Putten (CT.), Pvnack,er,
Raamsdonk. l?an~m<~I<c~~s
&ccs\i. R~cukun~~. Rhlnicn, Roemcrswnal, R~~rmnn~d. Rol~:l~r, RoMu(~. Rottum, Riivoc~~rn.
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I~ozcnl~~u~g, I~ozen~daul (G.), l~ozendaal (N.tir.), Ruiucll,
I<ustenlmrg, Kijnbserk, IGjnsaterwoude,
IGjnsburg, Rijshcrgen, Rijswijk (Z.H.), Rijzenburg, Sas van Genl, SasscnL>c Schermer, Schernicrheim, Schagen., Schenkenschans,
horn, Schevennigen,, Schiedam, Scliipluid8en, Sclmmlwvc~~,
Schotcn, Schijndel, Siltnrd, Sloten (Fr.), Sloterdijk, Sluis,
Smillde, Sneek, So&dijk, Spaardam, Spier (Beilen j, Staphorst, Stavoren, St~eenbergen. Stsecnwijk, Stcvenswecrt, Stokkern (Stral~en), Strool~os (Grootegast),
S:xhuizum, Tcrborg, Tcrn~cuzcn, Texel, T i e l , ‘l’iengemet8en, Ticnhovcn.
Tiltmrg, Tolen, Tolhuis (Lohith ), ‘l’wick,el (Dtelden), Uden,
Uitpest, Utrecht, Vaals, Valkenburg (L.), Valkenburg (Z.
H.), Valkenswaard, Valkcnisscy Vechel, Vcenhuizen, Velp,
Velzen, V e n l o , Venraai, Verje, Vianetl,V l a a r d i n g e n , \%clandt Vrceswijk. Waalwijk, Wn:~rdenlnny.
Wageningen, Wa‘genings-Hattme( ?)> Warmoud, Groot 8c~1 Klein Watteren (Diever), Weert. A~eesp, Wcslka~~~ellc, Wctcring [Wal~eringen?!,
Wiewerd, Wil18cmsoord, Willemstxl, W i l u i s , Winschot~en,
Woerdsen, Wormerveer, Wouhrupge, Woudrichem, Wouw,
Ik Wijck. Wijhc, W i j k 1). n.. Wijk hij Maastricht, Wijkel,
Yssclmonde.
Ysaclstcill. %aan:l:~m, Zalthommrl, Het Zolld
( G r . ) , H e t Zansd (N.H.?. Zandvliet: Z a n d v o o r t , Z e i s t ,
Zevenaar. Z~evenhcr~cn, Zevcnhuizcll. Zierikzee, Zo~clmoncl,
Zuidbroek. Zuidlaren. Znillcn. Zuilcnslein (T,‘e’ersum), Zutfrn. Zwammerdam, Zwartsluis, Zwolle.
V . D. v . H .

L. Ba M.
In ‘tle ,,Histoire sd’c l’imqgeri~c populail~e flamandc” vat1
v a n H e u r c k e n Boekenoogenk o m t o p lAadzijde2-18 tlc
afbee18ding van ~ecn haan voor van elen vel in plano. In de
z.g.11. haneboekjes: ah. boekjles v o o r de jcugrl, k o m t ook
een haan, doch verkleind voor. De fraai-gckIcurde
prent
i s o o r s p r o n k e l i j k bij J. Noman 'en Z o o n tle Zaltt~ommt~l,
o m s t r e e k s 1817) uitgegeven. De n a a m v a n d e n g r a v e u r
stlie v e e l o u d e volksprentlen
z o u gc te&end hebben, m e t
1,. B. MI. signeert, 1~11 omstreeks 1700 zou hcbt~~en gel~ecfd,
is ldcn Heer v. Heurck onbekend g&leven.
We’ct meen dier lezers van ,,rlc Navot-scher” den naam van
dezen graveur en 8tlsen juist8en tijd, waarin hij heeft gel,eefil?
Mr. M. C. NIJLAND.
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Brederode.
I n
,,de NavoI’scI1cr”
deel 74, 1925, pagina 93 komt voor
onder ,,lc Haarhxn”. le. 7-2-1655 Pieter Coruclis Br. tr.
Susanne Clacs van Heufen van Haarl,em.
‘Le. 21-9-1681 Abraham l’ietersz. Bredterode, t r . Suunnsne Teunisclr. van Glelein.
Bij onderzoek in het trouwregister stonden #de geslachtsnamen Bredlerode ‘en van Heufen van het onder I C . gcnoemde huwelijk niet vermeld. Verder vond ik in het
doopboek van het jaar 1660 opgeteekend:
Gedoopt 21 Maart 1660.
V. Pieter Cornelis v. Haarlem.
Abraham
M. Susannna Claes.
Get. Jan Govertsz. van Limvli~ek
Jacoymntjc Claes.
Bovendien stond hi&rbij (inmiddels weer weggewischt)
, ‘Wellicht dóór
met potlood opgeschreven Rrederode.
de H,eer Matthieu geschied?)
Su zou ik gaarne willsen weten ,,wannecr en waar” is de
onder lae genoemde Pileter Coruelis Br. geboren c.q. gedoopt.
VAN BRERO.

Osteade.
In 1897: is voor particuliere rekening uitgegeven eeu
boek over Oslende, dat vele gege’vens bevat voor genealo-’
gen. Hset is genaamd:
Het Oudte Ost~ende ‘en zijne 3-jarige belmegering,
door Edw. Vlietinck.
Re’eds in 1787 was Neene b8eschrijving verschenen van
Jhr. Jacobus Bowens. Over het beleg zijn J mleerdere werken verschienen o.a. in 1887 door Jhr. C. A, van Sypesteyn.
Dit bovengennoemde boek van Vlietinck is versie& met
het ,afdruksel teener bltidzijlde uit de stadsrekening jaar
1579 en met een afdruksel van Been oud zegel d.#d. 1504.
Behalve teene volledige beschrijving ‘d,er belegering. (van
16Oi tot 22 Sept. IUOi) bevat het boek ‘een merkwaardig
hoofdstuk over:.
De Oostendch,e geslacht’en in Noord-Nederland.
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‘K noem ‘eenige namen o.a. Kien, V’elters, Lampsins, Oliviers, de Hazc, Muenicx, Ghyselink.
VAN HOGERLINDEN.

Een

volksrijmpje.

Als ,een bewijs hoe ‘cc11 volksrijmpje kan vcrwatcr.cn, het
vol,gend~e :
fraaie
Hollandsche schippers brachten het bek,endc
liedje( !) te Ruhrort:
Mijn vader had twee bokjes,
Twee bokjes zonder staart,
Hij liep er mee te wandelen
Al in de Kalverstraat, enz.
De Duitsche brevolking zingt nu nog:
Mein Vater hat zwei Bokjes
$Jtip~ul,jai~~~

Tz$$qgell

Er fáhrt darmit op Straat.
Da kamen zwei Agent,en
I)ie nahmen ‘die Bokjes met,
Die Bokjes fingen an zu blcrrcu,
Mein Vater blcrrtc met:
Rokje, bokje, bokje, bè.
N.

-

i

VEENENDAAL. 84ste Jaargang) blz. 130.
Zie over V~e~enendaal o.a. Aardrijkskundig Woordenboek
van Nederland door P. H. Witkamp, Tiel, D. Mys, 1877.
M. G. W.
_.
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Plan om de opgestane gewesten tot gehoorzaamheid
te brengen.
door J, Kleyntjens S.

J.

2 . I)czclfdc persoon h o e f t mcc~i plan om z i c h n a 31~’
innamc ~lcr vesting, in #deze te lia~idlinven met veel iniii:lcb
Ixmttiiig, als tol hede~i het geval is.
3 . I>at men darl~elijk IN de verovering van gcnocmdc I’CSLing, cc11 brug over ‘tien Waal kan slaan beii~~~lcn liet fort
1) Rooswijck schreef een .Cort eo waerachtig verhael van alle aanslagen,
stormen, enz. in en vóór Haarlem geschied sedert de belegeringhe.” Hij noemt
zich op den titel van dit werkje: .borgher ende poorter der voornoemde stadt
Heerlem.” Hzt documcrlt, waarvan wij hier een vrije vertaling geven, berust
te Madrid in het Archivo del Instituto de Valencia de Don Juan, Envio 34,
doc. 111. In dit archief liggen nog enkele archivalia, die betrekking hebben
op de INederlanden. Het is echter zeer moeilijk toegang tot dit archief te
verkrijgen. cf. Bussenmaker: Verslag v. e. voorloopig onderzoek in Lissabon,
Sevilla, Madrid, enz. (Den Haag 1905). Zie miju artikel in: Bijdragen tot de
Geschiedenis 1935 blz. 340.

Schenk. om met het voetvolk #en ,tlc cavallerie o%er dc riviep
te trIckk:en, en met ,dIc g&e& lcgcrmacht, die Z. M. ter bcschikking staat voort te rukkIen in ‘de richting der Hctuwc
en van Cl’eve. Op dez~elf& wijz8e en met dez~clfi~l~c uitvinding
kan men op hetzelfde punt ‘;lre vscsting Ysselvoort 1) iunemen, ~tlkc een halv~e legua (1 l/;) mijl) vnn Arnhem ligt om
cvc~lee~is cm auriere brug Le slanu, om boven Arnhem ‘ccii
veilig 8~11 go’etl bcvcsljgd kwartiler te hcbb,enT dat ~>cnocnxlc
stad beh8eerscht, die van ~dc Betuwe kan gcschci~dcn wordc~~i
zonder dat de vijaiit:l het verhinderen l<ari. I)a:umede zouden #dse 3 rivileren, n.1. Rijn, Waal ten Yssel voor alle steden
van het land versperld zijn.
v. Rovengenoemd p e r s o o n heeft no,g e e n ander plan
o:m een soort oorlogswerktuigen op de Maas t,c plmlsc~l.
Daarmede kan men tot arm de stad Grave .cn nn~dcre vcstingen v a n ,dcn vijand nald,eren, zomlcr rnanscbnppcn tc
verliez8en en v~crder op den Rommelerwaxrd, een strc’ek ten
tiui~tlen van het land of het gebiled van Nijmegen, een go~cl
le verdedigen sen veilige legerplaats opslaan. Vandaar zou
men Maas ,en Waal kunnen versperren len bruggen over
‘tIcze rivieren slaan. Dan zou het mogelijk zijn vau Dclli
130~~11 en van andere plaatsen in Brabant komend op ,d~
Maas naar gcw,oemd kwartier en de Itctuwc tot vlak voor
Tiel ‘en an&rc plaatsen, dife ~dcn vijand bezet hou;lt, op
le rukkten.
Vandaar kan men ‘dwars #door #;le Betuwe naar ~&x Rij11
iil het gewest Utrecht cn in de andere strckcn boven ,d:l
Veluwe voorttrlekken.
l%xecns kan men met voetvolk cn
l$ljterij Holland ~~innendringen
en boven Ewlijk Avcrzaa I
cen Koninklijke. vesting aanleggen om daar ongehinderd
over den Rijn heen (en wwr te tr,ekken en dat alles naa’r
gelang het d’e dienst zijner Kloninklijke Majesteit en hu1111cr
‘doorluchtige Hooghteden
verlangt.
5. Daarenb~oven
h:eeft hij nog ‘een zeker middel, waardoor Z. M. cn ‘de aartshertogen na afloo,p van het Hestand
binnen 10 of 12 ‘dagen, 10 of 12 oorlogs~~erklui,geu
met
groote uitwerking kunrucn uitrusten, ten twed tot driehonderd schepen met groote macht cn sterke bezetting. Daarmode kan mlen plotseling en onverwacht in Holland men
Zeeland vall,en en zich meestter mak’en van ‘de stcrkstle ‘en
meest gunstig gele,gen plaateen van genoemde provinci’cs,
@dat het ,grootst(e g&eelte vlak bij elkaar ligt. Zo& kun2
nen deze gemakklelijk behouden. en verskerkt
worden in
dienst van Z.M. en van ,de aartshertogen.
6. Hij biedt ver’dler een plan aan omazich van Vlissingen
_~---1) Ysseloorde op den Veluwenzoom ten Z.O. van Arnhem, een sterke schans,
die tot 1629 in de macht der Staten bleef.
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meester te maken, dat door vIelen voor oniime~en~l~aar gchouden wordt 8~11 dat wel binne,n 3 of 4 wckcn m,et 6 5 700
man zonder dat DDE vijand het met al zijn macht kan vcrhinderten.
7. Dat Z. M. en d,e ~4arlshcrtogen binnerr een maand oi
43 weken na begin dezer o~~ttlcrn~emingen, mecsbcr zullen zij11
v a n alle nioi~~diii,gen, to~cgangcn ten zeearmen vaii Hollnnf.1
en Zeleland en ~ev~eneens
van alle kusten en duincu tusschen ld#c Maas ten Texel lcn van all,c grooterc plaatsen. En
op deze wijze kan Holland gedwongen wonden zich aan
Z,iM. tc oud~erwerpen,
hoez~e~er .dit ook de Stalen mishagcu
zal.
$8. Eveneens kunnen Holland ten Z8celand van elkaar
geschci~den worden, leveneens alte tocgaugcn tot de rivicrcn
tusschcn Holland en Zeeland, zooals ook alk! kusten in
Holland in de omgeving van Dordrecht en Rotterdam en
vel,e andere plaatsen in Holland.
9. Men kan 8den Holland~crs
allen hamtel ‘en verkeer cn
~cle ,geheelle invo:er van graan, #dat van de Oostzeelandcn .cu
van elders op schepen tolegevoerd
wordt, onmogelijk maken - ,en zonder koren kunuen (de Holland~ers immers
niet jar’en lang l’even - cn zoo zal het grootste ged8ecltle:
der stedlen weler tot onderwerping gebkacht >vond~en.
10. Eveneens kunnen alle grootcre steden van Holland
van elkand8er gescheiden word~en, zoodat zij elkaar niet
kunnen helpen en het geheel’e platte land zal zich moet,en
IcYverigeven.
111. Al het geld ldat ZM,. 1cn Ide aartshertogen noo.dig hebben om d’e trolepen tle b~etalen, ldie in Idez’c landen gezonden
moeten worden, kan uit Holland en de andere afvallige
provincies gehaald wordten. Met dcen schrijvler van al hc.t
bovengenolemde
len van nog andere zaken rakende den
dienst en ldse welvaart dezer onIdlerworpen
streken, zou men
daarover het bleste mondeling kunnen spreken, opdat hi,j
van ieder der genoemtdle punten en artikelen met evidcntc
bewijzen rIekenschap kan aflieggen.
Daarom verzoekt #en smeekt genoemde Ju.an Angel Rooswijck met allle ondIerdanigheid
en deemoed, dat Zijne Katholieke [en Koninklijke Majlesteit
een ‘of and~er,c
persoo~n
moge aanwijzen, dile van de N~ederlandsche
aan,gelegcnhedcn
opde hoogte is, opdat ldezemlet hem de kwestie moge beSprek8en. Z. MI. zal zondter twijfel bevinden, dat deze aanl’egenhteiid van groot nut en voordeel v’oor Haar, en de
Aartshertogen ten voor deze landen, alsook voor Spanje
zal zijn, maar vooral om genoemdje
afvallige provinci,eu,
met Gods genad’e t o t ondermrping tferug te voeren aau
haar natuurlijke hecren ‘en vorsten.
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Het tíjdschríft : ,,Braga”
door

A. J. Servaas van Rooyen.
In het Utrechts& Provinciaal en Stedelijk Dagblad van
2 December 1917, ving ik de publicatie aan van lemen eerst,e’
serie eener reeks opstellen aan het tijdschrif ,,Braga” gewijd. Begim~end~e met leen ,,In Memoriam”, volgen in de
nummers van het voormeld Dagblad, van 17 Maart 1918
tpt 1 Sept,enmer van dat jaar, bijna (die geheele le serie.,
,Vecandering van Redactie van hset Utr. Dagblad deden
ongodrukl blijv,en het laatste ge#d,eelte van dice slerile, ban-:
del’ende over d,en ,cersten jaargang van ,,Braga” zijude Vd~c
nummers XXIII-XXVI. Zooals van zlelf spr.eekt bleef dus
o;ok de 2e sierie, ovIer lellen tweeden jaargang ongedrukt.
Ik vond dit jammer, niet om mij zelven, maar om ,,Bra-1
6”“, cn zi’et nu is de Navorscher zoo welwill~end mij gastvrijheid te geven.
Zoo zal dan *die reeks opstellen, dien Navorschers
ten goodle komen len blijvend bewaard blijven.
,,Braga” is dit waard; mij,ne 1ie:fdc voor (d’it tijdsch’rift,
verdient het.
A. J. S.
Door omstandigheden ‘en omwerking, die veel tijld kostte is de plaatsing van (dit artikel vertraagd.
Red. Nav.
BRAGA
(Tweede Jaargang)
De tweede jaargang rolept onze aarmacht. D’e vorm’ is
behouden. Ook hlet hoofd met hlet vig:net, en zelfs dme 1ettel.J
soort. Alleen is Ier verschil in #dNe motto’s met den eersten
Jaargang. Kneppelhout’s gewraakte woorden: ,,Tout homme etc.” is vervangen door ?,Liberty all” van Joh. Bul1 en
voor de aanhaling uit Tacltus is B,ellamy’s vraag ,,Zoo
‘k al wat leeft v~ermoordde?”
in de plaats getr’eden.
lEvenals lde lle Jaargang heeft ‘deze tweede ook een voorzang op de ,,wijs: <een Tijldschríft heel in rijm?‘. waarmedd
‘de voorzang van #den len Jaargang begon.
$le ,,voorzang” (dien ík geheel af t,e schrijv’en. Zij is van
lde Wd~e redact~euren Hendrik Kretzer en #de Hoop Schef-

fel*. 11~~ samcnwcrking mo~ct niet verbazen,w a n t hocwc~l
I<retzer go~cdc gc~rlacl~~c~~ Jlatf ‘CIJ i n
1:1e verskunst niet onb~d~v~cn, w a s het Idc Hoop Schcff,cr ‘die als ,,bet;l[tNclaar”
fmlgcc1~tl~C. Misschien w a s Kr~ctzcr 8da:irvan overtuigd, d;it
~$:lks noodzakelijk was, ,CII tcekcn~lc hij zich daarom : ,,J>;t
minstc d e r broc:lercn”~ w:ur dc H o o p Schrffcr c11 J,:xndcrtsz. hem als puranymf~cn ter zi.i:Ic stonden.
W i n k l e r P r i n s ‘drukt ‘clit niet orldui.lelijku i l , a l s h i j iil
den herdruk van 1583 schrijft: ,,Hij (mcic H o o p Schcffcr~
deed dit (1&2 L’Q&xl-ic 01) zich ncmcn van den 2;cn jaarg,ang
v a n Bqa,ga) cch ter voorwa:mdclijk,
d a a r K r e t z c r meer
plhiloso,of ltlan ‘drukker, onb~~drcvcn w a s i n *;llc techniek
v a n ‘t verncn mak~cn e n t a l l o o s veel fouten b e g i n g trcgcl1
mtiat e n r i j m , t e r w i j l ‘t hem o o k i n anderc opzichtcn
groote i n s p a n n i n g kostt,e, de WIJ-e u i t d r u k k i n g z i j n e r gcvoelens tlc v i n d e n . Doorom behield tic I-IoOp Schcffcr i n
~tlc eerste p l a a t s z i c h koor: Ntl~e ~cig>cn~l7~a,clltigC bcslissing~,
Wat al clan niet geplaatst zou wordc~l, en in de twccdc
lilajals lde volledige vrijheid om tlc schrappen, te vcrandcr e n cn o m be werkmen zoov~ccl hem g o e d ldacllt. Allec~l tcgenovcr den uitgever z o u Krctzcr gcld,cn a l s z i j n mc~dc~
q~dactdur en ook het honorarium met hem idcelien.”
T o c h , ini,ettcgcnstaali~c ~tEczlc bo’utadc, hoad i k K r e t z c r
voor ‘tiC ziel van ,dacn twe0d~eJi jaal~g~ang. Krctzer beeft ~~111
dc oiigevcer 150 g~edicht~en, !di#e er 111 voorkomen ruim lwx
~clertl~cn voor zijne rek,cning genomen, waar slechts de Hoop
‘Schcff~cr, I,,eeu\ycrtsz, len n o g een p a a r nudcrcn cnkcl,c
hunner gccs tesprocluct~cn afs Londen : Winkler P’ri os, Karbcrt, v.d. Vliet (Houtf’~wijJl~). l)octoraedus, Titleuran, ïVlohrllSaJl al Rekker.
iWie was Kretzcr ?
.,Hct oordcel over Krctzler do,os Winkl~cr Prins lij kt mei
wel ,ocn b&tjlc partijdig; het komt mij zoo voor, dat ,dc Hoop
Scheff,er ten koste van Krctz~er wat in de hoogte gestoken
moest wor.den, men bovendiNen li,et. Winklcr Prins zich bel
eens wat gaan, a l s h i j g e p r i k k e l d w a s o f wer,d. Hij
schrijft : ,,l>c Noo~clscl~c G o d h e i d w a s d e r h a l v e naar
W a l h a l l a t e r u g g e k e e r d . Onbeschrijfelijkw a s ’ d u s m i j :
IIC verbazing, to’cn ik, bij schrijven van de Haas Val1
8 h’k!l
,1844 las: Idat die uitgave doorgaat, weet ge ‘en er bereids
;st,ukken van u geplaatst zijn, hlebt ge gezien. Hebt ge lust
ow weer wat te verdienen, voorwaarts dan maar. Het loei=
stc nummer voor 1 Juni, (alzoo mo,et Braga wcrkclijk,
cenige m a a n d e n ‘dood gcwe8est z i j n ) i s geneed, .doch #aalY
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Jlet tweede ontbreekt wat. Wanneer ge dus over een en
ander t~evrsden zijt en n~ctllewerken wilt, zorg <lau in het
laatst ‘tIer komende week dat ter kopij b;ij Scheffer (.de Hoop
Scheffer) tte Hoorn is.
tWanneer gij nilets gezonden hebt, houd’en wij het er voor,
itlat gij liever met bepaal’d wilt medew’erken, edoch u met
onttrekken aan tijcielijkc inz~eti~dingeu. - Nu zegt Winkler
I%ns: ,,lk was echtier in hmet geheel niet tevreden.”
Ik zou meer afschrijven van Winkler Prins, (zoogenanmIdc) geschi~edenis van Braga, maar ik stuit al weer op g?oote
tegenstrijdig’ti~edeu. Zoo b.v. in Juni~ zou het ‘eerste nummer
het licht zien; ‘dat bericht (de Haas heem 8 Mei en vraagt,
zijn medewerking voor no. 2 (15 *Juli j> cn hij klaagt, dat
de Haas hem ,dGe verschenen nummers niet had toegczonden, cq ook dat ltle Haas hem met .rlse uitgave van den
len jaargang met in kIennis had gesteld. Ra, ra, w:al is dat?
Hoe het zij, ik vind op blad 10 ,(dat moet dan zijn 150
ctr., omdat het ‘Iijdschr. om dc 14 ~dagen verscheen, nog
werk van hmem, maar ‘daarna nilet meter. Wellicht is de
booze bui ,door zijn vri’end ldle Hìoop Scheffer ,(redact~eur
en chef) b~ezworen.
Ik zal nu afschrijven wat WinkFer Prins verder verhaalt:
In het laatst. van 184’2 was ‘d’e Hoop Schleffcr, naar Utr’echt
v’crtrokklci?, om zich alldaar v o o r tlc bor~eiden v o o r 11et
idoctoraal 111 de theologie. Hij woonde op ‘dien Steenweg bij
IGsenberg; tolcvallig benedlen tIen Kate. Niet alleen kwam
hij alzoo met ~tl~ez~en weder in aanraking (t,en Katte was gast
geweest van NEK.), maar hij knoopte t’evens eene vri’cndschappelijke betrekking aan met de Haas, ‘t15e welldra gevoeltde, dat ,,Bragu” in uitstlekend,e* handen zou zij’u, zoo hij
ltlien voortreffelijken studicman, scherp en criticus en geestigen schrijver kon overbalen (altijd flegen 1 Juni 1844)b
zich met Ide uitgavle van een tweeden jaargang te bmelasten.
:Wcl was die Hoop S:cheffer, na hlet afleggen van zijn ,doctoraal examsen in IZecember ,18-13 als Predikant naar dc
Doopsgezimle gemeente tlc, Hoorn vertrokkIen, maar de
ui tgev’er, - aan wien de ond~ernemiug van dien len jaar,gang ,,te grootse voord’eellen
had opgel~everd, om niet aan
eene voortzetting te denken”, - koest#eixIe volorz’eker ds
meerring, dat het hem (‘de Hoop Scheffer) ook #daar niet
aan tijd zou ontbreken, om voor de herbórlen Godhseid t’c
z’or gen.
,,Ik hoad het ,er voor. dat die Hoo’p Scheffer voor de niet
gemakkelijke taak was opgedraaid, indien geen gmistige
omstandigheid h,em tot d’e voortzetting van ,,Braga” had
a;ajngemoudigd. Hij was namelijk eten te groot vijand van
het n~id~delm,ntigc om zeer productief te zij.n, en het zOUI
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hem alzoo moeilijk zijn gevallen, met eigen bijdragen (hij
l~evcrSdc er zo0 wat vijftien’, in Id4e b8choefte van een geheclen jaargang te voorzien. Te IJtrecht echter had hij Henrlrik Kretzcr, twce,den luitenant leeren kennen als ccn oorsptxnkelijk denkscr cn vruchtbaar schrijver, als een man,
op wien men l~ekencn kon, - ‘en toen deze ovcrvloe~l van
bijldrag,en beloof~l~e, voegde l:Ife Hoop Schei’fer zich na:u- &n
wcnsch van Padld~enburgh. (K. 11. ‘de Haas).
E n n u laat W i n k l c r P r i n s d a a r o p volgr!l ,ecn ongzg?-!
noeiyden uitval op Hendrik Kr,etzcr rleeds hiervorcn meIdIeged,e~eld. Ten slotte geeft hij hem , (Krletzer) toch nog tlczc~!
loif. Het spreekt van zelf, ‘dat door ,dic opmerking geen afbreuk wor>dt gedaan aan de groote vcrtlienst8c van Kretzcr,
Die voor Rraga bl,ecf werken met Ieen ijv’cr eu volharding,
Itlie all~cn lof le. boven gaan.”
11.
!Wie w a s Krfetzcr?
3)ezi: vraag uil het eer& opsl~el, zal ik trachten Le bcan twooixlen.
Ik geef ,daartoc het woord aan Docllorandus
J. Tid~cmnn.
Wel heb ik nog getracht bij familieleden 1) meer cn bctcr
cAnderricht t,c worldten, e n weet i k , ldat IYr. Dys~c’rinck. zlc;
:tarIst~vijfel3ar, ook omtrent zijne biographic en nag~l:~lcn
gcschrift~cn gcspeund heeft, m a a r w i j hci;Llen had3cn \cn
negatief resultaat op onze ondierzoekingen.
1)~s geef ik Tidleman het woond. (S’cd. Ath.encmn, ongcveer 1853, ,,Uit ‘ren tij(dschrift a l s d e ,,Rraga” ,eene k’curof blocml~ezing t,c lcvcrcn (er was daarvan spkake gcweesl)
is cen moeilijk werk, zoolang nilet all’en die er aan medcwerkben zich 8daaron~tvent verstaan, ‘en dit was in dit gcvnl
niet mogelijk, omdat de redacbeur van ‘den twmlNen jaargang, dc vermdiens telijke Hendrik Krletzer. voo’r geruimcn
tijd was ovcrl~eden. Wij meenen niet onbescheidmcn .tY: zijn,
wanneer wij idcn naam hier noNemcn, al achten wij ons
verplicht lcli’e ldlcr (nog in leven zij nd’e) ped’acteu?‘en van
itlen eersten jaarg.ang te verzwijgen. He.t .publi,ek is zoo t’cn
c~e,nmmale onb~cklend met ‘de buitenlgcwone b~cgaafdl~~e~tlcn~
cn vScrldicnsten v a n Kr,ctzier, Adat w i j n,iet me’er me8encn Lc
doen dan hier, na zijnen doo,d, eene billijkme hul~tle tc br,c~l-

1) Bij vriendelijk schrijven van 27.ll-1913.berichtte mij mevr. de wed. S.
Kretzer-Jeatmy te ‘s-Gravenhage, dat haar echtgenoot, een jongere broeder
van Hendrik niets bezat van papieren of geschriften van den .Braga-man”.
Dit antwoord was ook in der tijd aan Dr. Dyserinck gegeven.
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lijk aangevangen werk mee~le te moet~cii sluiten, lratl hij
eensklaps, van n:Igeiloeg allfe hulpmiddelen verstoken et1
met bijna alle letterkundigen persoonlijk onb,ckend, op om
~tlen goesel d’er satyr~2 cn d e r parol:lie ovier 8dc qu:asi cn
woul’cl-be-poëzij onzcs V~l~erl:~nds le zwa:&?n.
‘Met buit.cngewone inspanning en volharding Icvcrde hij
bijna geheel alleen de stof voor het vecrticn~~laa,gscli-tijí~l~
sj&rift, ‘dat van zij’n eerste ontstaan tot het ScindJc! tot C~H
onuitsproekbaat.8
wcld:~digcn invlood op de Pic,lcrl:~nclsc~l~c!
~ttichtkunst uitocf~ende en c8en krachtigen lcian~ vorm~:le tcg~h
r,len tot dien lijd toe on~qckenSdcn stroom van rijm:~l:lrijen,
v,an allerlei a a r d , d i e m de zoogrna~n~~dc lcttc~rkundige
Cijidschriften h e m e l h o o g wc&en opgcvijzcl~d.
Met. den toen jrugdigvn Gids gaf 1x9 ceuc mxr waxltligc r i c h t i n g aan 1tlC nieuwe Nxl~erlaii~ IsA:~ lctt~erkunili~,
en hoewel hel slechts twee jaren bleef I:rst:~au, zal het altijld a l s eene x:x merkwxux~ige en \r’ertli’c‘ust,clijkv v e r s’chijGng op het gebíiod onzcr ~dicll tkunst met ro,em hckendi
blijven.
.,Ook i n a1der.e opzich tSeu h a d Kretzcr groote verdiení
sten, waarop wij wellicht later zullen wijzen. 1) Wij vac;
gen) hier alleen bij, dat zijn maatschappelijke stand wciuig
nanleildingtot lett,erkundigenarbeid opleverlde. Hij behoor!rie tot het korps der militaire genie en heeft ziel1 als ver4
rdienstelijk offici’er ldoen k,ennen, terwijl ,de wijsblegelertc in
hem leen nauwgezet beo#efenaar vorid.
,,Dit zij voorloopi~g g e n o e g , Om h e t lettlerkundigpubliek
bcken,d te maken met iemand, dien wij als oprecht vriend
hebben hooggeschat, en om de aand’acht weIdter te vestigcrl
op cen tijdschrift, dat ook in zijn eerstlen jaal~gnng, dobor
met roem bekende dichters bijeen:gebrachteen schat van
gezestige dichterlijke bijldragenheeft geschonk8en.”
En dan schrijft Ti,deman nog in de Tijldspi~egel (1851) :
,,Twee janen lang heleft Braga dmen ,geesel gezwaaid. onp(artijldi:g, en steeds ad rem, !en (dat olxder tw’ee gehtiel ver4
SchBlende rediac~$ën.Ik, d i e z e l f a a n d a t t i j d s c h r i f t nicU
heb medlegetierk\(hij g,af alleen ,,Nog :eens”) heb z’e beiden ,gekiend, doch ik acht het onnooltii,g hiser n a m e n to
njoe!mem; h e t i s v o l d o e n d e t e vermeld,en! {dat d,e tweede,
jaargang [KreMer] mlet evenveel uer*oe, nnsschien met nog

1) Is dat geschied 3 Waar?
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meer wijsgeerige humor lel1 in :~llcn geval met hctzclftlc
succes geschreven werd.”
Na het overnemen dez’er gedeelt,en
uit Tild~emans bca&chouwingcn ov:er Braga in sen paar tijdschriften neemt
Winkler Prins wocr het woo!~xI en zegt: Door hel schrijven
van Dr. Il>octor:~.tlrlus]
Tidcman werd het pul)lick alzotJ
bek’end gemaakt met ‘dcu naam vau den rcidacteur of li,cver met tli~eii van één der bei~rlc rodacteur~en
van Braga’s
twesd,en jaargang.”
Yolgens Winklcr Prins is 111ocl1 t
:Kretzer ni’et d
i
e
#c,er hebben. Enfin lach legde hi,j
nog cen lauwer op K?clzcr’s graf door tc schrijven: ,,Ik
maak van dez,e gclegenhcid gebruik om de me;tl~rl,oelillgcli
dmtrent Helulrik Krelzer aan IC vullen. Hij weptl geboren
te Arnhem ~dcn 2deii April 1818. Wij vcrschildcn niet veel,
in leeftijld qen bezochten beiden de school van den Hlocc
Stuart de Vianen; ook llerllieu~~~~tlcn wij ~dc kennismaking,
,t;oeu i k h e m tater a l s ~xljudal~t val1 i;cl~~era,al G’ey v@i2!
Pitturs te Arnhem ontmoette, wa,ar hij zich wegens iuspecti’e bevon~d. Van geuolenilde school ‘van Stuart] vertrok
hij naar het Gymnasium te IJtrecbt! vandaar als k,qdef
voor het wapen der Geui’e naar het insLituut te Med~cn~blil~~,
in 1836 naar de mililaiïe ac’xl~cmic te Breda cu zag zich
in 1838 bevor,derd
tot 2c Luitenant dlcr gcni’c edoch overlel&
als lste luitenant in Oclobcr 1830. Hij was een ijverig aanhanger van ‘d’e ,,Pl~ilosol~hi~e posilive” van Augustle Comtc
en sdlroef ,,Al:gemcene
grondslagen der stfcllige wijsbcgeerle” (1846) en ,;de nilcuwc wijsgecrige school” (1847)”
Ik had nog gedacht nadere levensl>ijzonrl~erho:le~l
te kunnen inwinnen ovIer Kretzer bij, het Krij~gsgeschiedkundig
Archief, nya;r er is daqr litelralr va~x hem ni’els bekcnd:~
Ik laat hier dus slmechts volgen de offici~ecle staat Y:IJI
Dienst, van den be vro:g gestorven Braga-man, wilens herinnering met waal-idleermg
moet voortllcven.
,krersl.ag om tITent het ingestelldle onderzoek op het KrijgsI
geschiedkundig Archief van den Generaleu Staf naar den
staat van Idienst sen literairen loopba,an van
Hendrik!
;Kretzer.
Uit (de geraadpl~eegd~e bronnen is geblekea dat’:
I
’ HerWik Er-etser, gebonen 22 Apyil 1818.
werld aangestelld tot 2e Luitenant der GCqie 7 ,4ug. 1838.
w,erd ,aangesteld tot A’d jwdant in ltle E:erstle For tifica tilq
i Directie, standplaats ‘s-Gramenhage
in 1844.
\wer+d aangest~el,d tot le Luitlenaut ader GelJe 8 Fclx. 1850
; (blijft in #dien rang wserkzaam als Adjudant voornoemd>
~Overledcn te Utrlecht
19 October 1830.
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111
Ik schrijf nu ccrsl ,deil ,,voorzang” af. Evenals iii der1
len ,Jnarg:.mg i s hij zoo i e t s van ,cenc inleiding, v:ln ee11
plY’glYllnllla.
El1 Krclzer hl1 l<Er? H o o p Scbcffrr l~cl~bcn ‘1,
s.tuk in clk,aar :gezet. Het e’erste couplet strijdt wC IIJV(
IdeJl ,,Slotzull~” (,,Hraga’s’ Va:.uWel”)’ 111aM- het gSebeart
wel Sneker, dal hel ~;luist~:~ is in meen audcrm:~~~s 1)oekc.u IC
l:ezlen :
11.
,,Een twwde J,aarg:mg! hvb ik ‘t wel’? ja toch!
tMxaar zei men ui’ct, dat Wraga ‘t Icveii 1no4 was?
:Xcn zcgl zoovW.1~ maar, goej,c vrinden! och
‘t! (Bewijst all~cen boe kinderlijk zijn roe w a s !
O n :kìifs, jc weet, zijn meestal maar b e d r o g .
We zijn nog wel, geloof mc cn leven nog.”
!WC l+SWn Jl(>$ CIl zu11z11 Necuwig lewm,
,
Wil ons de kunst maar wat te kluiven geven!
11
i\Ve kluiven graag ! maar adat blijkt lat,er wel;
Ons nieuw gebit valt ‘zeker je nilet tegen.
‘t Is dunkt mij zaak dat ik vooreerst vertel,
Hoc ‘t met ons +n nu verder is gelegen.
We geven iedrle 8mqnnd i> opni’euw’ een st,el,
En hopen maar, dat ni~cmaud onzer ‘t vel
U zoo goedsmosds zal over lde óóren halen,
D,at gij niet meer zoudt hooren, noch betal~cn.
111
0 ne,en, zoo boos zal niemand o’nzer zijn!
Wij willen maar, vrij vau cons~ervafie,
hu tijd tot tijld een ~enltel~en
kwatrijn.
U gevmen tot meene ‘extra fZqeZZ0fie!
Ge weet van ouds, hoe caufeleus en ;fijn
Of Braga met u omspringt (en ‘t gordijn
Een weinig maar gewoon is op te ligten....
tieen ‘gene dus, indien ge ons wilt verplichten.
IV,,
iMet frissch,en moed, me vrinlden, (dan aan ‘t werk!
Of -- in uw taal - aan ‘t bruischend Ieeromklemmen,
!Ontb,aert uw ziNel, ontplooit uw Zondagsvlmerk,
1) Tweemaal ‘s maands. In den jaargang zijn 24 halve vellen; totaal 92
bladz. 17’2 kolommen. Titel en inhoud vormde ook een half vel.
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En laat ons mee door ,d’aetherpekel zwemmen.
.We zijn helaas! maar l,cek’en in ‘d,e kerk
En hebb,en nooit geklapwiekt boven ‘t zwerk;
Co,rd,aat ‘de lucht m’aar in naar hooger sfeqen !
En wie ‘er valt - laat di,e gaan reclaseren.
‘.V
Toe maar! Gij meesters van het scherpe zwaard!
Die oordeel velt met ongezout~en praatjes,
En vruchteloos, als ‘t vosjme zond,er staart,
Uw stutje id’ekt; ldie met uw kameraadjcns,
Venalitler sen ongeklend van baard,
Te peutren zit bij d’opgepooklen haard,
En uit uw mouw recensies schudt úit honderd,
V~ecalgem~eenrl of nagcvcrbij zoncderd.
VIT
‘t Is dubbel wel! ga op dat voetspoor v,oort!
Wij hopen ook wat naar (den smaak te geven;
:We weten ook wat hart en ziel (doorboort,
En de Engeltjlens van meegevoel doet beven,
Den baberd~eum, dien U zoo gaarne hoort;
We zijn ook al ldoor ‘stoomkracht v80rtgespo8rld!
Lang leven ld’leeuw, ons allen ten gerieve!
Lang leev’ de stoom en de locomo’tieve!
VIIl
Lang leve ‘t al jen wat in ‘t slijk bezwijm,
En meer praat van Bedam wijze sjouwers,
V,an dievenpak, dat bloed zweet om meSen rijm,
V a n ziellesm,ids, haarplukkeers, hoofNdenklauwers;
Ga gij maar voort - genleNer je niet - ten lijm
Den boel aan één..... ô ‘1: ‘is misschien een vlijm?
\Om (kon het zijn!) den doodsteek ons .tle geven:
Ja lukte ‘dat, uw roem zou ,eeuwig leven!
.VIII
Die roem zou groot, misschilen oneindig zijn:
[Men weet niet hoe ‘een stuivertj’e kan rollen!
Begint maar vast, tr’ekt allen eene lijn,
Noemt (‘en in lernst) elkander heele bollen !
En wie het niet gelooven wil, enf%z!
Brengt brem, mengt ons, brengt allen in dedin:
En zorgt dat door uw ~doodekólendictie,
De !goede sm.aak de’n dood sterft ‘clIer asphezie.
1X
Verrukkelijk, aando’enlijk perspectief,
Opdoomende uiteen neveling van droornen!
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Een hocle grwp pitcëtjles inni,g lief,
Zingt op ons graf, als nccrgehurktc gnomen,
JXen requiem als nooit van Goethem hief,
Of ~doed hij ‘t soms - nooit uit zóó’u mgoled njotief...
iMa:ir ~droomeu zijn ‘t en ‘1 blijv~eu idealen
Loo lang uw hulp, qeltez,ers!
niet zal falen.
X
Zendt als voorheen wlat u op ‘t harte ligt,
“1 ‘Adres is u bekScnd en ‘t franco heilig!
We ziften uimet zoo krenterig, maar wat plicht
Eu zelfgevoBel ons voorschrijft doen we vleilig!
Moge ‘elk ous ‘doen vershijneu in ‘t ger,igt:
Wij!zien -- de hand op ‘1 hart - uiu ‘t gezichl!
De hand op ‘t hart - zoo hopen We in (de stegc
Deu Poëzij ‘dIeu rommel aau te v’egen. 1)
1) Om rechtvaardig te zijn, en om aan te toonen welke, veranderingen de
Hoop Scheffei in het werk van Kretzer gemaakt heeft, geef ik voor de couoletten VII-X den oorspronkelijken tekst van Kretzer. Winkler Prins bezat de kopij:
,,Lang leve ‘t al -- en wat in ‘t slijk bezwijm
En wie er praat van kreupelgaande dravers,
Van diefgebroed, dat bloed zweet om een rijm,
Van zielesmeden, hartverpletteraars...,.. slavers,
Ga voort en rijm - ontroer, ontzet en lijm,
Opdat uw tong (kan ‘t zijn!) ook ons doorvlijm,
Maar laas! wij zijn vereelt en niet te wonden!
Kom, laat ons vast uw roem aan de aard verkonden.
Die roem zal groot misschien oneindig zijn:
Men weet niet, hoe een stuivertje kan rollen !
Eendracht maakt macht, trekt ällen eene lijn
En noemt elkander wederkeerig bollen!
Dat is al iets. Men moet niet, als een zwijn,
Zijn neus alleenig steken in ‘t mijn !
0 mocht uw roem op ons wat nederdruipen,
‘k Schreeuwde ‘t uit ! Wie zou zijn kind verzuipen.
Verrukkelijk, aandoenlijk perspectief,
Hoort ge wellicht tot de verbeeldingsdroomers ?
Maar baren we ons geen batelooze grief,
En laat ons weer op Braga nederkomen :
Hoort, lezers, nooit smoor ‘k mijn hart een dief,
Het zou ons zijn tot overgroot gerief,
Indien je soms een stukje in mocht zenden,
‘t Is brusq, maar ach! een voor zang ook moeten enden.
Zendt ons gerust wat LJ op ‘t harte ligt,
Wij zullen geen lamzaalge zetters wezen!
Wij willen graag een praatjen doen van plicht
En zelfs gevoel! Een ieder moge ons lezen
De hand op ‘t hart! Zou staan we ook voor het gerecht
En zien, par Dieu, u recht in ‘t gezicht,
De hand op ‘t hart, zoo hopen we in de shegen,
Der Poezij den rommel bij te vegen.”
Fijnproevers kunnen nu oordeelen !
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XI
Zo0 zij ‘lY zoo is ‘1. Wat l~el~lxn goeden moed:
011s wachtwoord is; Honuy. qui mal y pense
Dat zegt, naar ‘k meen: ZIJ hebblen drabbig bed,
Die niet in ‘t heen naar onze pijpen ‘dansen.
I)aar wij voor ons, heel ncedrig van gemoed,
,L)e hclele blent lxj~egeneu mlet een groet.
(‘Gelijk het past aan OIMC Noordsche Go~dheild)
De heele bent - - waar ‘t lenkel haar zothGd!! 1)
IMet dezien van Goeth,em is #elen nieuwe naam gcno~cmd
c!nider ‘de prul-poeetfen,
idie Braga t’en lijf ging. Hij wordt
u,vetiigens Idoor Winklser P r i n s ,,een niet onvercliensbelijk:
dichter genoemd van iden twecxlen rang.”
JGn extm-flagdlatie (IIle coupl,et). Ja dicc gaf Krelzer al
Het gedicht is ,+x11
daldelijk in zijn ,,Nicll\vjaul-s-Hoek”.
p e d a n t van taen Kal~c’s ,,I’indaresche Ode o p telen ecrslcii
.Jtinuary 1843;‘, en met enthousiasme zingt Kretzre’r:
Attenti~e, mij 11 vrindlen,
De Rra,ga genaakt; 0 lammen, o blind~en,
l$)Ue smeltoven blaakt!
Zi,j blaakt voor u allen:
Niet langer gesnoefd!
Er in maar! beproefd!
: Hier valt niet te mallen,
,Hier wormdt j e getroef;d.

-

Hier worldt je .gelouterld,
Geschrift voor geschrift;
Eu hoe jse kabouter&
Toch wordt jc, gezift.
Geen spar belen mag 11 aten :
Gewillig idan maar!
De knijper ligt klaar....
Wat! - wil hij nog praten,
Tsa! pak hem in ‘t haar!”
en ‘dan ten slotbe:

1) Kretzer gaf een ,,Bladvulling” na ‘t gedicht, dat nu volgt, waarin die
zotheid nog eens onderstreept wordt.
,,Wat of dien Braga toch wel willen mag? zeit Piet.
Wat of ze willen moog ? de zotten wil ze niet,
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,,P&‘i,j vloeksen u7 rijmer,
Uw boek sen uw bel,
Wij vloeken u, lijmer
van l a r y - g e v o e l , Die verzen zult smeden,
Zoo klam als uw vel,
En woorden zull kneqdfen,
zo0 lang als een ‘el,
Wi*j vloeken u heden....
Tol later - Vaarwel!”
I)at ,,latcr” duurde sl~ccl~ls korl. I)it zal blijkeli uil liet volgend,e oIAe1.
IV
Aan ‘1 slot vau het LwcCtlc v~o~~rlieIl~lu:~gs~~ll
ïcr
een ,,Troost aan :dle prul-poërtcn.”
1
,,S~hoon ‘t gezond verstand bij dezen
l3n hij genen wortlel schiet,
I)uar lcle nonsens in ons landjlen
Heel din winkel stuurt in ‘t riet.

hlatl g:lf IilYl-

Schoon lde warta4 van ‘de Kamers
Iedereen sinds lang v,erdri#et,
En ‘t aanminnige ~egoismus
,Moldldert,
waar het moldldler ziet.
Schoon de lamme knoopend zuagers,
Vol VLiJl vaderlandsclien Muf,
Op hun gevIel staan te kijken,
8Met of zon’dcr luitj’en suf!

i

. Schoon de koortsige uitregalen
,I)aaglijks moe sen wrakker staan,
En men overal leen Braga
Door {de wcrlel’d zou zien gaan.

/

Nimmer zal het ras verstervlen,
Van ldc kreuplle verz~ensmids,
Die hun Iuuwcr ,en hun glorie,
Beedlen van elen blind8cn Gids.
Nimmer zal het ras vlerldwijnen,
\‘an de zieltjicns vol gevoel,
Die zich warmen bij Necii vuurtjfen,
In een l,ekkren leuningstoel,

I

’
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I)ie WII houllrig

pijpjen

rook’en,

,En LI it stlc Amcrsfoorclcr wolk
;\a n ‘L vcrha:asd heelal ve.rkonden

Hier heb jle eindrlijk jc tolk!

:

Nimmer zal het tal vermii~~dren,
\‘;111 het 11ctwY1100s
gebrood,
I)ut niSin tliclil:iar in ‘~lcn vrecmdc,
,Met bedorven kooksels vo’edt.
Nimmer zal het Holland fal~en
\::tn poktcn zondtw sens
Oetren, foctren, kolelxn, ploetren......
‘Och, wat is een rijmend mensch.
‘Om nu niet op eenmaal wat te vleel van Kretzer t.c geven,
L a a t i k P . Leendertz. Wzn. aan h e t woed kolom. H i j
bond lélcn strij’d a a n (door ‘een ,parodie 0,~ ide vei-fb8eilijku
Germanismen lIlier ldagen in @et ongelukkige rrouwentimmer. Fragment (Vrij na:tr het Hoogduits&.)
Omdat ik van Leendlertz
nog niet veel heb overgenomen
en liet schrijven van een zuiverc Nederlandschc taal, hi!er
ziCi~deling wor;dt aanbcvolcn, mag ik wel ceui8gc oogetil~likken ‘t geduld van mijn lsczers op & proef stellen. Nam ik
gedeelten uit het ged/icht ov’er, #dan zou de parodie niet tot
I
haar volle recht komjen.
- Zij sprak den furheer aan,
:
l<cn grijzz, wilcns vernuft veelzijdig was ontwikkeld :
God groet u, c’dcl heer! Itloor toorn ,en gram geprikkekl’,
Vlood ik uit ‘1 lrlrocvig huis van mijn galde vooSrt.,.....
,-Zch ! ‘k zie id’en t8empel van mijn zalighei~d verstoord,
Mijn hoop in puin gerukt. D,e zoete honigweken,
‘Des huwelijks zijn ~(laarheen. Gaen woord, geen enkel
1
teeken
(;ccn wenk meer, dit zijn welgevallen mij verkondt.
Wees trouw- of lilefdezang hem toestropmt uit mijn m6nd
Hij die voorhoen mc’vr rijk zich schatte cdan ‘een koning,
Wa’nneer wij heimelijk nabij mijn aanhoers woning,
Ons zagen, of als hij verst~el~d in ‘t nachtlijk uur,
De heimaa t omsloop; mij aan ‘t venster ‘t lief,d,cvuur,
Dat brandde in zijn gemolot13 zacht fluistrend kwam klagen,
En ‘d’c onderrladiug
((dorst ik ‘t eerst ook zwaarlijk wageii
I)oor jonkvrouwlijke schaamt weerhoSuden)
werd gerekt
Tot door he,t haangeschrei ide landman wend v’erwekt.:..
Hij hoort mij nu niet meer! Ach! toen, Neen jaar geleden,
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D’e hoogtijd was bestemd op mijn verstolcen
bedcn,
IJl’de ik .hem ttcgen, ;daar ik h’em met ligten tred,
Za,g zw,even langs het goud hem aalde blo~emcnbed :
Zijn wimper ~dekte een traan: A:~nbi~ddelijke I verzwonden
Is icdre hindernis; voor ~d’eeuwigheicl verbonden
Zijn onze zielen: o ! hoe zal ik ieder dag,
‘Oaar ‘k aan uw zij gedrukt mij zalig voelen mag,
Omringd van landlijk schoon, naar ‘t zacht gcmirmel
‘I),aar

igreep

luiStlTl1,

ik wel mijn lust: zijn raafzwart oogp,aar

blOlll<,

En ‘k meende Idat hij ongedeel~den
bijval schonk,
Aan ‘t lield, ldat heel mijn ziel (en zinnen had v~ermecsl~crd ;
Hij sloot mij in zijn ,arm oo,gschijnlijk hoóg begeesterd;
Mijn schal! verzette hij, begaafst <die (daar le’eft,
Die alle ,dichtcn van uw leeftijd overstreeft,
{Wier sch,erpzin ten vernuft #door ieder wordt bewonder~d,
In ‘t meester,achtig lied: gij, kroon van ons jaar hondcr.d!
,I)ie door ‘t verhaal van werkers leed ons hart ontro,crl,
C;roota,ard
daargestebd
en krachtig Idoorge$ojerld
!
Verstrek mij t meesterstuk! ‘dees lieflijke oogcnblikkcn
Vervloid~en al tle ras; ik zal ‘t uw ~~re~derscliikk~en,
Als zich <daaraan mijn geest nog eenmaal heeft gelaiafd. -Ik gaf het zoo als ‘t was, nog ruw ‘en onbfeschaafd.
och ! ‘k hield het niet dlaarvoor,
ldat in zijn borsl kon
wo11cIl

Die ko,elzin, dien ik hem nu onvierhulld zile toonen !
MiSin wonne leid:er! en mijn weelde zijn daarheen,
J)e hef,dc tot zijn vrouw8 en haar gezang v8erdween!
,‘Ik kweel, m,aar ‘t is omsonst; hij zit verstrooid daar
Brcd,er,
En even daardoor klimt zijn luimi,ge onlust weder!
iSoms gaat hij op ‘de reis, tot stijging van @kwel,
En spreekt dat marmlerwoord: Mijn holde hart! lsef wel:
$Gij woet mijn ‘daarzijn is nooidwendig
hier of gind’er,
PKaar lot u keer ik in #drie stonden of nog mindqr,
i&I,aar voor zijn weerkomst zie ‘k een maand voor overgaan
Dan in ,den vrteemde dampt hij over [de ijzerbaan.
En loont er wellig liefde aan ‘t uitlandsch vrouwlentimmel..
)t Verliet mij in leen wlee van jammer ,e,eii gewimmer:
IMijn geest is krank: ik ben geheel verrukt!
Helaas!
Zoo sprak de farh,eer toen bedrieglijk was het waas,
Waarmee hij eenmaal zijn gevoelloosheid verstommeldc :
,Wiie zon er op, dat zulk ‘een onweer nader rommeldSe9
Uw zangen,. - doch ik laat die nevenzaken daar -
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Maar ‘t geen het verder geeft klinkt mij. hoogst zonderbaar
Het valt mij op maar toch ‘t is mi~ddcrwijl ceu Idaxlzank:
Allccu ik 114) lieg hoop, <dat hij het op mijn raad staak.,
Houd moc’d: ‘wegc op uw borst een onuitspreeklijk &x,
Ligt is er heeling tot; en dat gij op decs steje,
Gansch onverhoopt op mij ilw farhccr zijt gcstool~~n,
En ‘1 onderstondt aan mij ‘t geheimenis te oiitblootcn ~I>at zij u goed! Mijn woord geve u ~tleii vro:l~c wcci
Eu drijvcu uw zwaarmoed uit. Kom laat u bij mij ncEr.
(;(,dsalikcrlooten!‘dit hicrgav~eu op lijkenstenen,
,Weest gij getuigen van miju troosten en haar wccncu!
llcdeuk gij zijt van nedrige afkomst, uw gemaal
Is van vcrhevcuc gcboortlc.”
Het komt mij zoo voor dat het ‘cen maakstuk is. Iu dat
geval heeft Lôeud8crtz. een kunststuk geleverd, al overtl’rijfl!
hij veel, maa’r ldc licfhcbbcrs vau #ecu zuiverc N~c~d~rlantlscl~c
Inal mogen hem in elk geval ~dunkbaar zijn. Juist tic overtlrijving kau w~nulcrcu 8do’en, ook voor onzen tijd.

Lcenderlz h e e f t niet v’eel aan Rragn gcl’cverd. I k heb
slukkcu iu den 2en jaargang, en 2 iu idcn eersten jaar-1
gang3 waarvau nog in beide jaar@urgcu een in samenw~rking met Wiukler Prius, o f d e H o o p Scheff’er.
.Veel wordt eer niet ~tloor gemist. Hij was wat zwaar op
ltlc hand voor ‘cc11 tijdschrift als Braga. Hij 1~x1 niet clc
hichtigc t o o n v a n ten Kate, d i e t’evens snijd~cntl e n sncrpeu~tl was, cn moge hij als Idichter hooger stnau dau Krctzcr; hij mis1 diens raakhci8rl en glosd. Toch is ,,Aan Maria I”
(uil het Hollandsch) met motto: ,,Als!... (dan!.... maar!”
dat hoogst waarschijnlijk van hem is, niet onaar,dig:
7

,,Als ‘k op u staar en ‘t splelenld lachje groet,
‘dal zweeft op d’engleulip lder le8envoud rood eeu zet~cl,
Van toegcnegenhci~d, edic ‘k uitte zoo verm,etcl,
,I)cu gloed der ~deu@, Idfc nimm’er ‘t hart b’edrong.....
Eu langs uw brouw een wedervonk ontmo’et,
Hau zijt gij schoon.1 -- Maar zoo ‘k eens\ in uw oog
Den gloed der ,dcugd, ‘dite nimmer ‘t hart bedroog,
Maria! ‘dan gewis zoudt gij bekoorvol wezen!
Als ik op ‘t bal uw tooisel gadesla,
Ijc wending van uw stal, #de golving van uw lippen,
De woorden, ldie, vaak zonder wlederga,
Van af en uit Ide ziel aan uw koraal ontglippen,
Dan zij1 gij scl~oonl Maar zoo de m;orgeustond
U purperdc aaii mijn zij, vertrouwend, zonder vrcczen,
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Met blos alléEn tot zegel van ‘t verbond.......
Maria! dan gewis zoudl ge onweerslaanbaar wczcn!
Als ik bcmcrk, hoc g,ij ten tempel spo’edt
T)cs aller Heeeren H~eers, uw keel h’et offer slachtend, ’
Eu ik bespeur hoe ge aan uw plicht voldoet
Zóó nat de toon, zóó vol ‘di: ziel, hel oog zo0 smaclilen~d.
I1,an zijt gij schoon! - Ma,ar als de winter vrimest,
Als uw barmhartigheid op ‘t weesje staat tle lezen
En ge u in God en in zijn wet verli’est.....
:Maria! dan ,,gcwis zult ge ‘engelachtig wezen!”
Het bijgevoegde ,,Uit h’et Hollandsch” [doet mij het gc-:
Idichtje niet voor goede munt aanzilen. Het lijkt mij zo’o
toe,
dat L~eCndert hier ~‘211 parodie lSeWrt op ~11 ~~mctk~d
van een ‘dser Sdicliters( ?) zijaer (dagen. In ,,Autobiographi;~
van een miskend Poëet was het beter den Braga-toon tc
trcffcn. Iilct moge ‘daarom in zijn geheel volgen.
,,Ik was pas negen jaren oud
En a l cen b r a a f poëlet.
Ik bleef het: cn al zeg ik ‘t zelf
Geen schsepsel o n d e r ‘ t stargewelf
Bie ‘t immer beter deeld.
En toch ‘t verbasterd apenras,
Dat dees plan,eet b,ewoont
Wcrtl slaaprig bij mijn lier geluild,
‘t Heeft mij met ondank, ja verbruid!
,Mct schimp en spot beloond.
Ik was pas negen jar,en oud
Maar als poëet ,een Piet,
Op grootpapa’s verjaarpartij
.Kwam ‘s avonds bij het &xs~ert van mij
Een stout ,en krachtig li,ed.
Het had nog geen kwartier geduurd
’
En ‘t was pas half ten ‘end,
Of tante virel ,er bij in slaap,
‘En oom riep: houd ‘d,e rest maar knaap,
De duivel haal den vent!
‘k Was zestien jaar sen dol verlilefd
(Juist voor dc tweede keer)
Ik zond natuurlijk aan mijn lief’

.,
/
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hese1 geri,jnid,en miimehri~ef
Zoet als een suikerpeer.

IGm

Al wat er op d’Olimpus huist,
Vóórop de vluggemin,
Een ziel gescheurd
door minnesmart,
Een hectc traan, leen honz’end hart,
’ Het was ‘er alles in.
Maar ach! zij was van buiten schoon,
Yan binnen vol venijn,
Zi.j spotte met mijn zi~elsverdriet:
Bezor@e mijn papa mijl? li’eid - Mij klappcu bij ‘t dozIJn.
Toen riep ik vol van toorn: vaarwel!
Gcvt~elloos xhoon geslacht!
‘k Wil, ik zoek geen lief& meer
Ik jaag slechts naar onstserf;elijke leer! Geen kunstgenootschap in het land,
l)at naar een prijsvraag vro$eg,
Of ‘I kroeg )cr uen op best papzer,
En franco ook - maar ‘t hielp geen zier:
: Nooit was ‘t hun goeNd genoeg.
Me&en ging ‘k op 8de jacht.
Nu was ‘t: de ‘ldichter nommer één
Hield best zijn rijmen thuis,
Dan zei men: had ldle man verstand,
Hij hing zijn citer aan den wand,
‘t Is in zijn hoofd niet pluis.
Neen! bij u woont die wijsheid niet,
I
Zoo riep ik, weg van mij!
Gij volk ldat ware Idichtkunst hoont 1
Kom, lievler me aan ‘t .publiek vertoon~d,1
En n l l c zeillen b i j .
‘k Smeet al wat prijsvers heettce in ‘t vuur,
‘t Was met t0en vijftigtal;
!
Toen sprong ik op Pegaasjles rug
Gaf hem een prik, en blikslemvlug
Op reis naar Tempeklal.

,
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Ik zong van kerkhof, liefdle, maan;
En tortelengeklag,
En sloeg romances voor ten na,
Waar Alrik en Aspasia 1)
Een prul bij h,eeten mag.
Ik zond nu hier, dan daar wat in,
.Maar nergens kreeg ‘t een plaats
Geen boekzaal, al w,as ‘t ,nog zoo mobi?
Gaf me aan d’onst8erfelijkheid ten prooi,
Als Feit11 en andere maats.
‘k Heb later de assche van van Speyk
[ Met lauwerblaân blezaaid,
(Een li’ed dat nog zijn w’eergâ zoekt.)
De Belgen dapper uitgevloekt,
En meê, op! op! gekraaid.
M.aar altijd ble’ef mlen even kolel,
,W#anne,er mijn citier klonk
INU ‘t met mijn laatst,e meester’stuk
Nog eens beproefd! - Och, of ‘t geluk ’
’ ‘Mij ééns slechts t,egenblonk.
‘t Is een verhaal vol zwarte kunst
En duivlen wetenschap :
Op ieder blad leen woord of drie
De h’eld leen vlent zoo dol als Guy 1)
IIn ‘t vloeken ruim zoo knap.
En als ik daar geen leeuwigle eer
En geld meê winnen mag,
/ Dan val ik u in d’arm, o dood!
Ach! zonder lauwer, zondIer brood,
: Zelfs zondIer lintjen, ach ..,.... í...
Er werd in Braga een rubriek van Lijkzangen geopend:
Kretz,er gaf no. 1, op #een urienkl, en Leer&@, in ‘t z#elfd:e
blad van Braga, nommer 11. op eene send. (Pro’eve va,n
pieren-Epos).
;Ik zal dat vers ni’ct afschrij’ven; alleen heeft het toeval
1) van Feith.
2) Guy de Vlaming van N. Beets,
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gewilld, dat ik niet alleen ‘1: origineel in handschrift bezit
waaruit blijk\, dat Lecndertz een ou’d paard van stal heeft
,gehnalld; het 1s van 17 Octobler 1838; maar dat ik ook nog
e’en anNdIer geldicht van Leeadertz zelfs in duplo dat bij
Braga in porteteuillu ble’ef, kan publiceeren. Juist omdat
Lccndert niet vwl heeft g e g e v e n hcfeft h e t wanrdé. Uil
het volgenldle opstel zal dat blijken. Zij nog even vermebd,
‘dat in ‘t origineel en in den Braga-druk in ‘t E8euwen-epos
v:lritl nlcn voorkomen.

Genealogie en levensloop van eenige
Zuid-Afríkaaasche voormannen,
door
Fred. Oudschans Dentz.
1.
VAN SCHAAPHERDER TOT PRESIDENT
Dc #eerste Krüger, J,acob, komt als di,enaar van de O.I. Compagnie ia hel jaar 1713 uil Duitschland in Zuid-Bfrikn.
De twxde kolonist, Willlem Krüger, komt in 1759 uit
Keulen in Zuimd-Afrika.
STEPHANUS JOHANNES PAULUS KRuGER
Geboren op de plaats ,,Bulhoek”, district Colesb,erg, Kaap
,
de Goede Hoop op 10 October 1825.
Zoon WUI Casper Johnn Hendrik, geb. 1801, ovcrl. 18%
en Elsie of EIi.za Shzyn geboren 1806.
GEHUWD te Potchefstroom :
lste maal in 1842’ met Maria ‘du Plessis, overhdeu 184G.
2tlc maal in 1847 met Gezina Susanna Frederika Wìlh~eIminla rJu Plessis, owrl~cden 20 Juni 1901 in Zuid-Afri kn.
I
Uil dit huwelijk 16 kinldcrcn.
ONDERVELDCORNET in 1842.
VELDCORNET in 1845.
COMMANDANT VAN DISTRICT RUSI’ENBURG in 1853.
COMMANDANT VAN DE Z.A.R. 18X-1864.
COMMANDANT-GENERAAL 1864-1873.
_:
VICE-PRESIDENT 1877.
LID VAN DE EERSTE DEPUTATIE NAAR EUROPA
(Krüger-Jorissaen-Bok) 1877.
kH&s VAN DE TWEEDE DEPUTATIE (Krüger-Joub,ert )
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LID VAN HET DRIEMANSCHAP
(Krüger-Joubert-Pre.
torius) 1880.
LID VAN DE DERDE DEPUTATIE NAAR EUROPA.
(Krtiger-du Toit-Smit) 1883.
STAAT.SPRElSIDENT.
lste maal 1883-1888.
We maal 1888-1893, ti
3de maal 1893-1898. inge&vonen op 12 Mei,
4de maal 1898- 1902. ingezwonen op 12 Mei.
MET VERLOF VERTROKKEN NAAR EUROPA OP H.M.
,,GELDERLAND” 21 October 1900 van Lorenço Mnrques.
AANGE’KOMEN IN MARSEILLE op 22 November 19OQ.
Te ‘s-Gravenhage op 6 Dec. 1900.
‘, ,
/
GEWOOND HEBBENDE te Utrecht in villa ,,Oranjelust”.
Hilversum in villa ,,Casa Cara” 1901, in villa ,,l)jemna,”
1903; Mentone van Oct. 1903-Mei 1904 in villa ,,Géna”;
Clarens van M,ei-14 *Juni 1904, Villa ,,Duhochet”, alzdaar overl,edNen.
HET STOFFELIJK OVERSCHOT VERVOERD MET HET
S.S. ,,Batavier” naar Zuid-Afrika op 1 November 1904;
aangekomen in Kaapstad 28 November 1904.
BEGRAVEN TE PRETORIA OP DINGAANSDAG 16 De!
ccm ber 1904.
STANDBEELDEN.
1. Op 24 Mei 1913’ werd leen standbeeld voor hem
te Pretoria onthuld.’
‘2. Op 16 Dleaember 1921’ onthult Generaal Smuts
te Rustenburg Been staedbe~el~d voor h’em, in 1901
verv.aardigd door ldien I?ranschman Jean George
Archard tc Parijs, #door generaal L. Botha aangekocht en geschonken aan de plaats Rust,enburg
aan den voet dger Magaliesbergen.
HUIZEN. 1. Het geboort!ehuis op de plaats ,,Bulhock”,
door giften van het Afrikaanschle volk aangekocht
I
en den neigendom daarvan door Minister P. G. W.
Grobler nam’ens h’et volk aangeboden op 16 December 1932.
De inwijding van hlet hierstellde huis had plaats
door Minister J. H. Hofmleyer op 24 Nov. 1934.
2. Het oude woonhuis in Kerkstraat te Pretoria
is als Krtiger-museum in,gericht en den lOd(en October 1934 geopend.
PRESIDENT KRfiGER WAS BEGIFTIGD MET:
Het Ridldter-Grootkruis van dien Nedmlandschen Leeuw.

68

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

Het Grootkruis van de I->ortugcescl~e orde van de Onbevlekte Ontvangenis.
Hel Ridder Grootkruis van de Leopol~dsorde
van BclgiC.
Het Ri’ddcrkruis lste klasse van den Roodcn Adelaar van
Pruisen.
Het Groot Officicrskruis van het Legioen van Eer van
Frankrijk.
Het Grootkruis van H. Karcl vau Monaco.
111.

Afkomst en levensloop van Marthínus Theunís Steya,
zesde en laatste Staatspresídent van den Oranje-Yríjstaat.
1. DOUWE GERBRANTS STEYN. Baasmetselaar van
Le~euwarden,
Ned~erlaml, vestigt zich omler dc
O.I. Compagnie aan de Kaap de Goede Hoop in
1668. Huwde op 19 Augustus 1685 als vrijburger voor de twcerdc maal met MARIA LOZIII:,
tusschen 1660 ‘en lG65, geboren in de Kaap. Uit
ldit huwelijk 3 kinderen. Hij wordt opzichter van
het kerkhof, lan’dmleter, diaken, oud’erling, Heemraafd. Overleden in 1700.
2. JACOBUS STEYN. Zoon van Maria LOZEE uit het
ecrst~e huwelijk, die ‘dmen naam van Steyn aannam.
Gedoopt 29 Augustus 1683’ aan de Kaap. Huwde
met MARIA POTGIETER van !de Kaap 4 October
1706. Uit ‘dit huwelijk 5 kinder,en.
3. JACOBUS STEYN. Gedoopt in 1723, 5dle kind. Huwde
in 1755 met JOHANNA FOURIE. 3 Kinderen.
1. M~\1l’l’IlINUS STEYN. 3dc kintl, gedoopt in 1775. Huw
‘de met MARIA ELIZABETH DU VREEZ in 1798.
5. PIETER GYSBERT STEYN. Geboren in 1804. Wagenmaker wonende op Kliprivier bij Swellcndam.
Huwde m,et MARIA FRANCINA MULLER. Uit
‘dit huwelijk 7 zonen len 7 ‘dochters.
6. MARTHINUS STEYN. Geboren le Swellendam in de
Kaapkolonie. Bijgenaamd ,,Ou Martiens Blinkstewels.” Schapenbocr ,en wagenm aLer. Ovcrleden in 1857. Huwbe CECILIA JOHANNA WESSELS in 1851, jongste dochter van commandant
Mattheus H’endrikus W’essels van ,,Tafielkop” a.d.
Vetrivier, distr. Winburg. Uit dit huw’elijk 9 kinderen. Wlerld lid van Iden Uitvoerenden Raad, op
1 Maart 1861 directeur en later voorzitter van

11.
Stamboom van Kdíger.
FRANTZ KRÖGER of KRÜGER geh. met ELISABETH HARTWIGS
I
JACOB Geb. 28 Juli 1690 in Oost Priegnitz in Sadenbeck bij Potsdam. Gedoopt 1 Augustus 1690.
Komt 1713 met het schip .Middelwoud” in de Kaap aan. Huwt in 1717 met JOHANNA KEMP.

I

1

Frans
Jacob
geb. 1718 geb. 1719

I

I

Cecilia
geb. 1721

Johannes
geb. 1722

I

I

Johannes Jacob geb.
1748. Huwt met Johanna
Alida 1PUTTER

IHendrik.I Geb. 1769
Huwt Anna Catharina STEENKAMP
in 1790

I

I

I

I

nog vijf M. Elizabeth Hendrik Francina
kinderen

I

Gerrit Johannes
Geb. 1799

l

Catharina
geb. 1728

I

Gerrit geb. 1750. Ged. 21/5.
Huwt met Susanna Lussija of
Lasya BUYS 1op 12 Nov. 1769

II

I

Elizabeth Hendrik geb. 1725
Ernst
geb. 1723 ged. 814, geh. 1746 geb. i726
of 1747 met
Francina CLOETE

.

nog zestien kinderen

I

Stephanus Johannes
geb. 1778 gd. 1513
Huwt Sophia Margaretha STEENKAMP 28/1
1798
I

I

I

ciM

m
r
r-
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nog acht
kinderen

ll

Casper Johan
Stephanus nog drie
Hendrik. Geb. 1801. Johannes kinderen
Huwt Elsie of Eliza
STEYN.

I

z
%
G

2
¢

3
M

Stephanus Johannes Paulus
geb. 10 October 18‘25
overl. 14 Juli 1904.

I

I

Johannes Jacob
Geb. 1792

I
Levina Katherina
Hendrina geb. 1793

I
Casper Jan Hendrik
geb. 28jz 1796

I

I

nog vier
kinderen

I

Aangevuld en verbeterd uit : Paul Kruger en zijn tijd, door F. Reginald Statham, 1898. Amsterdam, met gebruikmaking van: Paul Kruger’s
Afkomst en familie benevens verscheidene zeldzame Portretten en Afbeeldingen, door Dr. F. V. Engelenburg en G. S. Preller Pretoria. 1904.
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de Nationale Bank.
MA.RTHINUS THEUNIS Geboren 22 October 1857 op
‘de p l a a t s ,,RielfontNein”, nabij Winburg in den
O.V.S.
Bezoekt het Grey College onder Dr. J. Brill. te
Bloemfont~ein. Vmertrekt in Mei 1877 naar Europa
om te studmeeren en woont in Dev’enter in de
Vleeschhouwlersteeg *en in dc Polstraat bij Dr. W.
F. P. Enklaar. Ontvangt Onderwijs van Dr. Enklaar en DI-. B. Wisselink, l,eera&s ah. gymnasium. Doet 15 Januari 1880 admissie-#examen voor
de InlIer T~emple in Londen. Volbrengt zijn studie als rechtsgeleerde op 17 November 1882.
Keert in 1882’ naar Zuid-Afrika tferug. Huwt op
10 M,aart 1887’ met RACHEL ISABELLA FRASER, geboren 5 Maart 1865, dochtser van Ds. Colin
Fraser van I’hilipolis O.V.S. Uit dit huwelijk 5
kinderen, ‘cen zoon ‘en vier ‘dochters.
IW’ordt lid van ‘den Stadsraad ,en Staatsprocureur
op 12 Januari 1889.
’
\Wordt 14 Augustus 1889’ TweedIe Strafrecht’er
en 5 Mei 1892 Eierste Strafrlechter.
11 Decembler 1895.’ candidaat gestseld voor het
Presidentschap door dse Volksraaldleden J. A.
Venter en C. R. de Wet, waarbij’ hij 41 van de
54 stemmen blehaalt.
Verkozlen tot Staatspresident 19 Februari 1896
met 6877 slemmcn en als zoodanig op 4 Maart
1896 ingezworlen.
Herkozlen tle Velbe in Dleocmber 1900 als eenige
candildaat, l e g t d’en leed v a n g e t r o u w h e i d a f
voor den Uitvoerlenden Raad op die plaats ,,W,elgelmegen.”
Legt wegens ziektle op 29 M,ei 1902 te Verecniging zijn ambt neer sen benolemt generaal De Wlet
als waarnemend Staatspresident.
Vertrekt naar N~ederland op 16 Juli 1902 en .komt
aan te Hoek van Holland op 22 Augustus 1902.
Hij neemt zijn intrede in villa ,,Norma” be Scheveningen.
Woont in Zwitserland in villa ,,Dlebochlet” te Clarens, van 24 Smept. 1902 tot 13 Mlei 1903.
In Reichenhall nabij Münchten van 13 Mei tot 9
October 1903 in villa ,,An .der Saallach.”
In Frankrijk van 9’ October tot 7 April 1904 in
villa ,,Des Sablons” tee Cannes en in Günth’ersthal
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n,abij Freiburg van 7 April 1904 ’ in villa ,,Berns.”
Keert terug ’ naar Zui.d-Afrika 25 Januari 1905,
aankomst Le Kaapstad 18 Februari 1905. Vcstigt zich op de plaats ,,Onze Ru&’ in den O.V.S.,
in de Kaalspruitvallei, 12% mijlvan Blo~cmfonleiii.
Overlieden op 28 November 1916 te Bloemfontein
tij’dcns h,et congres van de O.V.S. Vrouwcnvtirecniging.
Begraven op 3 Dlecemb’er 1916 aan ,den voet van
, het Vrouwenmonument.
Te Dwenter (N,ederland) werd op 6 Juli 1922
een standbeeld voor h,em onthuld.De ‘eerste Prlesident-Steyn-tentoonstelling
had in
Deventter plaats op 16 en 17 D,eoembler 19X, ingericht door Fre#d. Oudschans Dtentz.
Zie ook Die Huisgenoot 11 December 1931.
v.

Genealc&e en levensloop van Generaal
ChrIsVaan Roedolf De Wet.
WILLEM DE WET. Woont 3 1600 te Haarlem.
1. JACOBUS DE WET. Kunstschilder t,e Haarl,em. l<cstuunder van het St. Lucasgildle.
Huwde:
lste. op 20 Mei 1635 met Maria JOCHEMS VAN
‘WOUBRUGGE
van Haarlem,
2de. op 12 Mei 1639’ met Maria JACOBS van
Diemen.
2. JACOBUS DE W’ET DE JONGE. Geboren te Haarlem.
Kunstschilder. Overdeden te Amst,erdam op 4 NoI
vember 1697.
f;,On, met H#elen,a STALMANS. TJit dit huwcl ij k
3a. WIL~~a,tE W E T .

111

‘dienst

Val1 ‘de

O.I.

6011111.

als

3b. JACOBUS DE WET. Geboren te Amsterdam. Op 17
Januari 1693 ,in dienst getreden als adelborst
(cadet). Op .dme ,,Nichtevecht”, naar Zuid-Afrika
vertrokken. Aankomst in de Kaap 19 Augustus
1693. Bevordend tot Cecretaris van KEeinNe Zaken
i n 1 6 9 6 . T o t Boekhoud’er ten Keldermlecster in3
1700. Krijgt 10 Juni 1704 een plaats van 60 morgen van gouvernleur S. van der Stel ,,leggenlcie in
de grootte Pas ondier dit Caabse Idistrik.” %Wordt

IV.
Stamboom van de Steyns.
1.

Gerbrant . . . .
I

11.

Iste man

I
Jacobus (1683)

111.

Iv.
V.
VL
VR.
VIII.

= Maria Lozee

1
Hermanus (1711)

I

Douwe Gerbrand (1747)

I
I
Elsie of Eliza F. Steyn (1806)
I
PRES. S. J. P. KRÜGER
Douwe Gerbrand (1777)

(1825-1904)
Zie Die Huisgenoot 11 December 1931.

z Douwe Gerbrants z Iste Vrouw.
I
Anna (1692)

/
Age (1661)

I

I

Jacobus (1723)

I

Douwe Gerbrand (1759)

1 (17851
I
Johannes G.
I
Susanna C. L. Steyn
Jacobus

(J. Muir)

I

Marthinus (1775)

I
I
Marthinus
I
PRES. M. T. STEYN.

Pieter Gysbert (1804)

(1857-1916)
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Vrijburger 31 Aug. 1708 en gaat woncn :uul dc
Liesbeekrivier. Overl~oden 1711.
Huwde :
lste met Josina PRETORIUS, geboren te Kaapstad in 1678; dochter van het Burgcrraadshtl Jo
hannes Pretorius ten Johanna VICTOR.
Uit dit huwelijk één zoon, Jacobus.
2de. 13 April 1698 met Christina BERGH, dochter van Oloff Berg. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
4. JACOBUS DE WET. Gebor,en tle Kaapstad in 169G
inwoner van Drakenstein en lde plaats ,,Doornrivier.” Huwde in 1723 mlet Helena BECKER,
d o c h t e r v a n Pijetjer B e c h e r ‘en J o h a n n a de
CLERCQ. Uit dit huwelijk 3 #dochters en 2 zoons.
OverlIeden 18 Mei 1758.
5. PIETER DE WET. Geboren in de Kaap in 1726 en
overleden 30 Jan. 1782. Huwde op 16 Maart 1748
met Magdalena Fenesie MARE, dochter van Ignace Maré en Susanna van VUUREN. Uit dit huwelijk 3 dochters ten 4 ZOOIIS.
(ia. PIETER DE WET. Huwde met . . . . BOCKELENBERG.
Zijn ldochtcr Margaretha .Johanna huwde in 1814
met PIET RETIEF.
6b. JOHANNES MARTHINUS DE WET. Geboren in #dte
Kaap 2 October 1757 en overleden op 27 Maart
1807. Huwde met Catharina Hielena OPPERMAN,
dochter van Godlieb Christiaan Opperman en Maria Petronella BOCKELENBERG, zuster van Pieter dbe Wets echtgenootc. Uit #dit huwelijk 17
kinderen.
7. JOHANNES MARTINUS. Geboren op 17 October 1784,
in de Kaap. Huwd,e op 2 Sleptemb,er 1807 met
zijn nicht Elizabeth Johanna OPPERMAN, dochter van Christiaan Rudolph Opperman en .Maria
Christina KOEKEMOER, Idie op. .‘28 Juni 1863
overleed te Aliwal Noor’d.
,
Hij trekt uit de Kaap, waarschijnlijk in 1859. Uit
dit huwelijk 5 z o o n s . Christiaan Rudolph, Pietmer
J,acobus: Godlieb, Albcrtus, Danitel Rudolph en
Jacobus Ignatius.
8. JACOBUS IGNATIUS DE WET. Geborien op 13 Juli
1 8 2 3 o p ,,Boontjeskrual” nabij Caledon, in sdc
Kaap. Gedoopt 28 Sept. 1823. Wor’dt Veldcornet
en President Vrederechter in den O.V.S. Overleden
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in October 1891.’ Huwde:
lste. met Allctta Susanna Margarctha STRYDOM:
geb. 28 l?ebr. 1828. Dochter van Gert Cornelius
Strydom en H,ellena Johanna OLIVIER. Uit dit
huwelijk 9 zoons cen 5 #dochters.
2de. Met Lucija KRUGER. Geen kinderen.
9. CHRISTIAAN ROEDOLPH DE WET. Geboren 7 Octo1
ber 1854 op #de plaats ,,L,eeuwkop”, district Smithfield in den Oranje Vrijstaat. Gedoopt 2 December 1834; overl~oden om 1,52 n.m. op 3 Februari
:
1922 op de plaats ,,Klipfontein” nabij Dcwetsdorp en begravlen 7 Februa’ri aan d’en voet van
het Vrouu~enmonulll~el~t tc Bloemfontlein.
Huwde 23 Juni 1873 met Cornelia Margarelha
KRUGER, (dochter van Izak Johannes Christiaan
Kruger, ,en Cornelia Margaretha LOMBAARD, geboren 22 Dleoember 1857. Uit dit huwelijk 16
kinderen.
Hij woont eerst in Transvaal Distr. HmeidelbeFg
op de plaats ,,Rietfontein”; neemt deel aal1 den
Isten Vrijheidsoorlog als veldcornet. Wo,rdt in
1885 verkozen tot lid van #den Tweedten Volksraad van de Z.A.R. voor Lyd,enburg. Gaat in 1889
in dien Oranj’e-Vrijstaat wo111en in Dewetsdorp,
voor welke plaats hij als lid van den Volksraad in
den O.V.S. gekozen wordt in 1889 tot 1898.
Neemt dleel aan 8dlen 2d’en Vrijheidsoorlog als
gewoon burger. Benoemd tot Assistsent Commandant op 30 October 1899; tot V,echtgeneranl 9 Decemb’er 1899; tot Hoofdcommandant van d’en 0.
V.S. 26 Juni 1900; Presildent Stleyn benoemt h’cm
als waarnemend President bij diens aftreden op
29 Mei 190.2 tle Vereeniging.
Vertrekt in 1902 mlet het driemanschap Bothn,
De la Rjey, naar Europa om gélden in t’e zamelen
voor het vferarmd,e volk; komt 19, Augustus aan
en koert 1 November 1902 terug naar Zuid-Afrika.
Wordt in ,190T Minister van Lanldbouw. Afgevaardigde naar de Nationale Conventie in 1908-9
Lid van den Vcrdadigingsraad 1910 tot 1913.
Neemt deel aan dc R~eblellie van 1914 en wordt
door Kolonel Jorldaan .jop 1 December 1914 gevangen genomen en veroorde~eld tot e,en bo,ctc
van 2000.- Pntl. Sterling ‘en 6 jaar gcvnngenisstraf.
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Op 4 Augustus heeft’ de vrouwcnbclooging
tc
l’retoria plaats om voor {de gevangen rcbcllcn vri.jheid t,e vragen en 7 Augustus 1915 wordt hij in
vrijheid gesteld. De boct’c wordt rloor hel ZuidAfrikaansche volk b,etaald #door klleine bijdrngcn
van 216.
O p h e t buittengoled van ‘den heer Kröller te
Hoender100 wordt in 1922 cen standbeeld voor
hem opgericht, vervaardigd door iden bceldhouwer Mendes da Costa.
Zie ook Die Huisgenoot 3 Februarl1933.

Geslacht Vermaat. (Vermaet, van der Maat).
In ,,De Navorschcr” jaargang 1896 is seen artikel over dit
geslacht v~ersch’enen, dat, hoewel geruimen lijd gel,cden, mij
toch nog aanleiding gegeven heeft Ndaar’op t’erug te komen.
Daar wonden in bonte mlengeling 13 v~erschillentlc leden
van dit geslacht genoemd, welke als wapen gevoerd zou~rkm
hebbcen: in roold leen zilver paaschlam. Dit zal wel juist
zijn voor verschillend~e takken, maar zeker niet voor alle
daar genoemd~en.
Volgens mijn aanteekeningen is het geslacht al oud, daar
het voor 1600 al zeer verspreid is. Behalve de bovcnbedoeldlen komt in het stedelijk archief van Amslerldam No.
404 huwelijksregisters fol. 105 al voor Willem Vermact,
geb. 1561 te Arnh’em, waarschijnlijk zoon van Evert Vermaet, provisor van dme zleltafeden in de Groote Kerk te
Arnhem. D’ezle Willem was diamantslijper en wordt beschouwd als de stichtter dier diamantindustrie t’e A’,dam,
\want voorzoover mij b,ekend is dit de eerst’e keer ,dat dit
ambacht aldaar vermeld wordt,
Den 24-3-1601 overlijdt te Poortugaal (Z.H.) Piet,er Cornelisz. Verma’et, dijkgraaf van Albran’dsw,aard en schout
van Poortugaal, die ook in dooppostjen vermeld wordt als
Mr. barbier ‘en chirurgijn. Hij wordt in bovengenoemd artikel genotemd met zijn vad’er en zoon sub. 1, 2 ,en 3. Deze
zoon, Cornelis Pietlersz. Vermabet, geboren 1574, overlij.dt
19-4-1649 te Poortugaal ‘en wordt aldaar biegraven. Hij
huwt’ te Poorlugaal le. 11-5-1603 met Jannekle Pieter&. van
Hoogvliet;
2e. 14-4-1605 met Ariaentgen -4erts van Driel, clochter
van Aert HSenricxz. (begr. Ptg. t 12-7-1596) en G,eertruid
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Xdriaans van Dricl (f 25-12-1398 Ptg., begr. al’daar).
HOC\Y~ #de (100~ ~111 'den sub. 4 genolemden Henric Vel-maat niet tc J’tg. te vinden is, moet hij toch volgens :u~Iere
g~gCvCllS
uil dit 2,e huwelijk ,gebonen zijn. Hij trouwt 9-i1633 te. Ptg. als jongeman van HoogvJi,et
(dit dor11 was
toen mCt Ptg. nog &n klerkelijke gcmeentc) m,ct Maria Gijsbrecbts Ess~w~c~, j:d. v Botterdam. Uit dit huwelijk worden de volgende kiadercn geboren, @doopt te Ridanl: 301 2 - 1 6 3 6 &erLruid, 31-3-1638 G’eertrui’d, 28-2-1641 .Joham
nes en 1643 Maria.
Nauw verwant aan deze Poortugaalsche tak moet zij11
‘die van Spijk’enissle,
waarvan #de in sub. 10, 11 en 13 gcnoemden afstammen. In afwijking met l~ovcngcno~cn~cìe
\gapenopgave,
voerden v~erschill~encien onder huil het w;lpen, zooals vau e,en huuuer , (Isack Philips V, ged. 3-101700 te Nieuw B~eierland j voorkomt in 8ecn gebrandschiltleEd raam in de kerk te Oostvoorne, n.1. Ge’deeld, 1 in
goud e’en zwarte ‘dwarsbalk, 2 in goud 3 zwarte n:l~claars,
waarvan Idie in d,eu schildvo’et
ldubbelkoppig is : (vcrwantschap van Driel?). Helm tleeken dubbel zwarte adelaar. Er
onder: ,,Isack Verm nat, schepen 1744.”
Van Spijkenisse mocht ik vele ,,nimeuwe” gegevens
onldekk’en. Volgens opgave van het Rijks-urchicf berust nog
e,en ‘doopboek vanaf ’ 1642 bij ‘de herk~clijke
gemecntc nldaar. Op welwillend~e wijze ‘door kcrkbestuuur en !tlen predikant Ds. P. .J. Pop in de gel~egenhci~d gesteld ‘dit in te
zien, wist laatstge~euoemde
me nog mede te ldc’elcn, ,dat er
ook nog een ~doop- (en tr0uwbbek vanaf k 1594 in het keurig bewaarde archief aanwezig was.
Hieruit bleek me ldat Philip Philips, van de(r) Ma’et 169-1607 een zoou Cornelis en 17-5-1609 een ‘dochter Maertgen liet ~doopen. Bij ‘deze eerste ‘doop waren getuigen :
,,Dierck .Jans t o t Poorlugael, C o r n e l i s PieWrsz., Dicscli’
Cornclisz. ~cnde Trijntge Cornclis.” Hij was gehuwd 3-31602 met Martgen h,crts, beidre v. Spijkcnisx. Dit moet;
echt’er zijn 2e huw’elijk wezen, want uit g;elui$$en bij andmere
doopposten blijkt, ‘dat hij nog ‘de volgende kmderen heeft,
waarvan één al in 1614 huwt:
le. Philip Philips V., huwt 26-1-1614 met G~eertje Jans
Bos als j.m. en jjd. v. Sp. Hij wordt in 1618 en 1623
nog ~)i,jg~l~:~al~~tl ,,jollge vermaet” ,eIl ovcrlij~dt 20-2-1655.
Uit dit huwelijk o.a. sil~c volgende kin:l’eFen :
Q. MaeWn, gcd. 10-5-1615, tr. 9-1-1635 als j.m. v. Sp.
met Ndtierl Isa:~c~s Dcckcr, ,jA. v . R ’ d a m . Hiermad’e komt de naam Isack in het geslacht.
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1,. Pieter, ged. 30-lI-l Glli, tr. met Lidcwij Claes, vcrmoud. te Zuidland. Hieruit ‘de notaris Philippus,
ldie gealdmitteer~d worjdt als notaris bij #den Hovc
van Holland voor Zuidland en ‘s-Gravenhage 21
Martij 1675, stamvalder van den z.g. Haagschcn lak.
c. Arien, god. 4-12-1619,‘. tr. le.. m. Geertien Aricns
Hellen en 2te. tusschen 1649 en 1658 met Plcuntgen Lcendcrts, waaruit Arie Vermant, geil. NieuvvReierland 22-1-1608, den i n ,,dc ~nV0rscllCI~ 1896”
sub. 10 gcnoemdlcn. Zijn kleinzoon Adriaan, geb.
1734 is dezelfde als den sub. 11 gcnoemdc; hij
werd godoopt 9-2-1734 te Brielle als zoon v. Philip
V. cn Johanna Kruync (zisc ook ,,Dc N~v.~’ 1894).
c
Den sub. 13 genoemden Philip werd gedoopt 22&
1768 te Briellte als zoon van Arie ten Maria de Gellckc
2~. Dierck Philips Vlermact, tr. le. 1-11-1615 m. Abraham
Jansz. als j.d. en j..m. v. Sp\, 2!c. 19-9-1627 met
Harmen Machi’els.
Je. Maert’en Philips, huw. aang. 18-9-1616 als jonggezel
v. Sp. met M,agdalena Jans, j.d. v. Oosterhout :(gclr.
al,daar).
4c. Trijntj,e Philips, tr. 22-5-1622 m. Dicrck Adriansen als
jd. en7 j.m. v . S p .
5c. Annekte Philips, tr. ’ 25-5-1630” als j.d. v. Sp. met Corn c l i s L~cenderts~e, j.m. v a n Vlnardingcn.
6,. C o r n e l i s Philipee Verma’et, ged. 16-9-1607, t r . 19%
1636 als j.m. met Macrti,en Pietlers j.d. bij dc van Spijk.
ïe. Maertjie Philips, ged. 17-5-1609, tr. 6-3-1633 als jd. v.
Sp. met Willem Louwrcntz. de Boer,” v. Spijk.
Van uit Spijkenissle ten Poortugaal heeft het geslacht zich
verder op #die eilanldlen (en Rotterdam verbrleild, want alle,
die mij b~ek~cnd zijn, zijn hierop terug tc voeren.
Het is onmogelijk in ‘een kort blest,ek ook maar 8cenigszins
volledig weer te geven, aRes wat er al van bjj~eengcbrncht
is in een uitgebreid familicond’erzoek, gehouden uit ~dc
doop- en trouwboek’cu van ldiverse ‘dorpen op de eilanden.
Meerfdere gegevlens zullen mij welkom zijn; daardoor
kan de genealogie complmetfer ,gemaakt wor,den. Ook wap:enopgaven worden zeer op prijs gestel’d.
1’001~‘l’IiGAA1,, 1 ti-3- 1936.

G. J. VERMhi\T.
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Te ‘s Hertogenbosch is in 1584 geen ,,Te Denm” VOOP den
moord van Prins Willem van Oranje gehouden.

Ik vestigde vele jarlen geleden in ‘een onzer tijdschriften 1)
tic aandacht op ,d#e onwaarheild #der beschuldiging van het
kapittel ltl’er St. Janskerk te ‘s-Hertogenbosch, als zouclen
deze geesmlijken #een ,,TNe DIeurn” voor ‘dien moord van den
Prins gezongen hebben.
Naar aanlei,ding van dezIe tegenspraak, ontving ik ccn
schrijven van ‘eten belangst~cll~end,e, die mij ,ecnige boekwerken
opgeeft, in ldle laatste jaren versch:enen, waarin deze bseschulldiging wor#dt herhaald.
Hij vraagt mij in het b’elang ld’er waarheid in d’e geschic‘denis, ‘dat lasterpraatjle op nieuw te behamlelen .en dan tc
plaatsen in een algcmleen verspreid en veel gelezen tijdschrift.
Ik voldoe gaarne aan disen wensch, aangezien ik mijnc
vorige bcsprleking nog kan aanvullen, en hooSp met hem
dat ‘deze valsch’e beschuldiging voor goed uit onze geschiadboekten mag vCerdwijnen, maar tusschlen wensch cn wcrkelijkheild ligt ‘dikwijls leen lange w’eg.
Vooral bij ‘dit geval, waar #d#e autleurs elkaar eenvoudig
!afschrev#en, zonder te omlerzseken, of het waarheid of
laster was.
Men houcle himerbij wel in het oog, dat ,er aut,eurs zijn,
tlic #dez,e beschuldiging niet gaarne in onz’c geschiedenis
zouden missen; h,et stelt ben in staat het tragisch afsterven van ben Prins in nog meer donklekle kleuren tc
schetsen len tevlens telen blaam op R.K’. geestelijken te w’erpen.
Twee vhegen in een klap, gelijk het spreekwoord zegt.
Laat ik beginnen m’et de bron tle vermelden, waaraan het
lasterpraatjle zijn ontstaan dankt, (en de persoon van den
beschulldiger eens nader bxezien.
Kort na den dood van den Prins zag bij Aelbrecht Hendricxs te D#elftf hlet licht: ,,Verhael van #de Moort, ghedaen
aen den Plersoone {dies Doorl. Hlelern Wilhelms, Prince van
Orangien.”
De autleur van dit bolekje is Piletter Loizeleur, heer van
Villiers men Westhoven, hofprledikant ,en geheimraad van
den Prins. E,en autIeur, die niret het voll,e v e r t r o u w e n
van allen gemet.
1) Algemeen Neder]. Familieblad, 1891,
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Zo0 laat hij den Prins bij zijn afst’erven zeggen: ,,Mon
Dieu, ayez pitié de moi et dc mon pauvrc p’cuple”, waaraan
d o o r vellen, o o k ~d~eskundigen wor,dt getm-ijfel(d, w i j l d,e
zwaar verwoede Prins, ‘die na eenige minuten den adem
uitblies, daarvoor te veel bNedw,elmd en verdoofd moet zijn
geweest. 1)
Zij heschouwcn dIeze woor’dcn als gebruikt om de persoon van den Prins bij regeering ‘en volk in hooger achting
te brsengen.
,Men 1,eest in gemseld boekj#e, dat de geestelijkheid in
eenigle steden haar blij’dschap over den ldood van den Prins
wilde vienen, doch zulks door de gemeente belet werd,
waarom ,,de Canoniklen van t’shaertogenhosch si~ende”, dat sij
sulcx niet mochten vlercrijghen, so sijn sij nochtans bijeen
vergadert in fdje Domkercbe, wa’er sij songen Te Deun1 lnudamus; en des avonds daer naer volgende is daer een
schrikkelijk onweder opgestaen van dond’er enlde blixem,
die op ‘de slelve kerche is gevallen ,ende verbrant h,eeft, soneeni,gh huys van ldler stadt te bleschadigen.”
Hetwelk bijna woordlelijk (door van Metenen en Bor is
overgenomlen, met dit verschil, ldat zij alléén den toren in
vlammen doen opgaan, wat door latlere geschiedschrijvers
is gevolgd.
Loizeleur noSem t niet ‘de andlere steden, waar gccstlelijken hun blijdschap wild,en vieren; welk stilzwijgen clocl
twijfelten #aan die waarheid zijner mledNedeeling, wijl hij
de man ni,et was, ilets te vlerzwijgen, als het tot nadeel dc>r
R.K. geestmelijken .kon dienen. Dit v’erhaal van eenige stleden is Neen onwaar en valsch bijkleursel van zijn Bosch
lasterpraatjle!
Het is zeber wel zeer opmierkelijk, wat ‘s-Hlertogenbosch
betreft, dat geen der stadsgeschi,edschrij~ers, bij welke
men toch hlet teerst #en uitvolerigst de toedracht dezer zaak
zal gaan zoeken, een woord van loen ,,Te Deum” sp~~&cn,
maar wel d’en torenbrand uitvoerig b#eschrijv,en.
Voor ik verder ga mlet mijn onderzoek, hetgeen van dit
1) Hij is ook de opsteller der .Apologie” van den Prins tegen den “Ban”
van Koning Filips 11.
Het eerstgemeld boekje moet vele onwaarheden bevatten, dat uitvoerig wordt
aangetoond in .Scholia op de Apologie oft Verantwording van Willem den
Zwijger”, geplaatst in “De Katholiek”, 1856. Zie over Loizeleur en zilne geschriften het Mengelwerk van #De Gids”, 1846.
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verhaal waarheid ten verldjchting is, laat ik eerst de mededeelingen dezer geschiedschrijvers volgen, wijl hunne werken niet in i’eders han~d~en zijn.
,,Hermans, Verzamleling van Kronijken b~e~~ekkelijk de
stald en meyerij van ‘s-Hertogenbosch” (vervolg op Cuperinus), blz. 146 : ,,Opten XXVen mdach Julij 1584, wcscndc
St. Jacobsldach #des apostel, ldles avonts omtrent .elf uren,
is sint Janskerck,e ldmeser stadt van d’en ~dond,er en’de blixem
afgebrant, endle begonst d’en brant boven in d’cn appel val1
den thorcn stalen’de, lende m’et jdesen brant is oick, opt selve
pas afgebrant clen clockcntoren met allen ,d’e organen
(orgel) aen ‘den voirsz. thoren van binnen in de kercke
gemaect, ~enrle alnoch een clcyn organe op het oxaal staen‘de. Bij ldeslen brant is eene inestimabeEen sca’dc geschiet,
ltlan er sijn geene huysen m,e,de afgebrant geweest.
In desen scepenstoel waert tot Delft doorschoten den
prince van Orangitil, ldie ldaeraf sterf, bij toedoen van
cenen Bourguignpn, (die op ‘t feit wend geappreh,endccrt
ende cdaerna seer straffelijck gedoot.”
Op blz. >394’ ,wordt ‘de brand nog uitvoeriger beschreven.
,,Bor, Gelegentheyt van ‘s-H,ertogenbosch”,
maakt geen
gewag van den tofienbrand of ,,Te D(eum”. Van Oudenhovcl\Ten, B,eschrijving van ‘s-Hlertoge,nbossche”
editie 1649,
blz. 23.
,,Als ,desen toorlen nu alsoo ten volEen vóltrócken was,
soo heeft hij gh’estaen tot (dien jare 1584, ‘ende is toen op
S. Jacobsldach ‘s nachts ten elf uren van ‘den blixem aenghesteklen
end,e afgebrant, cnlde de kloeken daerin hang’ende gesmoltjen,
end’e in het omvallNen viel ‘een stoenen toren
daerbij staende medxe om, er& heeft d’ese kerck in hacl
uytwendigh cieraet Idoor tdien groot,en b r a n t oock grootc
schalde gelleden.
,Desen tooren ~clus afgebrant zijndte en is niet wederom
. opgebouwt, ma,er is noch eenen b’equamen tooren aen de
Wcstzijlde van Idlese klerck.”
,,Van Oudenhoven, (editie 167O”;f blz. i.95 en 177.
,,Anno 1584 op lden 25 Julij ldes nachts is den houten
toren )door lden blixem afgebrandt, alsmede den west,erschen toren, Ben’de smoltfen #en vergongen allse de clocken.”
,,Amlo 1584 ldcn 25 Julij Ides nachts omtrlent ten elf
uren is van den blixem den tooren van d’e St. Janskerck afgebrant endIe de kloeken daerin hangende zijn gesmolten,
enldte #dIade grootle s c h a d e i n d a t voortr’effelijck geblonw
van (de selve Kerck.”
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,,Van Heurn, Historie van ‘s Hertogenbosch”, 11 blz. 155.
,,Op den vijf’entwintigstlen Julij 1584, des nachts sloeg
het onweer in den toren (dser Hoofdkerk hier ter stede,
waardoor dezelve gehleel afgebrande.”
Ziedaar hetgeen ‘de Bossche stadsgeschiedSchrijvers
van den torenbran’d geboekt hebb,en, maar geen woor’d
van een ,,Tle Deum”. Pieter Bor gaat hierbij al zeer zonderling te werk.
Hij verhaalt in zijn ,.Nederl. oorlogen” den torenbrand
e n ,,Tse Dceum” met geuren en kleur’en, maar in zijn geschiedenis djer stad, een gel,egenhNeidsschrift bij de verovering van ‘s-Hertogenbosch in 1629,’ verzwijgt hij zelfs den
torenbrand, ommdat hij anders was verplicht geweest ook
dit ,,Te Deum” tme bespr,ek,en, gelijk hij in zijn ,,Ned,erl.
oorlogen” gedaan ha’d. En deze geschiedschrijver wilde in
het bel,eg v a n ‘s-Hertogenbosch van 1629 nog wel een
wraakoefening van Prins Fredrik Hendrik tegen Spanje
zien. voor dmen moor’d zijns vaders.
Zooals blijkt uit het gedicht staande voor dit werk.
,,Siet Fredrik Hien’drik hier, den Prince van Orangen,
Gewapent voor ons Landt tlegen de macht van Spangen,
Geboren binnen Delft, leen teedre jonge last,
Doen daer die moordenaer zijn Heer Vader d,eurschoot,
Soo werd dat Edel bloedt in Hollandt opgetogen,
Hem stondt zijn Vadmers moert len ‘t heyl des Lands voor
- , (oogen,
Hij heeft van zijne jeught voor langh ;en staeg betracht,
Te wraecken Vaders moort. te kren&en Snaansche macht.
Bijzonder als ‘t bewint ,dler Nederlantsch& saecken,
In sijne handen quam, in sijn blelei,dt te raecken,
Doe hseeft hij jaer op jaer des vijants doel belet,
In sijne aenslagen groot, door sijn vroomheyt verset.
Hij neemt wat groots ten handt, om hem by tle gedencken,
Hij neemt wat groots tler handt om den Vijand te krencken,
‘t Bel’eyt van ‘s Hertogenbosch, dat meermaels was besocht,
Het winnen van dien Bosch, dat heeft h,em best gedocht.“’
Bor komt op blz. 411 hierop, nog eens terug, waar hij
sprekende van lden Bosch-Winner” zegt: ,,om sijnen ijver”
te betoonen die hij hadde om h,et doorluchtige bloet van
sijnen vader Hoogh. gedachtenisse t,e wr,eecken.”
Van dat standpunt .uitgaande, had Bor dit ,.T,e D,eum”
en tor,enbrand niiet mogen verzwijgen. Het boomd hem immers de schoone gel,egenh,eid, de geduchte wraakoefening
(volgens hem) !en de groote krijgstalenten van Prins Fre-
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drik Hendrik in meen nog glorievollcxlicht te stlellen. Zijn
stilzwijgen laat zich gemakkelijk verklarleu.
Bor was bij hel
schrijven itler Bossche gcschiodcnis gebleken, dat het WY-.
ha:d van hel ,,T#e I~)~eurn-~ eten v8erdicbtscl
was, om de R.K.
geestlelijken
in hoen hatelijk daglicht te kunnen st,cllcn.
Een lc’erlij k historieschrijv~er had ,dio vergissing ruitc;. ijk
erkend, maar fckaarvoor bl’eek Bor tic veel partijman.
Hem ontbrak evenwel ‘de- moed het leugenachtig WI‘telsel in z,ijn sladsgeschie8denis
op tse n,emq omd.at hel
door de nog levende lorllen van het kapittel en ‘dl?r gcesBclijkheitd van 1581, zoomedle door honder~den :md,eIW geluigen
vail den brand zou welersproken zijn geworden.
En de voorname gesclliedschrijver PietIer Bor wo8rdt om
zijne ,,onpartij~cligheid”
hoog geroemd!
Het zwijgen dier andere stadsgcschiladschrijvers mocl
vooral niet worden toiegeschreven
aan gcnegenh&l voór
de R.K. geestelijkhleid; behalve misschien de vervolgcr vau
Cuperinus, warleu zij protlestant
en de R.K. en hunne gecstelijkheid zoo wleinig goed ‘gezind, dat als cr slechts schijnbaar grond voor dit ,,Te DIeurn” was gcwcest. zij het zeker
hardden opgenomen.
Gelijk wij boven zagen, haid ‘de brand van *den toren cl~r
St. Janskerk plaats op 25 Juli 1584.
Deze itlag gcwij’d aan
apostel Jacobus, patroon ~181
ccn idcr parochieklerk~en
‘dier stad, te wPens .ecre ccn brocderschap bestond, waarvan rfeeds in 1430 sprake is, w~>r:I
van ou~cls met bizondlere
kerbelij Le plechtigheden gcvi,cr_l
en trok een grocessiie door die straten. 1)
Van #dezen klerkelijklen
omgang wor’dt in stadsrekleningen
van 1501-1502 gesproken als van een freest, dat toen reeds
lang gevierd was. 2) Ook broleder Cuperinus maakt in zi,jn
kroniek ‘er (cenige malen mIekling van, niet als iets buitvngewoons, maar om ter op tle wijzen, dat in 1501 ,,de pro’
cessi’e is gegaen mittlen h~eyligben sacrament om dat *gewanthuys (op de markt), want men to,en soer hsest’clqck
sterf (van de pest) in die Hinthamerstrabet
omtrent die
Gevangenpoort, dat Ad& procesxi+e nitet ginck door ,dimc Krrcks traet” ; en op ,,Sintle Jacobsdach 1536 is op ten kerckhoff
van sinte Jans(berk) gespeelt, ldie hemelvaert van Maria,
die Mo~e~dcr Gods.” 3)
1) Schutjes, aeschiedenis van het bisdom ‘s Hertogenbosch, IV, blz. 321.
2) Van Zuylen, blz. 63.
3) Hermans, A. W. blz. 104 er1 101.
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In de rekleningen
Ndler laatstgem~elde kerk worfdlen ook verschillend~e uitgavlen voor dit feest aangetroffen, o.a. wat in
1568 en ‘69’ ,is betaalld:
,,Op Sinte Jacobs,dach, wesende d’en 25en Julij, toen men
heeft gehouwen geaerael processie in die stadt sol~emnelik,
aen lden lxijerman, lden clockluyders, voor
wyeroock,
toirtsen”, enz.
Volgens Loizel’eur wilde #d#e gemeente den ,ge&elijken allt:
vreugdebedrijf voor den moond beletten; hebb’en ,d’eze werkelijk plan gehad tot dIeze ontacr~eade Idaad, dan moet
daarover bij lde stadsrtcgeering,
welke in Idie dagen met het
kapittel de k’erkelijkle
zakten, de politiek betrleff’endc,
rcgellde, bcraaldslaagd zijn en aanteekening in hare resolutilcboekmen
van gehouden.
Van elen ,,Tle neum”, of iets dergelijks, is ‘daarin evenwel
niets tte vinden, ofschoon de minst bCelangrijkNe
zaken met
de meeste uitvoerigheild
geboekt zijn, ‘en er vlerschillen~dc
kerkelijke fe~est~en
bij behaalde overwinningen, uitvaarten
voor vorstelijbe of hooggeplaatste personen, en anderen
in vcrmebd
staan. Ook in anld’ere boekien en schrifturen
der stad wor,dt ovIer ld,eze zaak ni,ets aangetroffen.
Voor dc vcrond~erstelling,
‘dat de regeering zulks hoeft
‘doen royoeren, bestaat gelen grond.
Men was in ldie *dagen te ‘s-Hertogenbosch leveun~in als
later Staatsgezinld;
mlen had van die partij niets dan schh,de, plundering moord ‘en branld ondervondlen,
maar niets
goeds. l3e negeering en burgerij had zich na de Pacificatie
van Keulen in 1579 -et hun wettigen landheer den Koning van Spanje v’erzoend en bleef h’em trouw toegedaan.
Trefdendie
bewijzen geven zij daarvan bij ‘de h~erhanldc
aanslagen ‘en b~elegeringen
hunner stad, dien zij telkens
wisten tle vierijldellen en .op niets uitloopen.
Vooral bij Ide ovNerrompeling
idosór den graaf van Hoh,enlohe op 19 Januari 1585, geholpen door een yeri-sder,
toen de Staatschlen zich reeds mleest’er zagen van dc voornaamste punten dter stad, maar door de bekende dapperheid der burgerij, - de stad had op dien ti)d geen bezetting - met gevolelig verlies verj,aagd, of bet,er gezc$d ovix
de wall’en in mdle vestinggrachten ‘gedreven werden.
Bij het zware beleg van 1629 vochten de burgers tustusschen de biezetting mNed,e, alsof zij van der jeugd den
krijg gevolgd haddIen. De Bosschenaars, wisben, #[lat zij bi.i
den overgang ldler stad aan de Staten onder kerkelijken en
politieken dwang kwamen, welke (eerst eindigde in 1795
door de komst ~cl~er Franscbe republikeinen.
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Na den overgang dier stad toonden !dse ingezetenen hun
weinig ingenomenheid met d’e nieuwe meesters.
Zooals blijkt uit een schrijven van 6 December 1629 van
Willem Jansz. P,esser en Zceger Bogaerdt aan de StatenGeneraal.
Bei,de hcercn waren naar #den Bosch gezonden, om ~11
onderzoek naar de burgerij *en den staat Ider stad te clocn.
Zij zeggen: ?,\Vij hebben omtrent den tijt van ses weken,
onze rcsidcntle binecn de stadt van ‘s H’ertogenbosch, gchouden, en bij ,experimcntie bevonden, dat ;dme gencgenthcden van (de Burgerijen rn’c’c rder sijn streckendc tot ten
Qoninck van Hispaniën als dese landen, dat med,e bij hen
luyden ofte m~eer~endccl van dien groote hopc is, dat de
stndt in corten tijt weder den ‘S conincx * zijNdme zal sijn.”
,,‘t Is UEd. Grootmogende lende alle lde werelt bek,cnt,
d a t ‘de Burgerijte gcduyrendc d’e belcegcringe haer hcbb,cn
gedragen nyct als borgers macr als soldaten” 1 j
Ik wijs op (dat alles om te doen zien, mocht werkelijk
iets omtrent dit ,,TNc Deum” in stads resolutieboeken gcstaan hebben, zeker geen vrees een nog minder genegenheid
voor Idc Staten #d,e regeering kon hebben .aangespoord
#clat
te (doen verdwijnen.
Ook het verloop van twee wek,en tusschen den moord cn
het ,,T#c Deum”, pleit mede voor de onwaarheid van ‘het
laatste; men wacht geen voertien dagen om zijn vreugdc te
uiten.
Wat is dan eigenlijk te ‘s-Hertogenbosch gebeurd?
De St. Jacobs’dag, 25 Juli 1584, is aldaar als van ouds
met de gewone k,crkleljjk,e plechtighedsen gevierd; des avonds
ontstond ccn zwaar onweder boven de stald en de bliksem
sloeg in ‘den ‘driehonderd voet hoogen tQren, welke vnn
hout met lood beljcgd op het kruis ‘der St. Janskerk skond,
en door het vuur verteerd werd.
Zieldaar nu het simpele feit, dat is aangezien als vreugdebedrijf ,der geest,elijkh’eid voor ‘s Prinses moord.
Deze branld trof ook de spits van (den Westertoren el)
bracht een aanzienlijke schadsen toe aan het kerkgebouw.
Het schip, het koor UI dwarspan’den leden zeer veel,
terwijl zdc gewelven van de laatst’e instortten.
ROTTERDAM.
CH. C. V. VERREYT.
1)

Oorkonden betrekkelijk het beleg van ‘s Hertogenbosch in 1629.111, blz. 117.
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Een man uit Roosendaal met vete namen.

Het volgende vonnis van ‘den Hoogen Raad te ‘s-Gr;uvenhage, dato 10 November 1590. leert ons een man kenwx~,
welke liever ging bedelen dan werken voor zijn onclcrhoud.
Om nog gemakkeelijkser en beter aan den kost te komen,
nam hij, als hem dc kans schoon scheen. een anderen n;aam
aan en gaf zich dan uit voor leen familielid van oen of
ander persoon, waarbij hij slim ‘en brutaal te werk ging.
Eenige li4eiden s&honk:x geloof aan dit praatjes cn onth::;~!den hem als ,een blocdv,erwant. Hij trachtte nog een stap
verder Pe gaan door een erfenis binnen te hal’en, waarvoor
hij zich tot den hoogen Raad durlUe wentdIen. MXW #dat
hooge rechtscollBege liet zich niet bij den neus IICPII~JIL
Ofschoon het in dien tijd niet zoo gemakkelijk als in
onze dagen ging, om’ *een dergelijke slimme b’eldri’egcr te
ontmasker,en, bleek weer hmet bekende berijmd sprteekwoor’d
,,Al loopt de leugen nog zoo snel,
De waarheid achtlerhaalt haar wel.”
Zijn daden kwamen aan het licht, hij werd gevangen gcnomen ,en volgens strenge en wr#ee.de wetten dier dagen gestraft.
Het naschrift op h,et vonnis doet zien, dat de man berouw over zijn,e dadlen gevoelde.
Die oude vonnissen met hun pijnbanken verwekken
een huivering als men denkt aan al hset leed en lijden den
mensch aangedaan.
Het was leen lange lijdensweg voor de menschheid, o m
te komen tot onze dagen, in welke bij alle beschaafde volken de grootste misdadiger als mensch b’ehandeld wordt.
In den ,,goed,en ouden tijld”. waarvan sommige lieden nog
steeds den mond vol hebblen, weti Idaartegen maar al t,e
grof gezondigd.
Men denke aan de vreeselijke straf van radbraken - z#elfs
op vrouwen toegepast, - om niet te spreken van nog
wreeder en astachtiger straffen, waarbij den mensch nog
minder dan een dier bmehandel’d wcr,d.
Deze bloedige en rnenschontcer,ende straffen bleven
tot schande der bmeschaving tot aan het einde (der achttiende eeuw stand houden.
Nederland mag Ier groot op zijn een d.er eerste landen
van Europa te zijn geweest, dat in 1848 de lijfstraffen afschafte en verzachting in de andere straffen bracht.
De doodstraf werd 8. Maart 1865 in ons land mtede afgeschaft.
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Het vol,gen~d~e vonuis is door mij ontleend aan ccu onder
mij berustend handschrift, afkomstig Vil11 CkIl bt~li~ll~:lLTll
geschied- ‘en ou~dheidkundlge
Mr. W. C. Ack~crstlijk, bcvaltende afschriften van Merkwaardige Rechtszaken”, gelijk
de titel luidt.
ROTTERDAM.
CH. C. V. VERREYT.
,,Alsoo Adriaen Adriaensz. H’ector, in de wand~eling gcseild Adriaen Bal ofte A,drjaentj,c
Broler, t~egenwooridlg
gcvangen, buytcn pijn sende band’cn van ijser, d’cn Hooge
Rade in Holland b’ckend endje bel~cad~en
heeft, en cleu selven Rade anld’ersins volkomentlijck geblIeken is, dat hij gevangen, geborten wescndle van Roscndael ende zonc van
Adriaen Adriaensz. H’ector, Balrnakér ul~daler, van joncs
op tegens wilte ende {dank vat1 sijne vrilenden, vagebonts
gewijs tot Rosendael woonde, (ende in dc quartieren, dacr
o m trem gesontslijfs heeft loopen pott,ercn ende bcdclcn,
i n t welck’e h i j ettelijckse
jaer’en hebb~endc gecontinucert,
end’e van’daer gekomen wescnde alhier in Holland, vau gclijcke heeft loopeu potteren ende bedlelen, endc hem voor
den ~0011 van eenen Watlernas
e’ertijts Drost tot Roseedacl
uytgegevlen ende ldaer na hem ‘gevonden hcbbend~e tot Brouwershaven, hem uytgegeven heeft voor ~eeneu Reìjer Willemsz., ldi,e ovler sebere jaeren met d,e Spaujae’rden uyt het
Land van Schouwen was vertrocken, pogendIe hetselve
met aller mid~d~elen
d’e suster van den selven Rcijlcr Willemsz. eudse meer an~d~er~en te persuadeeren ; endse méér
dat hij tot dien eynde mede gekomen weesendle tot Schi,cldam bij den BroedIer
vanden voorsryde Reijer Willemsz.
genaemt Martinus, ‘en ldeeelve mitsgaders sijne Huysvrouwe sulcx diets gemaeckt hebblende:
ettelijckc daegen van
‘deeelve in eten, ‘drinken ende klecdinge, onderhouden is
geweest; maer dat ~d~es~elv~e Martiuus Willemsz. anders verstaen hebbende, hem uyt den 1luys.e doeu vertr#cck,en hebbend’e, hij gevangen wedmerom
alhier in Holland, jnt west
quartier omtrent Nseltwijck gekomlen
is, continu,e~erende
sijne bmedfelarije,
hem alda~er Adriacn van Rosendael noemde; maer alsoo hij gevangen bij ~r~enig~e aengesicn w&rd voor
eenen Dirck Jansz., uytlandige s o o n v a n Jan Dirricksz.
erme Meesgen Aldria~cnsdocht~er i n
haer luyder l,ev&n gewoont hebb~ende t o t Naeltwijckcrbroeck I), hij gepractiseert hleeft veel code verschcijdcn particularitleytente vernemen ‘ende ond~erkruypen
van den voorsep:lfe
Dirrik
1) Een buurt of gehucht van het dorp Naaldwijk, waarvan de naam thans
is vervallen.
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Jansz., Jan Dirricksz. cnd,e sijn huysgezin concernerende,
lend,e dnernae tot dfe stou tighseyc3 gekomen is, dat hij hem
voor ldenselv8en Dirrik Jansz. heeft opgeworpen endc uytgegeven, endoe velte goe8be luydlen met voorseyde particulariteyt,en wijs gemaeckt ende ingebeeld, dat hij wncra&tclijken Idle voorseyde Dirrick Jansz. was nilet tegenstaende hij
gevangen noyt ‘ende ha,dde kunnen lesen oft’e schrijvctn, latijn of francois sprekscn als d,e voorseyd,e Dirrick Jansz.,
die tot ‘dien seyndc bij sijn ou:lcrs tot Naeltwijck ter schele
gehouden was, ten& voorts tot Brugge lende Koon voi)r eltelijcbe jaeren gewoont haldde, daer hij gevangen noyl
/
heeft gjeweest.
Alle hetwelck hij, gevangen godacn gedaen had~lc, om
soeder moeyten ofte arbvyt acn gord bijsonder v:111 :le
voorseyd,e Dirrick Jansz. t’e gerasken.
Tot welcksynde hij mede ni’ct ontsien ende ha.lde van
deeeh Have provisie t’e verkrijgen, om in lde possescic van
deselve goedepcn gcstelt t’e worden, ~cnld8e naesCc vrinden
ende bloedverwanten van ldmen w:terachtigen Dirrik Jansz.
op grootc eexoencive kostten te jalegen, sulcx dat hij gevangen tmer oorsakle vandien oock in apprehentile gest,elrl sijndc,
bij sijn quaet voorn~em~en heeft geblIeven, niet tcgenstaenda
hij gevangen tot meermallen in tegenwoordigheyd van den
voorseyde Rade geconfron&rt is geweest bcgens sijn cygcn
Suster, Oom wendde Moeijcn l<indcr,en tot zevlen in gIetal endc
se’er veel and,erje van sijn Maagschappe endee klemlissen di’e
allen binnen Ros~endael woondIen, ende Idaer omtrent hem
gevangen van joncx op ‘ende oock alhier in Holland h:adden gekent.
Alle ‘t welck sijn saeken van quader consequentie, die in
een Land van Justitile niet gctollereert, maer strengelijckcn
behooren gestraft te wor?den, t,en exempte van alle andere
soo ist, dat het Hof gesicn endc overwogen hebb~ende, alle
‘f gente ter materime ldienende was, ldoenide Rlecht van wege
de Hooge Overigheyd ~ead~e Graefelijckheyid van Holland,
Zeeland lende Vriesland, ~ckm voorscepde gevangen gecondemnaeI;t heeft #enld,e con~d~emneePt hem”‘t sielve Hof niits
ldesen: Alhiler in audientise te verschijnen met e’en bast om
den hals, blootshoofd op sijn knijen mlet luyder stmemme
voor den volke Pe bekennen, dat hij is Adriaen Adriaensz.
Hector, ,alias Adriaen Bal oftle Adriaentj’e Broer van Rosendael, ‘enjde ‘dat hij m,et beldroch ende valschheyd hem
voor lden Soon van Watlernns, vo6r Rleijer Will’emsz. van
Brouwershaven lende voor Dirrik Jansz. uyt Nacltwijk’erbroek h,eeft uytgegeven ende verscheydcn Mlenschen daerinne ver,abusleert, biddlende G o d , ‘de H o o g e Overigh8eycl
cnde Justitile om vergifflenisse, ende ‘t selv’e gedaen sijnde,
.
.
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sulcs met ‘den bast geleyt te worden op ‘t Schavot, stacnde
alhier in den Haage, daer mmen gewoonlij ken is Justitie te
doen endIe aldaer wel strlengelijken gegeeselt te werden,
sulcx datter het blo,et naevolgt; ‘ende daer naer op c~encn
anderen ‘dag gebracht te werden tot bynncn den Dorpe
van Naeltwijck, ter plaetse daer men gewoon is Justitie te
doen, ‘ende aldaer insgelijcx met Iden bast om den hals
andermael gegees,eld, en’de ‘t selv’c gedaen sijnde, op sijn
rugge met dien naem van Adriacu Bal, te w,eten A en B gcbrandteykent te werden.
Heeft voorts voorseyde Radme d,en gevangen gebannen
enlde bant hem mits ‘desen uyt d,en Lamte vau Hollmtl,
Zeeland #en Vriesland, tee ruymen ‘d’en Haag, Haagamb’acht
eedje D~elfland, bymlen d a a g s sonneschijn, enge d e voorseyde Landen bynnen drie Idacgen ,duerna. En!de dacr
niet weder inne te komen ‘t eeniger tijdc op straffe van
geexcutieert te werden met ‘de koorde, verklarende alle sijnc
goederen verbeurt Bende geconfisqueert ten profij te vau
de Hooge Ovlerigheyd.
Gepronuncieert den 10 November ,4n110 1590.
Onder het vonnis staat het volgend~e geschreven: ,,dat bekenne ik, dat ik b’en Adriaen A’driaensz. Hedor, alias
A:driaen Bal ofte Aldriaentjen Broer van RosendaelY ende
dat ick mij met bIedrog eude valsch’elijck voor ‘de Som van
Waternas, voor R’eijler Willemsz. van Brouwershav,en ende
voor Dirrik Jans. uyt Naeltwijkerb~roeck hebbe uytgcgeven, wendde verscheyde mcnschen daer innc vlerabuscert,
het welck htem vau herten lmeed is biddenIde God, id.e Hooge
Overigheyd ende Justitie om v,ergiffenisse.”

Schrijven van Aha aan Rlíps 11, Brussel 23 Juni 1568.
door J. Kleijntjens S. J.
De hier volgende brief, berustend in het Staatsarchief tc
Simancas (Spanje) Lcgajo 535 fol. 24,) ei1 voor zoover
wij konden nagaan, niet gepubliceerd, b~ehaudelt verschillendte
onldlerwerpen.
le. De Krijgsverrichtingen in Friesland.
Alva gaf! aan graaf Herberstain, die in ïIl;aastricht lag,
bevel op t,e trekken naar Nijm’cgen, om aldaar de soldij
in ontvangst te nemmen. De soldaten weigeren dit, daar zij
1) Graaf v. Eberstein was kolonel van een reghnent Hoogduitsche troepen;
hij was de eerste militaire gouverneur van Maastricht; wegens geldgebrek
sloegen zijn troepen aan het muiten; 7 Juni 1568 vertrok hij met zijn regiment uit Maastr!cht. (f. Raadsnotulen 47. Gemeente-Archief Maastricht),
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wenschen betaald te word’en op de plaats, waar zij zijn
en zij slaan in Maastricht aan het muiten. De soldij w:xil
hun ‘dan uitbetaald ,en zij vertrokken naar Friesland.
Alva ontving daarna een b,ericht van een der ondcrgeschikten van den graaf waarin medegedeeld wordt dat
de graaf itetwnt getroubleerd en malende is sen ‘dat hij tcngevolge van hlet m.uiten ,en van zijn ziekte wel weinig lust
zal hebben om tegen zijn bloedverwant graaf Lodewijk te
velde te trekhen. Hij liet daarop d,en graaf met twee van
zijn tien compagnieën terugtrekken naar Maastricht, tcrwijl de acht overgeblev’enle
onder bevel van een luitenant
verder march~eerden naar Friesland. De Waalsche troepen
zijn reeds ‘daar men Chapin met zijn cavallterie behoorde den
18den in Groningen tle zijn, ‘doch tengevolge van het langzaam opschieten van dsezen laatsten is Lodewijk verder
vooruitgetrokken Jen heeft leen verst,erkt,e
plaats betrokken
op een afstand van leen mijl van Groningen.
Alva heeft aan d,e Spaansche troepen, die in Gent, Brussel en V’enlo lagen, blevolsen zich in d’e richting van Gelderland te begeven en insdien noodig zal hij lde lichte cavalleric
ook daarheen ,dirigceren. Alva bcklnagt zich dan dat de
troepen nog niet steeds b,etaal,d zijn, ofschoon de betaalmeester reeds een jaar lang over het geld beschikt, doch
het is niet van hem los te krijgen.
Alva is van plan na het feest van St. Jan van Brussel via
Antwerpen naar D.en Bosch te gaan. Indi,en het nieuws
dat hij heeft ontvangen, waar is, nl. dat ‘de Prins van
Oranje mmet de ,,raytres” van Casimir ‘een overeenkomst
he,eft gesloten, zal Alva hem tegemoet trekk’en. Verder deelt
hij mee, dat m Bruss.el alles rustig is.
2. DE GELDMIDDELEN.
In dit gedeelte van den brief bericht Alva dat men omtrent zijn voorst,ellen tot heffing van belastingen eindelijk
eens geworden is mlet (de betrokken personen en dat hij van
Antwerpen !den Koning ‘de voorstellen zal z,enden. Hij heeft
echtser nog #geen definitief besluit genomen, óf hij de staten
van alle gewesten samjen zal roepen en met hen zal spreken, óf dat hij de vo0rnaamst.e gewesten Brabant en Holland in Den Bosch bijeen zal roepen en ,de andere Gouverneurs bericht zal zenden óf dat hij al de Staten afzondcrlijk, lde #een na ‘de ander bij zich zal lat,en komen.
3. DE PLAKKATEN.
Alva meldt dan verder dat ‘de plakkatsen die de koning
heeft uitgev,aardigd en die Alva mi St. Jan in alle gewesten had moeten afkondigen, in de m.e,este staten niet zijn
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anngc3plakt, omdat hij ‘er niet het minstc vcrlrouwen in
heeft dat ,de justiti e ze ook zal toçpasscn en dan is het
beter ze maar niet 1c publiceeren. Hij klaagt: dan OVCI
het grootc misbruik ,der ,,bayliagcs.” Hij b’edoelt het verhuren of verkoopen aan #den mcestbieldende
voor h,et uitoefenen van de rechtsmacht. Daaruit ontstaan grootc misstanden en hij v.erzoekt
NdSen Koning clringeml deze misbruiken af te schaff,en.
Op het slot van zijn schrijven vraagt Alva dcu Koning
aan Juan de V,ar~as genoegdoening t,e schenken voor de
bel~cocliging hem m Valladolid aangs3aan en w~aronrlcr
de Vargas nog st,e.eds lijdt. Welke deze belccdiging geweest
is, vertelt Alva ons niet. Alva prijst verder nog een zek,eren
de Men’dibil als cen trouw dilenaar, voor wien hij ,echter
geen emplooi heeft; hij me’ent dat voor cleze in Malaga
eSen vacature is, ~door ‘den doo~d v;u Hiwonymo %deno,
waarvoor Miguel dse Mcmdibil geschikt zou zijn.
Ten slott,e verzoektc hij Id’en Koning ‘dat Pedro de Toledo hierheen zal gezonldfen wordten, wiens hulp hij ‘dringend
nooldig heeft.
El Duque sllc Alba a Su Magestad.
Bruselas! 23 Nc!c junio 1~568.
Simancas, - - Estxlo: l e g a j o 530,’ .folio 2~4,
l)escifra~da
clel Duquc ‘de Alva a su Magd. De Brusselas a
XXIII lrle Junio 1568.
Otro iclia jdespues qujc despache a V. M;d. lel conserge de
Açeca COR c4uimcn cscrivi hasta aqucl punto toldo 10 quc SC
me offresçia, Ucgó a esta villa cl corlieo c4u.c V. Md. mc
mando despachar a l o s X X V I I d’el puss;~~;lo,
c o n quicn
reçibi las cartas d8c V.Md. de X111, XVIII, XX, XXII y ,clos
dc XXIIII de mayo, a lx quales tengo poco que xsponder
por ser en respuesla dc otras m’ias, y tambien porque u
a l g u n o s puntos c4ue pi:den respuesta l a harct brebternente
con un correo que yue(do ~despachanclo, y ‘en el cntretantó
c o n esle d’e Mercxleres mlc h a pares&do avisnr a V.Md.
del reçibo ‘d’estas curtas, y juntamentre fd’czir el estxdo cn
que ,estan las cosas Iele la guerra y hazienda. El correo hize
passar luego .a Viena.
( A l m a r g e n : ) G u e r r a 8d,e Frisia. - - ,(Texto:) E n una
de mis cartas que llevo el ldicho c‘onscrge,
di cuenta á
V.Md. del ‘estado en que vstavan lns cosas hde Fri’sa, y las
provisiones que havia 1~~11 o. Despues aca hnviendo ord,enado coma escrivi al Comle de H,eberstain
que saliesse
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adelunt~c con sus Ndilez vanderas, a tomar las ydalro p:agas
en dinero en Nimega, adonde le havia hecho poner 1101
ganar tiempo, y a los dos regimientos de Yserge y Villi,
y embiedo a Chapin parï que se juntasse con el l>uyuc
Erico, acordaron l a s s e i s v a n d e r a s ‘die Heblzrstain,
quv
estavan en Val~encianas y las yuatro de M+~stricht dc amotinarse, diziendo yue n
o
yueriau ‘el dinero sino ,cloadc
estavan, huvoseks de traer y al cabo despucs de much:ts
tLemandas y rlespulestas, dieron la mwstra y tonkron sus
pagas y partieron; agora me escrive un mayopdomo cl
mdicho Conde que su amo tilcne algo turbtido e l juyziU, y
que l,e pwesçe yule lel motin y la enfiermedad
deve ser pow
gans de yr contra su pari,enk el Con& LUd,OViCO; hagoló
boluer con tres de sus vanderas a Mastricht y las tlemas
caminaran hazia Frisa con SLI teniente. Las quinze ltlc
valones estan ya alla y Chapiii con la ctivallleria
huviu (1~:
hallarse :1 los XVIIINe #en Groeningue, Ludovico con la dilacion desta gentfe se havia ‘ciesvergonçado
y passaldo mctis
adelank y ucampaldo a una mill,a die Groeningur en un
silio fuerte; yo he ordenado a los tres ter@, de espanól e s que ~estan e n Gante y Nest;1 v i l l a y Veneloy que comien~en a caminar hazia Guel?dres y assimismo
siendo
necessario ordenare a la cavall,eria ligera y las bandas, las
qunles ha mi11 dias que he or,denado qule se puguen y con
tener ‘el thesorcro de guerra .un ano ha el ,diwero cn su
polder no ay sacarselo (sic); desta manera S C govi&rnan
aca los negoçios. ISenso salir de aqui otró dia ‘despuvs d’c
Saact J u a n para Anvers doede sestare yuatko a çiuco, 3
de alli passarle a Rollduquc y si las nuevas quc t,engo dc Al:emwia son çiertas d’e quce se l’evanta gent,e hazia Colom!a
y que el Principe de Orange se havia congertado con los
Raystres bel Casimiro los quales havian xde yr primero a
sus cmìs a descargar la ropa y bolvcr d~cspues p’ara juntarse ,en Julies, sahdre adelautle porqw estoy escarmentaclo
de ~encomendar
estas casus a natdie, ,dmexando
en Artues y
811 ‘estas otras frontleras
ltle Françia lel ~ecaudo qac conviene. Aunque veo gran quictud #en 10 dc por aqui y no me
det,erwe e n y r hnsta Rolduque mas d e 10 quc tapdaran
estas vanderas 131 juntarse, he ordenado S C pougan e n
oridan diez pieçi1.s Itlle artilIeria quatre (die batir y seis medias
culebrinas para llevar. V.Md. ‘este sin cuyrlaNdo
que con el
ayuda de Dios uo ay ‘de qule tenerle.
(Al margeu:) Hnzieuda. -- (Texto:) Eu 10 yue toca n
l a hazicnda, hc ldado y tomaldo c o n estos, c o n
quien
10 trato, sdcspucs que cscrivi a V.Md., y ,cstanios va resueltos ,en la propwesta; que no ha sido po’có llsegar &n ellós
a est,e punto,, adesde Anvers embiare a V.,Mid. copia della,
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y para hazerls, me parece t o m a r u n o de t r e s caminos:
juntar los cstados todos donde mestuviere y hablarles, sin
‘darles lugar a yuc sc comuniyuen los unos con los ótrós;
o hnbl;u~ yo a los de l3ravanic y Olanda en Bolduquc y
embiar a los otros, Governadores a que ló própusiesscn
ca’da uno en su govierno ; 0 mandarlcs venir a todós dónde yo estuvicre, no juntos, s i n o senala,ndioles
licmpós
ldifcrentes
para proponersclo yo mismo; y cpiiça pictnso
quc vcndrc a tomar otro quarto, que sera, llamar a algunos desta manera y a otros de poca importançia, embiar
a sus Governadores que se 10 propongan; de ló que SI: rcsolviere, avisare n V.Md., el quando les hc de hablar no
tengo aun resuelto, porque Brabante y Flandes no me ban
responldisdo a las obligaciones que les pcdi para las seis
pagas fdc los alemaues, si bien se que cstan resucltos ‘de
hazerlo, ,en respondiendo a ‘esto los llamare para la própuesta; he hallado para 10 ,dcl aicavals un miembro d,e los
mas prinçipales que !es el jde las heredades que en algunas
partes lleva V.Md. de las que se venden ,de diez uno y en
otras de çinco y ,en otras no se lleva nada, ‘en las tierras
d e l o s senores d e s u s fmeudatarios, Ileven ellos
v CS
suyo el derecho, no hemos aun tomadó rcsólución k SC
les ha de cargar mas dc 10 que agora pagan o si se lcsi
cargara a los que no llegan a pagar ‘de diez uno sobrc 16
yue pagan que llegue a esta suma 0 si se :dexarb estar como
está en las partes que SC 11,eva y (donde no se Oeva poncrlo
de nuevo, poncrlos sobre los feudatariós de lós scnóres
tomarlo han de mala gans, pero no ,embargante todó ,estó
yo creo que muy presto llegara a min buena suma.
(Al margen:) Placartes. - (T,esto:) Los placartes escrivi
a V.Med. haria publicar p s r a Sanct J u a n e n todos l o s
estaldos, helo dexado lde bazer men muchas partes por no
tener confianca que les justiçias los ayan de exccutnr,
paresçiendom’e ser ,tPe grandle inconveni&e dexar de executarse muy cumplida y estrechnmente haviendose publicado; y Ndesto es gran park un abuso grandissimo y. que
carga mucho la consciencia ,de V.Md. quc se haze aqm quc
es arrendar los Bayliages que V.M#d. provee a quien da mas
por ellos y Ilanamente es vender su justitia, y ellos coma
,dezia ‘el otro pueden muy bien vendella pues la compran.
Supplico a V. Md. sea servido embiarme a mandar luego
que quitme leste abuso y ay octro incomveniente grande, que
coma esto se arri,enda
todos Iós Bayliós són puestós pór
los ‘de Finanças y coma a <ellos les paresçse, sin que el
Consejo <le Justiçia sepa quienes son ni conozca las partes
que tiene y como ha de yr por arr~endamicnto
acuden
a Finanças y alli se haze,
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A Juan de Vargas he dicho 10 que V. Magd. me manda
y ha tenido ,el contentamiento que mes razo de que V. Md.
se t,enga por bien scrvido mdél, pero todavia le vee andar
c o n poca satisfacion y con las llagas abiertas
de la afrenta
quc S C l~c h i z o en Valladolild, Ia qua1 Isc ban rcfrcScad@
aqui cou 10 que ‘estos han dicho del, Supplico a V.Md. mc
haga mercod die hourrarle adonde ha reçibido el afrenta,
para que entiendan estos, que no ha embiado V.Md. hombre, a entender sen los negoçios que el aqui enti,cnde, d,e la
qualidad quc ellos pienssn.
A Miguel de Mendibil no veo aqui en que poder occupar
coma V. Md. me 10 manda y el ha servido y sirve d,e
manera que meresçe muy bien toda la merced que V.Md.
le hizier,e. He sabido que lesta vaco cl officio que t,enin
en Malaga Hieronymo Scxìeno, qualquier cosa hara muy
bien Mendibil y V. Md. si,endo servido le podria mau‘dar
yr alli que es mucho para servir, y a mi me haz’e V. Md.
muy gran merced len tener cuenta con sus servidores.
A #don Pedro ‘de Tolledo supplico R V.Md. me man&
despachar porque m,e hsze falta. N. Sr. &.. D,e Bruss.elas
a XXIIIe d,e Junio 1568.

Een Zwolsche predikatie.
El’ders heb ik reeds enkele malen de aandacht gevcsligcl
op de gcestigc schrifturen van Harm Boom, ,die van 1810
tot 1885 heeft geleefd, rmedacteur ,der Prov. Overijssclsche
en Zwolsch,e Courant was, ben later redacteur werd van de
Prov. Drentsch,e Courant len schoolopzienler in het district
ASSCII. 1) In 1816 verscheen zijn: ,,Elen Utrecht’enaar bij de
Beurs-inwijding te Amstcel-dam en vervolgens te Kampen,
Zwolle, Deventer, Zutph,en en Arnhlem”, welk werkj’e een
alleraarldigstmen kijk geeft op ‘de to,estanden in ,die Overijselsch’e jen Gelldersche plaatsen, en niet nalaat te wijzen
op de oederlinge afgunst en de zelfoverschatting.
Boom Was een kerkelijk man jen sloeg d.e predikbeurten in
de plaatsen ,dile hij bezocht zaellden over. Zoo vinlden wij een
aardige bijzonderheid opgetmeekend over een go,dslcl$enstoe&ning die hij in de Groote Kerk t,e Zwolle bijwoónde.
1) Boom schreef onder meer: “Een Drentsch gemeente-assessor met zijn
twee neven op reis naar Amsterdam in ‘t voorjaar van 1843”; *Drenthe in
vlugtige en losse omtrekken geschetst door drie podagristen” ‘en ,,Mljn reisportefeuflle of omzwervlng door Overijssel, door ern neef van den Drentschen
assessor”, dat, omdat vele Twentenaren belang In het werkje bleken te stellen en ‘t bijkans onvindbaar was, in 1932 door de Erven Tijl te Zwolle werd
herdrukt.

94

MEMORANIiA

Gaarne laten wij hem zelf aan ‘t wooixl: Onze aan&cht
bij ltlc toepassing van de preek, die, aan ‘t slot, nog al met
ecnigen geestdrift we1x1 uitgesproken, werd zocr onaangcnaam gehintlcr~il door ‘t langzaam ~1321~ van élfuur op c’cn
klok, Idic aan ‘t koor hangt.
Waartoe d a t uurwerk?
Luistert de gemeent~e met genocgcn een aandacht, - h?l
verstoort die. l)‘e loop van den minuutwijzler is dan IC!
spoe,dig en geeft verdriet, uit vrees, ‘dat het Amen tc spoc‘dig komt. Heeft ‘rlc Lceraar {de aan:lacht niet gewomlen, o?
wat verlangen naar eenig geluid van ‘t uurwerk. Wat stille
klagte over de traagheid van den tijlcl, waarvan die klok
het t~crgenld bewijs aan t;lse ni’euwsgicrige blikken geeft.
Wij hoorden m’et genoegen den Lseeraar, en ook de gemeeutse onthickl hlem hart aandacht niet, maar toen wij
elf klokslagen telltlen, en ‘er uit ongewo\onte en half uit
ergernis ‘t oor aan l~ecndc~~, zagen wij ook, (dat cnkel,e Zwoll~cnaren Eden hoed afzetten, eene voor ,clken L,e’eraar hatelij k’c
clfs uurs k’erkmanoleuvre. vebe dames ‘die achtcrovcr h’ad:lcn
gezet’en van wegc ‘t aandachti,g luistNeren, de ho,sdj,es verschuiven, hoorden wij hier en ‘daar ,een hoest, door verveling uit den keel gedreven, een voetbankjes-gescharrel. altijjd ‘t bewiJs, ‘dat ‘er leen tpck tot v’erhuizing in dc hecncn
begint te wri~emellen, ten, wi,i hemerkten ook het gcc~lwc711.
Een bcsc~houwing, ltlie ook in onzen tij’d nog van pas is?
voor die’ k,erkNcn3 waarin het uurwerk nog in vollen luislcl
prijkt.
Mr. M. C. NIJLAND.

Een strooibiljet uft oaden lijd.
Velen, zoow~el jongemami~en, als jongevrouwen, beijveren
zich heden t,en dage om hun mindter lxxleelde, w’crkloozc,
11:ltuurgcnoot’en
van hun kennis mede te deelen. Dat schijnt
anders geweest tIc zijn in het b’egin van de 19e e~cuw, ook
ocn tijd v a n lclfepressie, toen oll~derstaaed strooibiljet te
Amsterdam werd verspreid.
Teken-Collegie
H e t v e r w o n d e r d mjj z e e r , n a a r diNen !dit e e n s t a d
(daar vel’e braavle mc8cst,ers in zijn en de Tek’enkunde zner noo’dzakelij k i s , d a t alhicer tot heden
tof?, nog geen één de moeite en arbeimd aangencol4
men heeft, ter ondersteuning van zijn ~cmdgenooteh 1
daar er veel zijn, ‘die des Daags uit Les geeven gaan, en des
winter’s avonds ‘d,e tijd in ov’ervloed hebben om den Ambachtsman tot ondersteuning t’e kunnen dienel;; en vermits dc tijden tot hoden toe nog nilet voorrlcellg zijn, ‘de
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KoophsandeZ
en ,%ev8aari ook met als in vorige tijden en
de Iia,nfooren ic11 Fabriek2 bijna geheel stilstaan, en daar-

uit ontstaat, dat bij den Ambachtsman ook heel weinig te
ver~icnen is, voornamelijk dlcs Winters, en dat dan dusdanigc lieden niet veel geld kunnen b~eshxxlen om tot bevondxing van hun W~crk of Ambacht, ‘de Teken-kund? tc
leerten. Ik kan ook niet nalaaten, hetgeen ik van Go’d, di’e
Alvoorzienigs te Vader tot ,dusverre heb ontvangen, mijn
Evcnmcnschte idaar van ldeelacl~tig tle maken. Ik hoop cm
smeek H’em, Idat zo het Hlem gleheft, mijne dagen tc verlend
gen, en verder het verstand te geven om Uw als muestler t,e
leercn en te onderwijzen. W,ij hebh’en ons dan voorgcnomen, om U.E. txe ondersteunen en voor nilets lser’en, mits
dat alle WekIen, elke persoon, één Schelling zoude mo~etcn
gevlen tot ondlerhoud van de plaats welksc tot de Acke&mie
berij t is, men beginnen& tee Tlcken~en op Maandag den 5
October; zo verzolcke wij leen elk, mits zij van een goset1
gedrag zijn ‘en daar genegenhleid toe hebb~endc tot de Bouwkunde of Handtekenen, van welk handwerk het ook mogen zijn als: .?,Timmerlioden, Mietsclaars, Smits, Steenhou‘tlers, l?laatsiqd~ers o f Grav~eerdiers, Stucadoors. Schil@#rs,
Jnwelicrs, Zilversmits, Geelgileters enz. kuneen zig aangeevlen in ‘de Tuinstraat N.Z., h’ct vierde Huis van de Lijnbaansgragt 110. 103. ,,Ik verzoek derhalven zcxr vrijendelijk, dat alle ,cle gccne .welkNe ldaar genegcntheitd tot hebb:in
cn zig aandi~encn wille, dat zij haar aandienen voor dc
maand October, alzo wij 8een zeker getal van Dicipelen
houden Zul14en; zo,dra dit’ voltallig is zull~en wij geen één
Lid meer aaimeemlen als (door stIerfgeval of volleerd zijnde,
of dat zij ‘daar van uitscheijlen ‘en afzien; die zich dan het
e,erst weder aangedi1en.t h’eeft of zo gezegd h’et eerst op de
nomenatile staat, kan dan weer zooNdanige plaats bckBeetden.”
,,Om alldus tot (de staat van Wet~enschap te geraaken.”
Bie L’es gelieft t’e nemen in de Bouw- of Handt~e~ekeningkunde aan HLIJS kan zig adresseeren aan d’e bomcngemcl~d~~
Woonplaats. Verzoekt verder ‘elks Gunst CII Recommandatie.
Het is ons E’er genoe,g om te mogen blijv.cn Ued. Onder‘danige Dienaar Johannes Willibrordus Beks. Directeur
van het bovengemelde Colliegie.
N.

Mtsch Noodgeld.
Omstre’eks 1918 lreeft in Duitschland all~erwege het noodgeld zijn intrle~dc gedaan. Vel’c #dier cxemplar~cn, zelfs van
kleine stieden, zijn ware juw’ocltjes van uitvoering, mooie
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steendrukjes van vooraanstaands
kunstenaars, en zijn door de voorst’ellingen en haar rijmpj,es dikwijls ook van folkloristisch belang. Thans hcbhen zij slechts
historische waarde, ‘dime echt’er op leen beschrijving wacht.
De Städtische Sparkasse te Geldern (vlak hij onze grens
gekgen) heeft in 1921 ,ecn reeks .,,Drachengel~d”
uitgegeven
dat door ‘de kunst~enaar Schl,einltz werd verzorgd, en de
geschiedenis van den Gekdernschen ldraak in beeld brengt.
Niet slechts voor lden ,,Achterhoeker”, maar ook voór andere N’ederland,ers
zijn ‘die rijmp,jes om van te genieten:
gekkul*&

In Ge18derland

vör düsend Joor kom schreklykc Gefooe,
Dör einen Draak? so lälk on kwoot, d’en Dier OJI Mensse
(froot.
Den Scheeper on de Möleknech on Buurse van de Kluuss
Die ffroot ie van dc Landstroot weg, wie Worsch on
UWP esmuuss.
Den aldcn Burggrav hey twee Söhn, die fonden dat
(niet schön,
Sic seye: Vsder, lot 0118 trekke; van ‘dag noch mott dat
(Bees verrekbe I
op de Schlippsteen kom de Greep, want stärve sol1
de Molch:
Den Andre sinnen Sabel schl’eep on Vadersgrooten Dolck,
On

Die twee die heye gau gesiehn, wo ‘t Bees ,den Ooren hiel.
Sie heye Muut on Pett vör tien, on Geff wie Donnerkieli
Sie leye Salt öm op te Start, on boorden darm de Greep.
I)en Draak, lden ant kapott gohn war. krömt sech wio
einen 01
Riep ~driemool ,,Gelre”, on darm wor gecdoan sin Kwal.
Mr. M;. C. NIJLAND

Mr. C. Bake j’
Een onzer oudste en m’eest actieve medew’erkers Mr. C.
Rake is op SO-jarigen leeftijd overleden. Hij werkte nog
in den oorspronkelijken geest van ,de Navors&er” : Vragen en Antwoorden. Altijd wet’enswaardig, wat hij schreef
en steeds had het d,e belangstelling onzer lezers.
Wij zullen h,em missen; onze oude garde begint helaas!
zoo te dunnen. Mannen als Bake l’evert ‘de nieuw,e -tijd
G. F.
zo0 weinig.
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Geslacht le Cocq d’Armandvílle,
Open brief aan den Heer M. G. Wildeman.
Wel&lele Heer,
Dezer (dagen vond ik in mijn brievenbus een courantenuitknipsel met onderstrepingen welke *de duidelijke bedoeling verri,eden, mij van usurpatie van tnels t’e betichten.
Aangezien naam, noch adries van den afzendIer waren vermeld, kostte het mij eenigen tijd om te wetten tle komen, dat
de initialen onder het stuk de Uwe zijn.
Tevens bleek mij toen, dat U begin 1934 in de ,,Navorscher” een artikel heeft gepubliceerd betreffende de afstamming van het geslacht le Cocq d’Armandville.
Dat zulks het geval was, was mij volkomen onbekend en,
ook nu, ken ik den inhoud van b’edoeld artikte niet, maar
aan de haed van het gezonden courantenuitknipsel, kan ik
de strekking wlel gissen.
Wat is Uwe bedoeling met die publicatie #en toezending .
van een insinueerend courantenuitknipslel?
Mij onaangenaam te zijn? U nilet kenneed[e, wil ik die mogelijkeid uitsluiten, ofschoon U wel molet kunnen bleseffen, ‘dat de op
mijn geslacht geworpen blaam, mij ten zeerste moet grieven. Gaat het om d,e wettenschap te {dienen?
In dat geval motet ik U opmferken, dat de gegevens, waarover U naar alle waarschijnlijkhleid beschikt, fe elenenmalle
onvoldoendre zijn, om daarop leen wettenschappelijk juist
oordeel le kunnen grondben.
Sedert tal van jaren interlesseer ik mij voor het vraagstuk
van de afstamming onzer familie en ik hieb, zuiver uit
piëteit voor mijn vooroeders, kosten noch moeite gespaard
om tot een juiste wetenschap der f’eiten te komen.
De door mijn Oom sen mij omstreeks 1898 met het onderzoek belastte Heer Vorstserman van Oyen slaagde er zelfs
niet in d,e plaats te vinlden, waar Pierre, François, Denis
le Cocq d’Arman~dvill~e, dbe stichter van jden Ntelderlandsche
tak, in Normandië geboren was. Ik zelf moest h,em attent
maken op de mogelijkheid, ‘dat in onzIe gegevens die plaatsnaam phonefisch geschrleven- was ten slaagde er zoodoende
in de geboorteakte van Iden betrokkIene in ons bezit tle
krijgen. V,erder heeft Vorstlerman van Oyen het nimmer
gebracht en ik hleb alle reden om aan te nemen, dat zulks
ook bij U het geval is. Anders zouden Uwe conclusiën
geheel andere zijn.
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Ook in Frankrijk belastte ‘ik in ‘den loop der jaren twee
deskundigen met een genealogisch onderzoek. Zij slaagden
er alleen in mij losse gegevens te verschaff~cn,
wlelkc aantoonden, (dat er adlellijke Lie Cocq’s len !d’Armanville’s
in
1N olm andië zijn geweest, waarvan enkelen den markiezentitel hebblen gevo8erd, zonder dat lde gewenschtle
bewijzlenreleks van onzle afstamming vau ‘die perso~~en werd overgellegd.
Het is in Idilen tijjd geweest, ‘dat sommige onzer, steunendc
op die zeer onvolledige gegevens (en sterk in de rotsv,a,ste
zekerheid van de onkrieukbar~e
rechtschapenheid van onze
voorzaten, wier mededleelingen
in die gegovlens bIevestiging
schenen tle vinden, zich hlebben latien verleidcn gedurende
korten tijld den titel aan te nemen, waarop zij overtuigd
waren aanspraak te kunnen maken. Aan de mogelijkheid
van vergissingen door misvlerstaan in de nota van afkomst,
welke in ons familiiearchief berust #en welke door den steller werd geschreven aan #de hand van hetgeen hij jaren t,e
voren van zijn vader mondeling had vcrnomlen, dacht toen
niemand. Zoodra ‘die mogelijkheid mij duildelijk wend en
fik tot het inzicht kw,am van Ide voorbarighei~d
om vooruit
te loopen op ide resultaten van het ondIerzoek,
is daaraan
door mij een ieinde gemaakt. Zulks geschicbde reeds
jaren
geledeu en ik kan U lde verzekering gxm, dat niemand van
mij Ide zorg b,ehocPt over te nemlen om te waklel kgc~l onwettig gebruik van tit&ls: geen enkel lid onzer familie denk1
daar aan.
Eerst toen ik, na mijne pensionneering, zelf het genealogisch onderzoek kon t,er hand nemen, slaagde ik er in het
doode punt tle ovlerwinnen,
waar tot dusverre alle deskundigen warlcn blijven slaan en het van Pierre, François
1)enis uitgaandse spoor verfder tle volgen en op te klimmen
tot 1699, waar ik voor het oogenblik blen vastgeloopen.
Het is mij daarbij gebleken, ‘dat wij tot een jongeren tak
behooren, waarin althans na 1699 geen d’er titels maryuis,
comte of vicomtle is gevoerd. De naam of titel ,d’Armanvill’e
(Id’Hermanville,~
~d’I!Iarmanvill~e), is in Normandië door 18
families gevoerd, waarvan 4, evenals wij, bleweren
af tc
stammen van een tochtgenoot van Rol10 1 en allianties met
Le Cocq’s hebblen
gehad. Wlelke dier families aan ons
geslacht zijn naam hieeft gegeven, heb ik nog niet kunnen
ontjdekken,
maar ik hoop het, indien ik tijld van lieven heb,
door mijn verd’er onderzoek te kunnen vaststellen.
Vooralsnog zie ik in hetgeen ik tot IdusverrIe mocht vinden, niets, dat die conclusie zou wettigen, ,dat de familie-’
tralditic, In hu’ar geheel genoznien, onjuist zou zijn en ik
acht het, noch in het belang der wctlenschap, noch in dat
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van mijn familieonrijpe
publicaties het licht te doen zien,
zooals van Uwe hand zijn verschenen.
Achtend,
J. H. I. LE COCQ D’ARMANDVILLE.

Naschrift op míjn open Brief aau den Heer Wíldeman
van 19 Apríl 1935,
Sedert ik het bovenstaanidle
schre(ef, was ik in de gelegenhei’d kennis tic nemen van h’et artikel van den Heer Wildcman, verschenen in De Navorscher van f934,’ afl. 1-2.
De inhouid noopt mij nog enklele opmerkingen te maken
in het belang van leenc onpartij$ige beoordeeling door de
lezers van die Navorscher.
als ik. zijn blijkbaar ernstig
Zoowel de Hleer Wildem,an,
aan het zoekjen geweest naar de waarheid in zake OIIZC
familie-tralditie. Hiet verschil is, (dat hij zijn onderzoek
heeft gedaan, met #d,e kennelijke bedoeling all,es naar voren
te brengen, wat aan >de juisthleid dier traditie ZOU kunnen
doen twijfelen, terwijl ik *er juist naar gestreef,d heb, na te
gaan, of (de gevonden feiten in hlet kader van onze familiegeschiedienis
konlden worden ingepast.
’
De Heer W. baseert zijn verni,etigend
oord’eel op:
idat Pierre. François Le Cocq, vale. idle omstandigh,eid,
der van den naar Nlederland
uitgeweken Pierre François
Denis, eene nederige positie heeft blekl&d
(Lieuténant
dans les fermes du roi);
’
2e. het niet vinden van gegevens aan het Fransche Departemtent
van Mlerine, tot staving van Pierre François Dienis’ bewering, dat hij als Luitenant bij de Fransche oorlogsm arme heeft gediend;
3e. het dilenen als Luittenant op ‘een Nederlandsch kaperschip;
4e. [de daarna (door hlem in Nederland en België bekleedii
betrsekkingen
;
5e. het niet vermteld~en in die geboortleakte
van Pierre.
Francois Denis Lle Co (c)q van den naam of titel d’Armandville ;
6e. het niet vermlelden
van den naam of titel die la
Valette bij dien naam Guignebesche, aangegeven in evenbedoelde geboorteaktIe,
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Uit dit alles meent hij de conclusie t,e mogen trekken, dat
Pierre François Dmenis L. C. d’A. nimmer zeeofficier in
Franschen oorlogsdiens t is gewe’es
t, dat. zijne nautischeen talenklennis Idoor hem als sch,eepsjongen werden opgcdaan (Zie blz. 33 van zijn artikel), dat de familie nimmer
tot (den Franschen adNel heeft bIenoord len Idat het gehcclc
verhaal op niets anders berust dan fantasie van een op
pronk belusten kaper. (Zie blz. 29). ‘I
Wij zullen a chtfereenvolgens nagaan, welke bewijswaard c!
aan ‘s H eeren W.’ bewijsmatleraal kan wordlcn toegekend :
ad. le. D,e Hleer Wildceman heeft een te lange carrierc
op genealogisch gebied achtler den rug, om niet te weten,
dat de jongerte zonen der adellijke Fransche familiaes, de
zoogenaamde ,,cadtets de famillle” zich zeer vaak tevreden
hebben moeten stlellen met zeer bescheidlen posities. Er zijn
voorbeelldlen voor het grijpen van b~etrlckkingen ‘door edcllietden bIekleed, welk#e zeker h,eel wat ne’deriger waren, dan
die van ,,Lieutlenant dans les f;ermes du rei.”
Zoo vindt men vermeld in ,,La noblesse du Cotentin au
XVIIe siècle” :
Op pag. 46. Jean Durvis, lescuier, sieur de Querqueville,
gendnrme du roi.
Op pag. 17, linker kolom: Anthoisne de la Bastille, cscuier, sieur de St. Martin. PoFte lepee et est domclstiquc
1t2u marquis de Canizy.
Op pag. 222 e.v. van M,orel: Bieville-sur-Orne) leest men
dat omstreecks 1600 $d$e betrekking van ,,relieur de l’Université de Caen” werd bekleed door leilen van de a’dcllijkc
familie Lee Vilain. Voorts geeft hij eene verklaring, hoe d,e
b e t r e k k i n g e n v a n beld,etrux,, copites, ptrpctiers, pirrche-,
niiniers, reli’eurs enz. tot zelfs in a$dellijke families werden
vervuld om ‘de daaraan verbonlden voorrlechten.
In iedler geval mag uit het blekle’ed hebb,en van de betrekking van ,,Lieutlenant dans lies fermcs du rei”,- gelenerlei
conclusie worden getrokken, welke ten bewijze zou kunncu
d i e n e n , d a t d’e beklseerder Idier f u n c t i e niet t o t d e n adel
Z O U h e b b e n bgehoord.
ajd. 2e. Ook htet nilet vinden van baepaald*e documenten
bewijst niet, dat zij ter nimmer zijn gewieest en mist elke
wetenschappelijke bewijswaarde. Ook aan het Departement
van Oorlog te Parijs was niets te vinden omtrent Pi’errc
François Denis L. C. d’A. en toch blijkt onomstootrelijk
uit
de in mijn bezit zijnbe origineelfe brieven, dat hij in 1809 Jin dienst is gewleest als ,,capitaine provisoire bij de 3èm e
1/2 brigalde Provisoire van de Armée de Brabant (Zie noot 2).
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Lig1 het niet voor de hand te veronderstellen, <clat Pierre,
Franqois J)onis’ ,,dossicr induviduel” werjd ovcrgc:brach t
naar het Franschc Dcpart~mznt van busfilie, totin hij tot
Commissaris van Politic: te Amstcrd~m werd benoemd /in
Franschw dienst.) Eclii12 poging mijnxzi jl Is om rlax het
St]ossicr te vitil:l’cn, misluktr, oni&~t bxlocld arclii2f, tijdens
tien ~ï~aiis~h-L>uits~l~~~~ oorlog 1870- 1871 vcrwocs t is. (Z6e
11oot -1).
,IunrrYrj’rìngen, dat Pierre, Francois Denis L. C. d’h. illdcrdaad Frallsch marine-officier is geweest, zit ik in het
ol~~dervolgende :
Irlat hij blijkbaar vol~doc~i: 11 nau3. ‘Cl? on~starltligheitl,
tische en militaire kennis bezat om dc vrijheid te kunnen
vinden om te sollicitcercn llaar de ]xtrekking van Luitenant
bij ide Bataafsche oorlogsmarii~e.
Weli!Naar
\vvrd hij niet
aangenomen, ni:1ar uit ld,c ‘door den Hoer W. op pag. 37
overgenomen kantteekclling op zijn rekest, luidende: ,,a;uigezien de personen nimmer gediend hcbbcn~:]~e op een der
oor]ogsschepcn T’ilN I;EZEïV STAlli”‘. (cursivierii~.g
e n
kapitaal van mij j zou kunnen worrdCii afgeleid, dat GIJ wil1
had geldien; op ‘een oorlogsschi]~
vxi wn 922@rcn sfwf.
Het is voor ons onderzoek te bctrcurcn, ‘dat ik er niet in
]wn geslaagd ,dc bijlngen terug tfe vinden, welke zeer vcrmoe’delijk bij het rekest overgelegd
hebben knoetten zijn
om aan te toonen, wxtrom rekwestrant vermcvnrle voldoen:l~e vakkennis te bezitten voor dc geambieerde bctrekking~
Ik vermo~od, dat deze stukken tlezclf ,le zij 11, wnwop gedo&
worldt in Pierre François Denis brief. van 12 .Juni 1844
aan den Belgischen Minister van Finantii;n (zie noot 3)
en welke aan diens Departlement niet meer te vinden zijn.
b. (clat zijne militairte vakklennis
die was van c’en officier
Ijlij kt uit zijne aanstelling zonder speciale vooropleiding
tot ltlen graad van Capitaine provisoire , (Zie noot 2). Waar
moet hij die vakkennis hebben opgedaan, als hij vroeger
b‘leen officicrsopleilding had gehad?
c. (de omstandigheid, Idat ook in het Itloor keizer Napo]eon geteekende
benoemingsbcsluit tot Commissaris van
Politie worldt gcsprokcn over ,,ancìen offìci,er de marine”
Vergissingen of vcrkecrlde
voorstelling van zaken zijn van
deze zijd,e toch zeker niet te veronderstellen. (Zie noot 5).
d. Het feit, dat bij het in België aangeven van voor pensioen geldenden diensttij’d,
mode werd aangegeven een
‘diensttijd van 9 jaar en 2 maanden ,,dans la marine francaisc jusqu’au grade ‘de lieutenant dc vaisseau” en last
hut not least:
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e, het feit, [dat in den door Pkwe François Denis L. C.
d’ll. a,angegeven t&f wel deg&lijk een Le Cocq heeft gediend <als Lieut.en!ant de uaisseau ‘de 3èrne classe.
Ziehi,er afschrift van een brief van den archivaris van
de Archives dte la Marine tle Brest begin 1928 geschreven
aan een (deer door mij in Frankrijk geraadpleegde deskundigen :
,,Mon cher confr&re,”
,,La série d,es revues ‘dans l’es archives du port ‘de Brest
,,ne remontent pas audel& de 1789, et on n’y portait d’ail,,leurs pas, )dans cettle période, les renseignemlents d’état
,,oivil que vous demaedlez.
,,J’ai trouvé mention de Lie coq Idans le régistre de 1792,
,,Ier trimestre, ou il est signalé comm(e lieutlenant de vais,,seau de 3èmle classe & 2100 + par an, tiré des volon,,taires de la Ière classe, abs’ent.
,,N’ayant pas rejoint, il est supprimé des revues cl’après
,,la dépèche #du 20 juillet 1792.
,,Je pense que les rensleignements
quc vous recherchez
,,se trouvent dans le dossier indivi,duel de eet officier.
,,L’état sommaire dfes archives de la marine aux archives
,,nationales indique ten efftet le nom doe Le Cocy clans le
,,carton C[7[174. Aux archives nationales sant conservés
,,les états de rsevues des Gardes de la Marine, sérile C 1.
,,Croyez, mon cher confrère . . . . etc.
Ongelukkig voor ons onderzoek, wer8dlen geen voórnamen
van den lieutenant lde vaisseau die 3ème classe v8ermelld, en
was zijn dossier imlividuel nitet te vinden. H;\t bl’eek verder, dat de in carton C[7[174 vermelde Le Cocq was een
zekerle NICHOLAS LE COQ, die na 35 jaren dienst en na
,,commissaire dies coloniles” geweest tle zijn. in 1789 we&
gepensionneerd. Hlet is ‘duidelijk, dat hier van een aedcr
Le Cocq sprake is, (dan van den in bovenstaanden bri’cf
vermeldden ,,Lieutfenant
#die vaisseau ‘de 3ème classe”. die in
1792 nog in actieven dilenst was.
Er is alle red’en om te vermoeden, ‘dat hier wiel ,degelijk
sprake is van onzen voorvader Pierre F71-ançois Denis L.
C, d’A. en *er bestaat voor #dit vermoeden heel wat meer reden, dan voor de Idoor Idlen Heer W. op blz. 33 geuitte minvriendelijke verondlerstiellingen.
ad. 3e. Haet ditenen op leen kaperschip schijnt de Hleer Wildeman bijzonlder mindlerwaandig
te vinden, al zegt hij zelf
op pag. 35, dat het eskader onder S. Faust, waarbij Pierre
Françoìs Denis L. C. d’A. gediend heeft ,;dapper de eer
van ‘s lands vlag heeft gehandhaafd. Mqg ik hem in herinnering brlengen de odyssee van het kaperschip Emden tijdens (den jongsten wereldoorlog. Wie zou het wagen óp de
door vriend ‘en vijand geëer(dle bemannìng van Idat kaper-
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scllil) Wil bla:tni t? wcrpin ? En wie zal het verwonderlcn,
dat een zon:icr mitlclel31 van bestaan naar dm vreemde
uitgewekin maril~c-officier
in de cersí,e plaats zijne vakken Iris traclit tc lx~nuttcn om in zijn ondcrl~oud te voorzien?
ad. 4. \Vclk ~~~ct1‘17sC’ll~ll)l,elijl( lxwijs wil ,de Heer W. zien
in liet ac~l~1ercciivol~r~1is
bcklccalcn van diverse door hem
gc~~ocmtlc I:etrckl;ingcn in I%xlerl:md len RclgiC. E r b l i j k t
:lllecn uit, Itlat het T’icfrrct Fr:mcois Dcnis 1,. C. d’A.’ ondanks
zij11 vakkennis, ijver le11 rech tschapcnheid
(Zie noten 2
en 6) niet voor tien wind is qgeg-aan, waartoe zijn vrecmdse
origine wel zal Iicl~ben bijgcdragcn.
Wie zal zich vcrbazcn over de ncilcrighcirl van adc ‘door
hem bcklcetlc, overigens honoral~elc, bulrckkingen? M i j
tluirkt, dat in den tcgennToor:ligc ti*iJrl, rlc voorbecllflen voór
hel grijpen liggcu van liit,co~~vckc11 Russisclle edellip:len, dile
#(le m eses t ne:l rige l)aiantjcs nio&n xmncnicn, o m i n h u n
onderhoud tlc voorzi~cn.
ad. Se. Uit het riict vcrmtldcn van r1c11 n:~am #Armandvillc op d e ~doo~~akte cm I’i<krrc Franpis Dcnis IJc Cocq
trekt dc Hseer Wilrlctman dxlclijk tic conclusie, dat gccnerlei recht op ltlicil titel bestaat ~~11 wanneer Mer in stukken
tlic persoon zit-811 al13cl:~~i t<~ckcIlI, n i e t ~:l’i2rni~n~lviIle, dan
heet het ~dadelijk bij den Hlecr W. ídat Ide naam Le Cocq
gcncgeend worldt.
Dit alles verraaldt cen onvoldoende kennis van hetgeen
op narnengcbic~d i n F r a n k r i j k gebruikelijk was. Dc rcgistres dc la catholicilé werden vóór fdc rcvolutic op zel~diaam
slordige en cigentlulikclijkc
wijze bijecngehouid~en en het
was gehele1 aan, het oordeel van den betrokken gclestclijk,e
overgcl atlel1
tc
kicz~c‘n,
waarop
dit
geIdem
vol’1-n
dien
s~hieidtle.
V o n d hij het n u t t i g i n e e n s t u k
,,110111
l~atr.ollynli~l~~~~7 o f eigenlijke f a m i l i e n a a m tle
vermcl~den mét vermelding van titels cn namen van fi’cfs,
dan vormde dat natuurlijk voor later cen waardlevol be~rijsniatcriaal.
Daaraan werd in dien tijd echter weinig
geldacht cn ‘cr zijn Inlrijke voorbceldcn van het ontbrek’en
v:m elke aanwijzing in dien zin bij personen waarvan
:il>soluut vaststaat, dat zij titels #en fiCfs hadden.
7Jìf hel ontbreken van dergelt’jke a,anwìjzìngen
maq dan
ook geen enkele conclrrsìe yefrokken urorden.
Zelfs in nobiliaiWs worrlcn vaak alleen alc ,,noms pUkOn!Jrnìqztd
genoitimd i n tcgenstlelling m e t hetige’en i n h e t
dagelijksch leven pla:i ts had, waarbij meer algemeen van
den ,,nom ldc fief” werd gebruik gemaakt.
1vi.i l e z e n t,er zakc i n idle ,,Obslervations prCliminairesj’
van de bekende ,,Rccherche #de la noblesse een la Généralité
de Caen ten 1666 et annéies suivantes” van Guy Chamillart,

104

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

pag. X van de uitgave van CdIe Sec. (des Antiqair’es de Norm.:
,,A ce propos il lest probablie, gu’ù ceux qU;i ‘nie sonf paSnifiés aux questions nobilinires, beaucoup des noms
CitéS,
d’ailleurs fous noms ptr*onymiques et primorWu~x et non
pus noms ,d’un fief sous lequlel elles sen.! souvent phs connues, sembberont avoir une apparance très roturière”....,’
,
etc. (cursivôering van mij. )
Dat Pierre Francois Lte Cocq en na hem zeer vaak ook
zijn nakomelingen dat gebruik bleven voortzet ten geschicdlde allerminst mlet Ide bedoeling om IIUII eigenlijke naam te
negeeren, evenmin als zulks geschiedde d o o r de autoriteiten, met welke zij in correspondlentie
waren ien die nu eens
d e n voll%en ten Idan w e e r d e n g e d e e l t e l i j k e n n a a m n o e men (Zie noot 2 en 6). Ook in Nederland zijn mij voorbeellden bektend van personen met z.g.n. dubbNel#e namen, Idie
in het ldagelijksch lceven gemakshalve slechts met één dier
n a m e n ondert~eekenen.
De idoor Iden Hleer Wl. gegev#en uitleg, hoe wij vermoedaelijk aan den naam d’Armandville
zullen zijn gekomen, (11.1.
ter aan!duiding van een Le Cocq afkomstig uit een dorpje
,4rmandville, Zie pag. 36) is wel erg simplistisch als men
bedenkt, Idat Pierre Francois Denis 1. C. d’A. gebor’en en
getogen is in Buais, een plaatsjle in Zuid-Normandië, terw i j l A r m a n v i l l e b i j Valogne a a n [den tegenovergestebdcIí
kant van de provincie ligt len althans na 1700 door geen
der voorouders bcewoond is gew0rden.
wet voorkom,en van den vollen naam mcdc in officiëele
stukken in den tijd toen de burgerlijken stand pas zijn
intrede had gedaan, bewijst voldoende het goedle recht
van Pierre François Dienis le Cocq ld’14rn~andville op het
dragen van dien naam.
Wlie mmeer wil wetlen omtrent namen en samenvoleging van
n a m e n i n F r a n k r i j k m o g e i k vlerwi’zen Ilaar de ev,engefnoemlde ,,observations
préliminaires #J ’ v a n Chamillart e n
naar pag. 189 e.v. van de ,,Coldle de la nobllesse française ou
précis de la législation sur les titres, épithètes, nóms, particules nobiliaires let honorifiques, les armoiriies ctc.5’ par
ì
lette die Sémainville. Paris 1860. 1)

1 ) Men INeest o p p a g . 2 3 8 doel I v a n d e Bulqetin d e l a Société
héraldique ‘et Gén. de Fr’anoe (Paris 17S9) o.a. ,,SL~~~OSOI~S
d’uac part
un titre parfaittement réguliler, mais transmis cn ligne coll’atérak, OMIS
PEUT-ETRE DANS LES ACTES DE L’ETAT CIVIL- ET IL Y EN A
BEAUCOUP DE CE GENRE,...” rek. (acoentueering van mij).
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ad. 6e. Het niet voorkomen van den naam de la Valette
Ijij (den naam der moseder in de doopakte van Pierre Francois Denis Le Cocq id’*4. kan op dezelfde wijze worden
verklaarld
als het weglaten van ‘den naam d’Armaed’ville.
Uit [de in mijn b,ezit zijndte huwelijksaktle van Pierre
François Le Cocq blijkt, dat hij is gehuw’d mlet Ren&
Agathe Guignebesche, ldochtjer van Louis Pierre Guignebesche en demoisel18e Ch,arletfe Angélique Gaultier de La
Kalette. Door hlet huwelijk Guignebesche-Gaultier zal de
naam de La Valette, (‘die wlel die van Ieen fief zal zijn, welke
gehele1 of gedeeltelijk mee tIen huwelijk werd gebracht, vermoedelijk wiel in de familie Guignebesche zijn gekomen.
Waar ‘de Heer Wildeman zich begeeft in beschouwingen
over het ,,millieu”, waarin Pierre Francçois Lje Cocq in
Buais is geboren ten getogen, begeeft hij zich - waarschijnlijk misleild door den eenvoed der in de idoopakte voorkomende namen - op glad ,terrein. Die namen zijn goede
aldellijke nam1en, wat ook ‘de betr,ekkingen
der dragers mogen zijn gewleest *en al wor(den in Ide aktes geen speciale
titels vermleld :
Voor de familie Gaultier of Gautier. Ze Chamillart pag.
382-283, waar zij onder ‘den feodalen sdel worden genoemd.
De naam Potel of Postme (schoonbroer van Pierre Francois Denis) is t’e vindlen in Pitard<La noblesse dir Mortainais
(graafschap, waarin Buais was gelegen) pag. 377, terwijl
in de Bulletin dfe la Société héralsdique
1882, op pag. 244
de Potlel% worden genoemd ondier de voornaamste allianties van de familite Le Jeune de la Furjonnière.
Voor Lévesque Zi@ Chamillart pag. 69, 388, 549, 597,
enz. Lucas, iid. p. 422-424 1).
De familie Lle Cocq zelf wordt genoemd in .het werk
van Pitard met (de medede~eling,
dat Richard le Cocq esr
(d.i. escuyer ) let Perriett’e ,,de l a Mazure rendent aveu Idu
,,fief ‘de Boissirard dans 1s paroisse de Moullines le 28
,,2S Sept. 1393, ‘et la mesme annee il tenoit par hommage
,,un fief qu’on nomme aujourd ‘huy ide sen nom le fief
,$du Cocq (dans la paroisse fdc la Mancelière enz. en tenslotte
7)-- en dat’ ‘wacht de Heer Wildeman zich wel mee te
,rdeelen: La mesme chartle d’e P. de Nav. portfe’ lencore que
,,Jean le Cocq sous âge possédait le fief du BOIS-FERRAND.” Alen vint hier dus den naam m de aant(eekeningen
1) Op 1 Dec. 1765 wordt het huwelijkscontract opgemaakt van
Idouis Franyois Guignebcs&e ’ (Inweder van Ken& Agathe)’ met demoiselle L o u i s Marie Le Carpenti’er ,,par lequel i l Gahriel Henry LQ
Carpentier, avocat et Michel L,e Carpentier, sicur du Bourg, frères de ladite demoissellSe, future ou promise, te mut obligés de..” énz.’
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van Luit. Kol. L. C. d’A. anngegeven als die van een tante
van zijn vader.
Dat geeft toch zeker wel te deuken en wettigt toch zeker
wel anderje vermoied,ens dan de Heer W. zoo wclwillcn;l uil.
Ik meen met het bovcnstaand,e te hebben aangetoond,
dat aan de bewijsvoering ban den Heer Wildeman elke
wet,enschapplelij ke waande molet worden ontzegd.
Ik herhaal, wat ik schroef in iden open bri’ef aan den Heer
W . : h e t noemten d o o r enkclc o n z e r val1 bepaaldc titels,
alleen aan de hand vxn de fami!ic-traditie
en van een zeer
onvolledig nog in gang zijnIJ ondcrzolek is voorbarig, geweest ren valt te betr!eurcn.
Maar kan niet h’etzlelfde worden gezegd van de publicatie van den H,eer Wildeman? Wi,c het vorenstaande onhcvooroor’deeld leest en b&enkt :
a. dat de Heer W. zelf erkent over geen gegovcns le
beschikken verider reikende dan tot het laatste gc;declte+
der 18e leeuw;
1~. dat er in [de officiëele registers v.an vóór de Fransche
revolutie, tal van omissies en onjuisthSeden voorkómcn.
c . dat heit vaststaat, Idat in Normandië aldellijke Le Cocq’s
zoowel als d’Armanville’s
(Sd’Hernlanville’s) zijn geweest,
waarvan cnkel#e aan Le Cocy’s verwant zijn geweest cn
waarvan sommige den marki~ezentit,cl hebben gedragen;
d. dat in adellijk’e families in Normanldië bij herhaling
gevallen zijn voorgekomen van adelverlies al dan niet met
latere hleradeling;
zal wel willen erkennen, dat ‘de Heer W. zijne conclusiscs
wel op zeer losse gronden heeft opgetrokken.
Voor een onpartijdige beoordceling van zijnc gegevens
ware het bovendien gemakklelijker geweest, als hij er zich
niet toe had bepaald uitsluitend naar voren, te brengen, wat
hij vermeende, dat in om nade!eZ pleitte, maar ook mellding
had gemaakt van wat de famili~egeschlodcnis aanncme1ij.k
kon maken. Ecne volledige el1 ougcwijzigde axur~ave van
zijne ,,copiën” ware daarbij zeker op haar plaats geweest.
Zoo mis ik in de ,,copie van die Nota van den Luit,enantd
1)’ Zooals bijvoorbeeld is geschied met Richard Le Cocq, cscuier,
s i e u r d e l a Maugeraist, d i e i n 1 6 2 7 heradeld wer8d, n a d a t h i j d o o r
kuiperijlen van zijn vijandsen zijn adel verloren had. In den aanhef
v a n d,en hSerádlelingsbrief w o r d t h i j g e n o e m d ,,dle nol>Ze et anticnne
extraction.” (;ondlerstreping van mij).
Zie opk in de inl’eiding van de Nobiliaire de Norm’andië van 0,Gilvy
het door d’e Franschsen koningen mlet den adel gcspetel!de spel van
adelen, ‘ontadelden ten heradelien om aan geld in die staatskas te komen,
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Kolonel L. C. d’A., waarvan het origineel bij mij bIerust,
n i e t a l l e e n ~dc d a a r b i j gcgcven gencalo&e, (w:1arin gelen
titels zijn genoemd en van Anne Gravcllc ‘des Vallées niet
wor$dt gesproken als van ecne gravfin, maar als van de
dochter van een e.lelm an. 1 > en voorts den aanhef luildenitl~c
,,NOTA. P i e r r e Francois Denis L e Cocq d’Armandvill,e
,,hacl nog een ouder en ook c~en jonger broeder benevens
,,twee zust,ers, waarvau eene is gehuwd geweest met zeke,,ren B a r o n Ide Poncy t e R o u e n woo,nachtig. De oudst’e
,,broelder welke lditend,e in het leger der Fransche uitgewe,,kenen onder den Prins van Condé is aan dc gevolgen
,,zij ner bekomen wonden overleden. De jongste broledes
,,moet met de andere zuster de wijk hebben genomen naar
,,één #der Fransche eilanden Islede-France, Maurice enz.
,,Hij zelf was ‘dienende als Luitenant in de‘ Koninklijke Ma,,rinc van Loldewijk XVI en werd als zoodanig gevangen
T7bgenomen idoor die Engelschen. Bij zijn terugkeer in het
,,vaderland ten jare 1795 was hij verplicht de vlugt te
,,nemen en kwam na ecnige jaren ia Spanje en Portugal
,,te hebblen ldoorgebracht,
ten jare 1802 in Holland waar
,,hij zich vestigde. - De bewijzen van Adeldom zijn waar,,schijnlijk op last van Robespierre vernietigd: zoo dezelve
,,echter nog voorhanden zijn zoude men ze moeten vinden
,,in het voormalige Normandië”.... (hier begint pas d,e copie
van den Heler W.)
Dit gedeelte kan ‘eenc verklaring geven, waarom de Lieutenant de vaisseau de 3eme classe, genoemd in den brief
van den archivaris van de Archivcs de la Marine t’e Brest
(Zie hiervoor op blz. 3) zich in 1792 niet aamnelddc en
moest worden afgevoer’d. (krijgsgevangenschap in Engeland). Tevens geeft hlet e’en opvulling van den Jrou noir”,
waarvan de Heer W. spreekt.
In lde op pag. 28 van De Navorscliei*, gegqv,en ,.copie” van
den Heer W. is verder weggevallen: (na de woor44en $11
Normandië had doen vernifetigen” ) :
,,Mij n vader, m i j h i e r o m t r e n t geraadpleegd hebbendc,
.,raadde ik hem aan. verdere pogingcn te staken, omdat wij
,,toch geen van baeilden de middelen bezaten om die kosten
,,te kunnen (dragen
(Ik was toen 2c Luitenant)” 1) Volgens mij door den uit Falaisc afkomstigen oud-nota& Gravellc d,es Vall)ies, achterneef van mijne overgrootmoeder, vcrstrcktt’
gegcvcns hhebben zij tot gemscnschappelij ken voorvader: Michel Gravclle d e s Vall&s, nC Zt Aubry-le-Panthon, f i l s d e T h i h a u t G r a v c l l e ,
sicur des Baudomhwis et de Marpcrile du Buisson, qui s’est mariE ti
ï3onville l e 7 j u i n lG/G $ hubru-de-l’anthon. Tevens g a f h i j mij c o p i e
van het famili’ewapen der familiae Grawlle des yallbes.
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,,Ecn paar jaar tevoren’ mijn Vader verzocht h~cbhendc
mij mede te ldeelcn, wat hem van onze afkomst b&cnd was,
,,schrecf hij mij, dat hij daar niet veel van wist tcngcvolge
,,der omstandigheden, waarin hij gel~cefd had......”
Dit gedeelte, dat niet werd vcrmckl, maakt beter bcgrijpelijk, hoc vergissingen koeden ontstaan in een stuk door
Luitenant Kol. L. C. d’A. opgesteld een Idcrtigtal jaren nadat
hij zijn gegevens mondeling had vernomen van zijn vader,
die zelf blegint met te zeggen, dat hij Ier ‘niet veel van wist
(wat voor een jongen, (die op 9-jarigen leeftijd het oudcrlijk huis verliet leven bcgrijpclijk
is, als zijnc vergissingen
in de voornamen van famili~ele_l~cn). 1)
Ook bij het vermlcllden van ‘de ,,duchesse ‘de Roisfcrrant”
wordt in ‘de originccle nota het voorbehoud gemaakt: ,,in
dien rn@ gehleugen mij niet bedriegt”, hetgeen in de copi~c
van den Htccr W. wordt gewijzigd in ~,waarschijnZijk”, hctgeen niet hetzelf& is.
Speciale vermelding v3er8dient, dat de nota van Luit. Kol.
L. C. d’A. destijds werd toevertrouwd aan den Heer Vorsterman van Oyen 4s basis voor hmet door hem voór óns
te heulden on,dierzoek (en geenszins ter publicatie. Ook de
door mij aan Het Ncderlandsch Patriciaat verstrekte gegevens hadldlen gccnc andere b~edo~eling, Idan duidelijk te
maken, waarom latere opname in Het Ncdcrlandsch Adelsboek mij logisch,cr voorkwam. Ik molet bij hcrl~ezing tocgeven, dat mijn brief ‘voor anderen uitleg vatbaar is.
Dat ik gemeend zou hebben, dat opname zonder verder
onderzoek jen erkenning in den Nlcdcrlandschcn AdNel zoo
maar zou plaats hebbfen, ware al zeer naïcf geweest. Door
den Heer Rutgers van Rosenburg, toenmaals secretaris
van den Hoogen Raad van Adel was ik al jaren te voren
volkomen op die hoogtle gest4elld van hetgeen voór ccne crkenning vereischt wordt.
Welke vergissingen ook in ons familie-relaas moge voorkomen ven hoezeer ik ook de voórbarigheid betreur van 611s
vooruitloopen op d,e definitieve rcsultat,cn van het óndcrzoek, mlet den meesten nadruk moet ik opkomen, tegen dc
voorstelling van zaken van den Heer W. als zou ccn en
ander ttegcn beter weten in hebben plaats gehad. De onkreukbare rechtschapenhleid zoowcl van den stichter van
den Nedlerlandschcn
tak van ons geslacht (Zie noten 6 en
2) als van zijn zoon, den Luit. Kol. LI. C.. d’A. staan daar
borg voor. De brief door #dezen laatst’c aan zijn brócdcr
Roldolphc geschreven ter zake van het niet voeren van
titels (Zie noot 6) spreekt voor zich zelf.
1) De voor zijn vader aangegeven voornamen blijken die te zijn
van zijn grootvader Guignebesche.
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Ik zelf heb aan h,et voortijdig dragen van titels een einde
gemaakt, zoodra mij de voorbarigheid Idaarvan was gebleken, terwijl ik zorg heb gedragen reeds een paar jaar geleden de Fransche autoriteiten voll,edig op Ide hoogte te stcllen van het tolen bereikte resultaat van mijn onderzoek en
zulk onder overlegging van copiëen van de betrekkelijke
archiefstukken 1)
Mij is het allsen te doen om !de waarheid te dienen en
evenmin als daarbij d,e familiegeschiedenis fraaier mag
worden voorgestleld, dan zij is, evenmin kan ik gedoogen,
dat op losse gronden klleineerende conclusies worden getrokken en een overdilenden blaam wor,dt geworpen op d’e
dragers van onzen naam.
KRUSSEL, 2 Mei 1935.
J. H. 1. LE COCQ d’ARMANDVILLE.

1) Het obrdeel
van een officieel Fransch deskundige over deze
studie luidt: ,,een ,,étucle s i clocamenté et s i intleressante
a u ,point dlct
WC genéalogique
s u r l,es Le Cocq et les seigneurs d’hrmanvillc. Cc
travail es1 dc nature :i rendre les plus grands services 5 t tous les
6rudils, qui s’,occupent d$e n’os vieilees familles normancles.‘? (curs. v. mij)

Noten behoorende bíj het naschrift op den open bpief aan den
Heer M. G. Wildeman.
1) EXTRAITS DES REGISTRESDES BAPTEMES DE L’EGLISE
ROMAINE FRANCAISE D’AMSTERDAM.
ANNE FRANCAISE GRAVELLE DES VALLBE née en légitime
mariage le trois mars mille sept cent quatre ‘de louis Gravelle des
Vallée ct de Maria Tneresia joconda de Castro a 6té baptisee le memc
jour, le parain a été eticnne
Thibaut et la maraine fran,c$ise le sage.
(était signé)) leen d8esmarest.
MARIE CAROLINE le Cocq d’Armandville nee en Zégitime mariage
le 2 avril millle huit cent etneuf de R:f :d: l,e Cocq d’Armandville et
d’Anne Gravelle des Val& a été baptisée le memc jour, le parain a
élé Charltes Geoffwoi reichelt e t l a m a r a i n e maric therese joscphi{e:
.Torelli.
(était signk) L. de Fiecksen.
ccrtific les présents extraits conforme n leurs Originaux.
,
Amsterdam le 20 9bre 1809.
(signé) L. de Fi’ecken Pasteur.

Jc soussigne
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N.B. cursivecring van mij. De heer W. kan gerust zijn, er is oen
mariage légitime gewelest (Zie zijn insinuewende opmerking in de
3e alinea van pag. 40.
Mij zijn geen familiebses&eiden bekend, waarin aan Arme Franqoisc
Gravelle des VallEes de titel van ,,gravin” wordt gegeven.

2) BRIEVEN AAN PIERRE FRANCOIS LE COCQ d’ARM,\NDVILLE, WAARUIT BLIJKT, DAT HIJ BIJ DE ARMEE DE BRABANT
HEEFT GEDIEND ALS CAPITAINE PROVISOIRE, DAT OOK DE
AUTORITEITEN HEM ZOOWEL MET DEN VOLLEN NAAM, ALS
MET DEN AFGEKORTEN NAAM ADRESSEERDEN EN DAT HIJ
BEHOORLIJK STOND AANGESCHREVEN.
’ Eckeren, le 19 octobre 1809.
LE COLONEL en second
A monsieur DARMANVILI,E

Commandant le ,3e 1,b Brigade Provisoire
capitaine au 36me Bataillon.

En réponse a l’honneur de votre lettre de ce jour, vous saurcz .
monsieur, que la nouvelle organisation de la demi-Brigade n’a rien
changé & votre égard et qme VQUS avez &es encore toujours porté comm e capil,aine nommé provisoiremtent
p a r S . A . lte P r i n c e de P’ontse
corvó. c’cst en cett’e qualité que vous avez été compris dans ce Lravail
qui sera incessament sous &es yeux de S. E. lle ministr~e de la gucrrc.
Je ne doutme pbint que voulant parcourir la carrière militaire voqc,
ne cherchi,cz
à lse faire avec avantage en vous livrant ri l’étudli:
d e eet art, les connaissances que vgws possédez ne laissent aucun
dwte sur le SLICCL~S que bus dev,ez en aftendw. D’après votr,e intention
qui m’a parue bi,en prodoc6e h oet égapd et la disposition
o<l vous paraissez etre a u micen, je vew’ai avec plaisir que le ministre vous c!onfirmat dans le gITade

quc wous occupez duns ie qokps sous me+oordres;

dans cc cas *et dans tout’e autre circomstanoe, je me trouverai toujours
hcureux d,e pou\$ir vous tém’oigner l’estime et l’intéret que je portc
:I tout officier d’honneur.
Je vicns de recommander votre nouveau scrgt. major au comdt du
Baton dont vous faites partie pour une place de sergt à votre compie,
J’ai l’honneur de vous saluer avec mw considération distinguée
(signé) RAMEAUX
N.B. De cursiveering is van mij.
ETAT-MAJOR-GENERAL No. 2
Armée die Brabant
No. 10 Lt. A4 Au Quartier-Général, à Bois-l,e-Dut, le 55 mars 1810.
Monsieur, j’ai l’honn,eur de vous adresser ci-joint copie d’we lettrc
du Sécrelaire-général d u Minislre d e l a tguerre, p a r laquelle il
m’informe die la D’ecision prise par S.E. le Ministre de la guerrre
peur le payement de VOS appointements, j,e suis fort aisc d’avoir cctts
bonnc nouv,ell,e à vous annonoer,
et vous pric dc rcccvoir l’assurancc
de ma considérat ion.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

111

Le Général Chef de l’Et’at-Major-Général
signé) D’Hastrel
J’ai prévenu Mr. 1’Inspecleur
aux revues, de cette décision, /afin
qu’il vous fasse payer, ce qui pourrait
vous
&tr’c
encorc
du D.
Mr.
Lecoq
D’Armanville
Rue die la vieillte Bourse No.. 451
A ANVERS.
EMPIRE FRANÇAIS.
a E’ekeren lse 29 oct’obre 1809.
LE COLONEL en second,
commandant la 3ème Demi-Brigade de
Réserre provisoire, soussigné certific que par suit’e de I’ncorporation
du 2time Régiment de marche dans oette demi-Brigade, monsicur Pre
francois Darmanvillte y a é t é ‘emplíoye jusqu’a ce jour dans le grade
de Capitaine provi&irc, qu’il avait dans ce Regim,ent, et qu’il a cessé
de fonctilonncr
ten vertu de dispositUon de la Lettre die son Exccllencej
Le ministre de la guerpe, e n dabe d u 6 C o u r t relative aux promolions qui avaient été faites dans le susdit Régiment.
11 SC plait en outre h attlest’er le zèFc qu’a porté monsicur Darmanuille d rrrnplir

don dehìr tout IC tems qu’ìl a 6tk

foi dc clu?i il lui a déiivré le présent
(signé RAAIE AUX).

SOUS

Ws

orclrcs

cq

peur servir ce q u c d e r a i s o n .

N.B. cursiveering van mij. M’en ziet de middelste brief geadresseerd
a a n IC Cocq d’Arm:andvil18e, d e beide ansderlen a a n Darmanville. D,e
IIccr W. zal toch wel wilten erkennen, dat onze voorvader daar vol>
komen vr,ocmd aan is. Zooals ik trouwens in mijn naschrift uiteenzet
betreft hset cen algemeen Fransch gebruik.

3)’ B R I E F V A N P I E R R E FRANCOIS DENIS L E C O C Q d’ARJSANDVILLE AAN DEN HEER MINISTER VAN FINANCIEN IN
BELGIE IN VERBAND MET ZIJN PENSIOENSAANVRAGE, WAARBIJ W‘1S OVERGELEGD EEN STAAT VAN DIENST (leuille de sigE E N ,,Seruìce n-rìli@ìre d a n s Za
nalement) WAAROP VOORKOhIT
Marine Frangaise
jusqu’pu gradc de Lieutenant.... 9.2 (dat is 9 ans,
‘\
2 mois)
Ostende le 12 juin 1844.
Monsieur le Minisire ( d e s Finances)
Conformémcnt ZI votre arr& ,cn )date du 29 mai dernier No. 8397,
j’ai l’honncur d e \yous adresscr ci-joint les piEccs constatant
mes
droits :i la retraite.
Quelqucs
titrles dc mes services ont été égarés par suite des révolulions dont j’ai été victimc; les révolut ions sont toujours accompag-
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nées d,e désordrcs, de confusion et de daugers qu’aucune sagesse hu-’
maine ne peut prévoir. Touíefois il me reste encore assez dt? íitrcis
pour prouver ce que j’ai ét6, e t Napoléon était trop fin et trop
soupçonneux por me qualifier sans preuves, d’ANCIEN OFFICIER
DE MARINE. Je me réfère a eet égard j son décret impérial du 8
mars 1811 et ù d’autres titrcs qu militent aussi en ma faveur.
La vicissitude de mes emplois atteste que je n’ai pas été heur,eux;
en effet ma vi,e a toujours été accompagn6e de contrariétés, de dangcrs
de pertes et de deuil.
A ces causes je viens faire uu nouvel appel à la nobl,e équité die
Monsieur le Ministre des Finanoes et de h9essieurs lses me,mbres du
Conseil d’Administration; j’ose espérer qu’ils daigneront user enrers
moi de leur bienveillante indulgente.
C’est dans cett,e confiance que j’ai l’honneur d’être avec respect,
Monsieur l>e Ministre,
Votre très humble et très obéissant serviteur
Le vérificateur des douanes,
Cer tifié conforme :
( s é ) d’ARMANDVILLE.
L’Irnspecteur
Général
(onleesbaar)
N.B. Mijn pogingen om bij het Belg. Dep. van Fin. de bewijsstukken
te vinden, wielke blijkbqar zijn overgelegd, zijn vruchtze@os gebleven,
De Heer W. q iet, dat het niet alleen aan het Dep. van hlarine in
Frankrijk is, dat stukken zolek zraken.
4) MINISTRE DE L’INTERIEUR
Direction de la Sureté Généralle
No..
Bureau.
*
,-

Paris le 5 janv. 1928.

à Monsieur Le COCQ d’ARhlANDVII,LE
Général-Major er. de l’ArmOe des Indes né,erlandaises, Hceylerhoflaan
17, Maestricht
(( Hollande)
En vous retournant les pièces ci-jointes, j’ai l’honneur de vous faire
connaître que l,es ‘archives die man Administration, ayant été détruites,
pendant la gtderre 1870-1871, il ne m’a pas été possible de trouven
trace de pièccs conoernant hl. LE COCQ d’ARMANDVILLE, Commissaire de Polioe à Amstlerdam
en 1811.
P.le Ministre d,e l’Intérileur,
Le Directeur du Cabinet,
Directeur de la Sureté Générale:
(onleesba,ar)
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5) BENOEMINGSBESLUIT VAN P. F. D. LE COCQ d’ARMANDVILLE TOT COMMISSARIS VAN POLITIE TE AMSTERDAm
IN
FRANSCHEN DIENST.
Police Genérale
i I
Iérc arrondissement
EXTRAIT DES MINUTES
No. 9819 R 2
die la Secrétaire d’Et#at
au Palais des Tuillleries le 8 mars 1811.
NAPOLEON, Empereur d’es Franç’ais, Roi d’ItaIie, Protecteur de la
Confédération du Rhin Médiateur de Cofédération Suisse.
sur le Rapport d,e Notre Ministre de la Police Généralk,
’
Avons décrété et decrétons oe qui suit:
ARTICLE Ier
Douze commissaires de Police let quatre officiers de
paix seront établis dans la vilEe d’Amsterdam, diviséé en douze ar+
rondissements.
+RTICLE 2 .
Sout nbmmés aux dites functions lees sieurs :.....’
IC Cocq d’Armandville, àncien ojficier d e m’mine
(curs. van mij).
ARTICLE -3. Le traitiement
des commissaires de pplioe d’ilmsterdam
sera de qu’atre milBe francs dIelui des officiers *de paix de deuxmille
quatre cent francs.
ARTICLE 4.
Notre ministre de la poliae générale e s t chargé d e
l’exéculion du préset arrté.
- (sé) NAPOLEON.
(Volgen verschill,ende
handteekeningen.
6) DOCUMENTEN WELKE EEN INDRUK GEVEN VAN DEN
AARD EN HET KARAKTER DER DOOR DEN HEER WILDEMAN
IN HET GEDING GEBRACHTE PERSONEN VOOR ZOOVER ZIJ
NIET MEER LEVEN. (Zie no,ot 2)
Nous dommissaire Consul Général de Sa Majesté I’Empereur des
français, Roi d’It’alie ien Hollandle, Membre de la Légion d’Honneur*
Certifions qne Mr. Lfe Cpcq d’Armandville, a servi sur Ia fbtile commandee pan %I. St. faust uuec zêle et oourage (en qualité de premier
Liseutenant
et Major des signaux et que par là il s’est rendu digne!
des bontés de Sa Majesté le ROI de Holland’e let que nous avons précédemment atlesté conjointemlent
avec son Exoellence, Mr. le hfaréchal
de WintIer. Ctertifions de plus que depuis que led. Mr. Le Cocq d’Armandville sest ten Holl$nde neus n’avons eu que des rapports favorables
I
sur sa probifé et sq délicátesse.
En fin de quoi <ous lui avons délivré le présent à Amsterdam l[e
3 Avril 1807.
(cursiveering v a n m i j ) ’
(sé) GOHIER.
JUSTITIE
De PROCUREUR CRIhIINEEL
over de Priovinciën
NOORD-HOLLAND EN UTRECHT.
Als in die kwaliteit tmevens speciaal belast mlet h e t .,Beleid d e r
Politie in d,e Provincie Noord-Holland, -
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Certificeert mits dezen dat de Heer
PIERRE DENIS le COCQ d’ARMANDVILLE gedurende den tijd van
negen jaren, dat hij aan d,e Held’er, Zype en Tlexlel, en bevorens
drié
Jaren tle Amsterdam, zijnle functiën als Commissaris van Politie heeft
uitgeoefend hij in dezen zijnen post is geweest ijv,erig, eerlijk, trouut
en welwillend.
En dat wij álzoo geen zwarigheid hebben gemaakt op zijn verlangen
geluigenis aan dien Ambtenaar uit te reiken, bij zijne1 verplaatsing
van daar naar Antwerpen, met betuiging van ons verlangen, dat het
hem in zijne nieuwle btetrekkingen
aldaar moge welgaan en hij vcrdére
belo@ning (en aanmoediging moge vinden in verdere bevordering, voor
dien Yver en getrouwe dienstbetoon.
GEDAAN in ons Parket te Amsterdam den 6 December 1826.
(w.g.) PROVé KLUIT.
BRIEF VAN DEN LATEREN LUITENANT-KOLONEL I,E
COCQ
d’ARMANDVILLE, STELLER VAN DE DOOR DEN HEER
WILDEMAN OVERGENOMEN NOTA VOOR ZIJNE KINDEREN, WAARIN DE VERGISSINGEN VOORKOMEN WELKE
LAATSTGENOEMDEN IIEER AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT ZIJNE
(antwoprd aan een broer, die in overweging gaf d e titels t e voeren,
waarop gemeend werd, dat wij aanspraak haddIen) :
Maastricht, 26 Juni 1859.
Mon cher

Rodolphe,

/

,

,

Jle fus bien surpris en ueoevant vptre lettre du 25 Mai, ct en
me voyant dUnner le titre de Marquis. Il est fort possible -man cberj
que j’ai dr’oit a ce t i t r e , mlais c e n’best p a s a s s e z , i l faut au&i lid
prbuver e t q u a n t & eega, je ne saurais produire la moindFe pr,eum
Teut oe que j ‘cn sais c’est qu’un j&r j’ai VU dans une d’es lettres de
r,e&mmandatipn que n o t r e biedaimé Pène t e n a i t du M a r q u i s die
Quillebúeuf dre Bloquevillle (ancien frère-d’armes de son fr&re ainé)
que oelui-ci l,e qualifi;ait d e gentilhbìnm~e
de bbnne mtiison M a i s j e
n e ti’ens p a s mêmle unie d e c e s llettres et j’ignore ce que vous e n
avlez f a i t . n e serais-ce p@s une grandte fplie d’aller p r c n d r e un titsC

qubn prut me cbnbester à chayue insfánt áussi je ne cómpte nullr(ment m’en s$ervir av@nt d@$r les prerrues en m’ains, e t a t t e n d a n t
je me cbntenterai de dire qomme c)e Robpn, ,,,d’Arn&ndviIIc
je suis étc.

Peur ce qui conoerne notre orilgine ou généalogiie, je n’en sais pas
beautiup p l u s que mus j’e p e n s e , mais enfin jle v a i s tacher d e
40~s éclaircir sur ce ppint. Dans u n e d e ses lettres notre vénére
Pèpe m’écrit que nótre origine se perd dans la nuit des temps, mais
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qu’il sait que nous desccndons
de la Scand*vie et que probablement
notre Tm fut primitivement van Armanstadt ou Hermanstadt.. enz.
(tolgen de gegevens, wielke in de door den Heer Wildeman gecopieerde nota zijn aangegeven. Die cursiveering is van mij’.)
Zou de Heer Wildeman zijn achtferqocht
zolover uitstrekken, dat hij
in den steller van dezen brief, wjclke toch zeker niét voor publidatié bedoeld was, en die weigert eenigen titel te voeren, zoolang hij zijn
goed recht daárop niet kan bewijzen, een usurpator zou willen zien.
D’enkt hij, dat degenen, die hij zoo vriendelijk noemt ,,koks v a n
deze cuisine die falsific’ations”
((Zie blz. 31) zelfs in eigen familie4
kring lelkandser daa+op getractmd kouden hebben ?
UITTREKSEL UIT DE COURIER DE J,A MEUSE 1884, No. 112.
4
NECROLOGIE.
I .
Hier ont eu lieu, en notre ville, les obseques d’un homme qui
s’était fait une plaoe spéciale dans l’opinion publique, par son esprit
chari~~ble, allié kzux plus ~~obles qual’ités- M. Lecocq d’Armanville
est mort après une carrière bien remplie, à l’âge de 77 ans.
Le défunt était major pensionné avec le grade de lieutenant-colonel
el chevalimer de l(ordFe milit/aire de Guillaume. C’était une bellé figure
que l ’ o n regrettera bien souvent á u x collectïons faitles pour les
pauvres; ses plus beaux titrcs, il les a acquis comme membre de la
Société d’e Vincent de Paul et par &m zèle infatigable peur d’autre$
‘oeuvres de charité. Une foi in&b&&ble c~racféJ?sait fous ses acte!gi?
im@wait le respect et Z’estEme à tout le m’onde. Le noblc viéilcard
laisse à M,alestricht de b0ns et pkfonds souvenirs.

Naschrift,
HoogEdelGestrlenge

Heer:

De Redactmeur van De Navorscher had d,e beleefdheid
den ,door U aan mij gerichten ,.Open brilef” ter kennis-’
neming toe te zenden en zoo noodig te beantwoorden.
Zoolang evenwiel door U niet worldt ingezien, dat eene
familiegeschiedenis alléén dán waardse kan h)ebben, indien
zij berust op authientileke gegevens en dat de zoogenaamde
familie-tradities veelal met die waarhceid in strijd zijn, lijkt
mij eene gedachtlenwisseling met U over dat onderwerp
vrijwel nutteloos. In mijn opstel over de familie le Cocq
d’Arm an(dville gaf ik bijna uitsluitlendgegevens
ontleend aan
authenthiekle
acta, waardoor de onjuistheid dier door U
gebodten familie-legenden in hlet volle licht komen tle staan.
Noch in Frankrijk noch in België hleeft ooit eene adellijlce
familie Ze Cocq d’Armandvilie
bestaan, hletgeen door eerlij-
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ke Fransche historici ten genealogen kan worden bevestigd en dus moet het voerten van een adellijken titcl als
usurpatie worden gebrandmerkt. Dit neemt evenwel nìcl
weg, dat U vanUw overgroótvmler sprekcndc, deze noenìt:

Pierre Fpapçois Dénis le Cocq, &cuier, Clrevali@r d’rlrmandville, .Zde zooi1 v a n P i e r r e ‘Frmlçois (I’icon-zte) ,c11 iilcinzo011 van Mmquis Pierre LOUIS, woncnile tIc Grarzdville.
Wanneer die officieclqe acts ons nu Iceren, dat Plvzw
Frmçois Ze Cocq, employé dans les fermcs du Roy, in

1771 als brigadier en in 1773 als lieutenaut de la Brigade
de Sainct Anne-{en-Buais voorkomt, dus in eenc inf erieurc
betrekking (douani,er) en zijn zo011 Pierrle »‘hzis Ze Cocq
te Bua is worldt gedoopt 3 Slep-l. 1773 [(zie de afschriften
der authentieke acts in D,e Navorscl~~cr, alles als -Ze Cocq,
touf court) dan vraagt men zich af, of het niet dringend
noodig is geen die minste waaide t,e hechten aan dergelijkc
fantastische verhalen!
In een in 1934’ .verschenen aflevering handelend over
Lim burgsche Wapens door kenners als cen non-valcm
beschouwd, vindt men leene voorstelling c11 beschrijving v’m
een wapen le Cocy d’Armandvillc, waarvan wij hier nog
niets zullen zeggen . . . . . . . ;...
Indien werkelijk door U oudepe genetr,atics dan Pierre
Francois le Cocy weidcii gevoiidcii, idoch uitsluiten~d s teunend op mthenfieke acts met vermelding der vin:lplaals,
waarom maakt U ldie dan niet blekend, dat ware bclcr geweest, dan h’et blijven volharxlen bij , (op zijn zachtst uitgedrukt) onjuist,e gegevens.
Houdt U liever aan het ,,Frutll for ever”!
Met versc@uldigcle

h oogachting,
M. G. WILDEMAN!
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De scheiding tusschen Noord en Zuid,
door
K. F. H. de Kroon.
De WCilc van Parijs, die den 30sten Mei 18 14 een ein,de
maakte a;\n tlcn groolcn co:ditLeoorlog
legen Napoleon,
bepaalldc toen 01,zichtc van ,.la Holla~~lc” in art. VI, dat zij
,,pla& sous la souvcraincté (de la Maison d’Orangc” recevra un accroissement ~tlme territoirc.” Het n7as vooral het
werk van lkgcla~ld gen gc11 cel in ovcrieenstcniiniiig met de
wenschen v a n Willem 1, <dat d i t ,,accroissement cl:: tcrriloire” uitliep op teen wrccniging van België met Noord-Ncderland, ofschoon de Belgen zelf met Irlit plan weinig inge;nomen waren, leen groot ,dxl der Blclgen had ‘liever een
verecniging gczi,cn m e t ,,la granld2 nfltion.”
En$elnnd
wenschtc ‘echter t~cgenovcr Frankrijk een ,,sw tinrlle sur le
continent” en zo0 moest het nicuwc rijk der Veïcenigdae
Noderland~en
met Bclgi6
worden
vergroot.
Zelfs
had
Casllereagh op de conferentie - van Chaunjont (3 Maart
181 1) ook de landen van den linker Rijnoevcr tot Aken,
Gulik en Keulen er aan tocgcvopgd
willen zien, doch dit
was afgestuit op liet verzet van Pruisen, dat zelf aanspra’ak‘
maakte op den Bcne~dcn Rijn.
Het Lonldcnschc protocol van 21 Juni, vastgesteJt1 door
‘de gcvolmachtigd~cn
d e r bon:lgenootcn, hield in. dat de
gcallie8el*~den ,;en wrtu ldes p r i n c i p e s politiques adoptóes
par ellcs pour l’établissemcnt d’un 6tat d’équilibre en
Europe”, ,, cri wrtu de leur droit dlc cbnqu6tc” België en
Holland wenschtcn tfc vereenigen door een ,.amalgame le
plus parfait” in het belang der bei~d~c landen: ,,une réunion
intime et complette de facon quc les deux pays ne forment
qu’un seul ct meme état.” Reuds spoedig daarna, 1 Aug.
1814, aanvaardtde de Souvereinc Yorst, $lle regeering in
BclgiC om er te ,,proc&der dans les voiles les plus libérala
et dirigées dans un <esprit de conciliation pour préparei
et opérer l’amalgam~e des deux pgys sur les bases adoptées
par l e s Puissanccsi’, in afwachting van die besluit,en
van
het Woener Congres zoowcl omtrent de grcnsbcepaling
als
anldcrszins.
Nadat d,6 mogcn~dhelden in Febr. 1815 de algeheelc vereeniging voorgoed hadlden vastgcstlcld
en dit den
23stcn Febr. door graaf de Thiennes te Brussel was bekend gemaakt, besloot de Souvereine Vorst in Maart d.a.v.
op de tijding, dat Napoleon uit Elba ontvlucht en te Cannes
geland was, den koninklijken titel aan te nemen.
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Het was een moeilijke en zware taak, die Willem 1 op
zich nam, toen hij den 16den Maart 1815 werd geproclameerd als koning dier Nederlanden; hij ha!d bereikt, waarnaar ook éénmaal zijn groote voorganger, Wilbern van
Oranje, had gestr4eefd: de vereeni ing van Noor13 en Zuitti,;
maar wat deze onder ve,el gunstiB er omstandigheden niet
bijeen had kunnen houden, zou hij daarin slagen, nu bleide
dselen ldoor de eeuwen van elkander war,en vervreemlri?
Economische bIelangen,
commerciëele en industriëele totstanden, politiekle organisatie en traditie. taal, zeden, go,dsdienst, dit allles wat zóó begengestleld.
zóó verschillend,
dat beidte volkten onvereenigbaar schenen, dat zij het inderdaad waren, bleek reeds ti’en jaren later, toen de eerste!
symptonen eener scheiding voor den dag tralden.
Koning Willem 1 heeft naar mate zijn verstand en de
middelen, die hem t,en dienste stonfl~en. een
scheiding
trachten tle voorkomen. Dat hij niet is geslaagd, dat de
vereeniging ten slotte is uitgeroop~cn op eben ,,droeve scheiding”, lag niet op de eerste plaats aan hem ; zelfs voor een
ervarener staatsman zou het ieen even mo’eilijk probleem
zijn geweest, want het was omjplosbaar.
De ‘erste koning hleeft zich werkelijk ingespannen het
schip van staat koers te doen houden; die regelering
ontplooide een ijverige werkzaamh’eid,
die haast allle zijden
van het volksleven raakte. Maar bijna o$eral baarden de
uitéénloopend8e
bielangen
van Noord en Zuid mocilijkheregelingen dikwijls het
den. Zoo moestlen ,de voorgestleldle
karakter van compromissen dragen, die het 6éne deel niet
bevredigden en hlet andlere deel ontstemden.
van BielgiLt en Holland door een ,,amalDe veneeniging
game l’e plus parfait” was de grootste dwaasheid, die ooit
is opgekomIen
in !dce hoofden d’er Europeesche diplomaten :
misschien nog tee bereiken door hem, die met niets ontziend geweld en in stroomlen van bloed elk verzet - zelfs
‘t geringste - ondterdrukte
en smoorde, maar nóóit door
een vorst, die ,,une réunion intime et complette” slechts
kon bewlerken langs vredlelievende
banen, omdat voor een
geweldpolitiek de krachten van Holland te kort schoten.
België was verdeeld in twee groote partden, dile elkand,er
fel blestreden:
Katholieken, ‘die, al konden dj ni’et allaen gerekend worden tot de aanhangers van die denkbeelden van
vóór 1789, in elk geval nisets wiltden weten van de beginselsen Qer Fransche Revolutie.
Liberalen, de in en dóór de stormen der voorafgaaqd:e
tijden omhoog gekomen burgerklasse, die voortdurend aandreef tot verwezenlijking der pieuwe btegrippen op gebied
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van kerk en staat len die zelf weer voortgestuwd bverd door
een klfeine groep van rcvolutionnaire woelgeesten. Want
geen kmct in Enrop haJ meer den invlo$ïï der Fransche
Revolutie ondervonden clan België,
Niet alleen, wijl de
meerderheid dher Belgen Fransch sprak en daarM:oor gemakkelijker ksennis nemen kon:
van de theorieën d e r
Fransche Revolutie, m3ar vooral. omdat het Zuidjen hij
voorkeur het land was geweest, waar de politieke vijanden
van de Nationale Conventie, hlet Directoir of het Consulaat en na 1815 de tlegenstanti~ers der Bourbons een tolevlucht
gezocht cn gevonden hadden. Zoo werd steeds ni’euw bloed
aan den revolutie-gepst in België tocgevo’erd
en al deze
Franschen, republikeinen of anarchist~en,
Bonapartisten of
régicides verkoncligd~en de beginselen der Rievoluti,c in alle
mogelijke toonaarden en schakceringen, van die van Rousseau af tot die van Hébcrt, Chaumette, Anarchis Cloots en
Babeuf toe; zij vormldcn met dbe kringen, waarin zij verkeerlden, een woelig revolutionnair el,emlcnt, st’erk d o o r
hun nu eens geheim~e, dan weer openlijke agitatie in woord
en geschrift. Hun aantal was nilet zo0 bijster groot, maar
oefendie 8door huil voortdurende en felle própaganicl’a
in
gezelschappen, in clubs en in de loges der Vrijmetsbclaren
leen grootle stuwkracht uit op de libieralc beweging in België.
Max juist, daardoor heerschtse
er in h,et ZuidLen, ofschoon de groote massa nog vrij ruw ‘en onwetend was,
in tegenstelling met h,et Noorden, een opgewekt politi;ek
leven.
In het Noordcen Idaarcntegen
scheen het, alsof die energie
uit het Nederlandschc volk. in de l&&e !eeuw zoo gering,
ook nu nog niet was teru.ggckecrd.
Er was een nieuw rijk
gekomfen,
maar een hernieuwd leven, elen frisschsen geest,
die de na& doordrong, ontwaade men niet ; in t~egendlsel
heerschte lauwheid en onverschilli&hleid
op staatkundig,
maatschappelijk ten godsdienstig gebied. R e v o l u t i e e n
“ransche overhzeersing
hadden de oude republiek vernielti
in elen nieuwe samenleving gegrondvest op die puinhoopen
der oude, maar hlet volk, dat in 1813 zelfs nFet in staat was
zich zelf t’e blevrijden, miste alle kracht en energie om voort
te bouwen op die fundamenten, die de nieuwe tij/dgeesti
had gelegd. Hlet dommellcle voort in zelfingenomenheïd en
gemakzucht en bierustte in alles, wat die regeering dseed.
Volgens het bleginsel der Revolutie was het volk souverein, maar daar de keuze voor de volksvertlegenwoordigingl
langs vier trappen geschiedde -- de Staten-Generaal wierden gekozen door de Provincial,e Staten, Ideze uit de stedelijke rfege#eringen ‘door kiezerscolleges en deze door stkmgerechtigdre
burgers - was de invloe’d van het volk in

120

GESCHIEDENIS

het parltemlent zeer gering. Op staatsgebied had de Rcvolutie het ondlerscheid
der standten opgeheven, maar op het
als
platteland heerschte d’e adel weer even onbeperkt
voorheen; bovendien werd hem het recht toegekend een
zeker aantal zletels in de Staten-Generaal in te ncmlen. De
Revolutile had naast dien vorst een volksviert’egenwoordiging
geplaatst, die mget hem d,e wetgevend,e macht ,doel&e, maar
d e verantwoordgelijkheid
d e r ministmers7 e n ontbinîdbaarheid #der Kamlers ontbrak.
Er was een grondwet, maar dezie werd geenszins in organieke wetten toegepast en ontwikkeld, alleen in dse uitwcndige staatsinrichting gevolgd len in haar beginselen .door
wettlen,
besluiten, regliementen
‘en circulairles verbogen,
uitgerekt, bleperkt ,en misbruikt. Van een krachtige liberale
oppositie, die de beginselen der Revolutie poogde te verwezenlijken en kritiek uitoefende op de dalden der regetering, was geen sprctkle, zoomin als van een aaneengeslotlen
Katholieke beweging, die met klem voor haar
eischmen
durfide op te komien. De geringe veerkracht van het volkskarakter ren die oude gewoontle
van onderwerping leid&
tot berusting in alles, wat de regeering deed en zoo ontstond het persoonlijk gouvernemlent van koning Willem 1
met dit nooldlottig gevolg, dat geduren1die een kwart eeuw
het staatkundig levien (der natile stil stond en samenge’vat
werd in ,de maatregelen van het gouvernement.
Nog scherper tradlen die verschillaen
te voorschijn tusschen de bleibde uitferstle deelen van het nileuwo koninkrijk,
tusschen de Waalschle provinciën en die, welke de kern
vormden der oude Republiek : Holland, Zeel anti, Friesland, Groningen en Utrecht.
Dáár het zuivere Romaansche type, levendig, impulsief
en zonder uitzondering Katholiek. zich nauw verwant voclend aan Ja grande nation”; hiler gehleel het tegenges tteldc :
langzaam, phlegmatigek
ien in hoofdzaak Protestant, nog
met een stille vijandigheid tjegen alles, wat Fransch was.
En juist tusschen deze beide deelen, die tegenover elkander stonden als vuur en water, woog bovendien nog
het verschil in belangen zwaar. Hlet continentaalstelsel, dat
de doodstleek
voor den handel van Noord-N,ederland
was
geweest, had in België de nijverheid tot een hoogen trap
van bloei gebracht. Dit wenschte dus, tot b~ehoud, dier nijverheid, belasting op koloniale waren en invoerrechten op
buitenlandsch fabrikaat, terwijl het Noorden, ter be unstiging van den handel. vrijten invoer voorstond en c f irectc
belastingen boven indirecte verkoos.
Het gevolg van deze ttegenstelling
was dan ook, dat elke
maatregel, door hlet gouvernement in ‘t belang van den
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handel gcnom1en, in het Zuiden direct uitgckre ten werd
als schadelijk voor de nijverheild,
en elke maatregel l,en
gunste der nijvlerheid ingesteld omgekeerd door ‘t Noorden
gezien wlerd als nadeclig voor den handel, met dit verschil
evenwel,. dat het Noorden lij’dzamer was dan het bewegelij kcr Zuilden.
Keads in &e 16e w~iw waren de religicuzle- en nationale
tegcnst~ellingen
oorzaak gcwccst van een scheiding en Noord
en Zuid waren door ~ecn cigeuwijze diplomatie samenget e nem~en,
en wat
voegd zonder Idaarmede r~ckening
Willem van Oran j,e tee dien tijde was mislukt, zou zijn
nazaat, meer autocraat len minder staatsman, zeker niet
kunnen volbrengen. Veile vooraanstaande staatslieden hadden #deze vereeniging dan ook met zorgen tegcmolet gezien.,
Graaf Scllinllllelpennirlck had reeds in 18 14 tegenover
prins Frederik zijn twijfel uitgesproken over de vereenigbaarheid van Noord en Zuid. Ook Karel Gijsbert van Hoogenldorp en Mr. Falck zagen hierin nifet veel heil en z*elfs
de koning heeft eenmaal tegen graaf van Bylandt de verzuchting geuit: ,,Ik wilde, dat ik alleen maar met Holland
te maken had; als ik mijn biest doe van het land één ge-1
heel te maken, doet zekere partij allle moeite om tot ontbinding te geraklen.”
Maar het kon 11~1 eenmaal niet anders.
In de gansche vereeniging van Noor’d en Zuid zat iets
onnatuurlij ks, iets onwezenlijks, mede als gevolg van traditie en ovlerlevering.
D’e Republiek in haar roemrijke jaren en lat,er in haar herfsttij, het koninkrijk van Lodewijk Napoleon, ze waren feitelijk ,,HoZl~ncI” geweest hlet
domineerende gewest uit de IGe, 17e en 1Se eeuw, leen ,,Nederlanid” bestond, dank zij die tr&litie, ook nà 1813 nog
niet, blijkens het besluit der groote mogendheden, luidende, dat ,,Holland” ‘een vcrgrooting van grondgebie’d
zon
ontvangen. En Koning Willem 1, stammende uit het Oranjehuis, dat met die traditie was samcngegroeild,
kon zich
onmogelijk daarvan losmaken, kon Nlederland
niet zien als
,,Nederland.”
Want dan hal:1 hij absoluut er rekening mcc3
moeten houden, dat hij als protestantsch vorst, dce regeering
te voeren had over een l:md, dat voor vier vijfmden - dus
bijna gehfeel Katholiek was en.... niet alleen België, doch
ook nog gro,ote gedeelten
van Noord-Nederland. Het was
het tragische in die regeering van koning Willem 1, dat hij
onherroepelijk in botsing komen moest met dse twee groote
stroomingen in het Zuilden; met de katholieke, wijl hij onwrikbaar vastzat aan de traditie van het ,,protestantsche
Holland” ; met de liberale, wijl het absoluut was nitgesloten, dat Willem 1, autocraat als hij was ,eno geheel doortrokken van de denkbeeldten
van vóór 1789, invloed op de
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regeerfing zou duklen van de zijde des volks. Wat hij van

Karel Gijsbert van Hoogendorp niet kon verdragen, wat
hij Falck en Van der Duyn, niet wilde (en kon toestaan,
mannen, aan wie hij zooveel te danken had. zou hij zeker
nóóit dulden van ,,den geest der Revolutie.”
Men heeft wel eens beweerd, dat dm2 zaken vrij goed marcheerden, zoolang koning Willem 1 nu eens toegaf aan de
wenschen der eene, dan weer aan die ld,er andere partij beide partijlen altdus tegen elkander uitspeelde, totdat tic
fusie van 1828’ - hfet VIerbond van Katholieken cn Libcralen - diezIe politiek onmogelijk maakte. In waarheid
stond *de koning verre van zulk een bewuste politiek: als
hij wat toegaf, geschiedtde dit sllechts noodgeldwongcn,
doch
geenszins mlet het doel de een of anderte partij tot vriend
te maken. Vandaar dan ook, wanneer het werkelijk ging
om ,,principiëelse
wlenschen”
zijn t,egenzin tegen de Katholieken zoowlel als tegen de Liberalen, zijn afkeer van clen
,,geest daer Revolutie”. schlerp naar vorxn traden. Was dit
laatste leen noodzakelijk gevolg van zijn opvoeding en zijn
karakter, persoonlijk was koning Willlem 1 niet anti-Katholiek. Maar zijn houding tegenover de Katholiekcn werd geheel bepaald en blehserscht door de traditie? dat eten Oranjevorst slechts het Protlestantisme kon dilenlen; zijn beslist
,,Hollandsch stanldpunt” dreef hlem tot maatregelen, waardoor hij een groot dleel van hset volk tiegen zich in het harnas joeg. Evn die draad loopt do’or zijn gansche redeering,
van het begin af.
Het begon rseeds in 1815 mlet het gescharrel der grondwet. Ofschoon dte mleer,derhleild Ider Belgen tegen deze staatsregeling was, werd deze toch als door hien aangenomen
beschouwd door die voorstemmers van Noord
en Zuid
bij elkandaer Je telBen en daarbij nog te voegen zij, di,a
blanco of in ‘t geheel niet halddien gestaemd, zelfs voor dilen
tijd al een aeigenaardige
manier om leen meerderhei,d
te
vormen, maar wat de BIelgen geen hoogen dunk geven
moest van d,e eerlijkheid dier regeering. Ook de samenstelling van het bij die grondw’et
bepaalde aantal leden der
Volksvertegenwoordiging toonde duidlelijk,
dat hjet HOIlandsche standpunt den :doorslag
gaf, hoe de regcering
de éénhleid van boet koninkrijk opvatte: de Tweede Kamer
toch zou bestaan uit 110 leden, 55 .uit het Noorden en 55
uit het Zuiden, ofschoon Blelgië anderhalfmaal zoovecl inwoners teldme als Noord-Nederland.
Hinderde den Belgen re,eds- de inkleeding van het besluit der groote mogendheden, waarbij was bepaald, dat
Holland een vlergrooting
van grondgebied zou krijgen en
zij dus een aanhangsel van Holland waren, de grondwet
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liet hun dat opnieuw voelen en de koning, in plaats van
angstvallig alles te vermijden, wat naijver zou kunnen
zaaien, gaf daarentlegen
voedsel aan het bestaande gevoel.
De hooge stastscollfegcs werden iu het Noorden gevestigd, zooveel mogelijk Noor:l-Ned~erland~ers tot de aanzienlijke betl+~ekkingen bij leger, vloot en administratie benoemd. In 1830 telde men ondIer lde ministiers 6 Neder-l
landers en 1 Belg, onder dc voornaamste ambtenaren bij
de administratie ren aan de ministeriën 241 Nederlanders
en 22 Belgen, terwijl het getal Belgische officieren nimmer
het vierdse deel van het totaal bedroeg. Zoo moesten de Zuidelijke buren zich VGL!-n als bij ,.Holland” ingelijfd en
daardoor werd het ook Idlen Franschgezindsen
zoo gemakkelijk gemaakt, wat eigenlijk bij Nederland behoorjde tegen
Holland op te zettIen. M%r lde koning kón niet anders,
willde hij niet, *dat hlet Noorden, ‘door het Zuiden overvleugeld wefld, wänt die bourgeoisie, in Vlaanderen zoowel als
in Wallonië, was zoo verfranscht, dat haar overwicht in
den nieuwen staat juist zou hebben ber’eikt, wat de stichting ervan moest vlermijden: die franciceering van de monden van Scheldie, Maas en Rijn.
Datzelfde stanldpunt verklaarde ook zijn houding tegenover d,e Katholieke kerk, de regeling der ,,roomsche zak e n ” - daardoor alweer de grootste moeilijkheid v00r
de regeering. Reeds in de eerst#e jal?en na de vereéniging’
was er scherpe strijd uitgebroken tusschen het geestelijk
gezag lder bisschoppen en het wereldlijk gezag des konin@.
De hertog de Broglie, bisschop van G\ent, had de Belgen
verbolden d e grondwet goed te keuren en later in zijn
,,jugement 4Ioctrinal”, dat hij met andere bisschoppen m
het licht gaf, de Katholieken tegen hqet afleggen van den
eed op dae grondwet gewaarschuwd. Hierom voor het Hóf
van Brussel gedaagd, weigercdz hij te verschijnen. Daar hij
reeds naar Frankrijk uitgeweken was, werd hij bij verstek tot deportatie veroordeeld. De naam van dezen gcvierden kerkvorst, wiens moed der overtuiging bewlondering ,afdwingt, werd op marktdag te Gent, op het schavot,
met groote letters aan dm schandpaal genageld, tusschen
twee misldadigers, veroordleekl wegens diefstal met inbraak.
De ruwe wijze, waarop dit vonnis voltrokken \verd, vcrbitterde vele Katholieken. En daarbij bleef het niet. De
abt de Fort werd eveneens in een persd9elict in den geest
van het ,,jugement doctrinal” veroordeeld en bij de kcrkdeur, na het bedienen der mis, gevangen genomen. Pastoor
Buelens, (die in Latijtlsche verzIen dc Protestanten had uitgemaakt voor ,,golcldelooze afstammelingen van Calvijn”
en ,,tuig van Luther” ,en verkondigde, dat ,,geen Belg hlct
l
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hoofd bukt onder het juk van leen ketter” werd eveneens
veroordeeld. In Vlaanderen werden de processies beperkt,
ofschoon zij niemaed hinderden. Stonden dus de Kalholieken allesbehalve welgezind tegenover dien koning, de
toestand verergerlelIe nog door het beruchte Koninklijk Bcsluit van 14 Juni 1825, de grootste misstap, dien Willem I
in de Belgisclle aangel’egcnh’eden
blega an heeft.
De ,,roomsche zaken” in het nieuwe koninkrijk eisch ten
afdoeede rlegeling. Nadat de ollderllanldrclill.gen
met Mgr.
Nasali over het sluitlen van een concorldaat m 1824 waren
afgebrok,en,
meende de koning, hierin voornamelijk vobrgelicht door minist,er
Goubau, het tijlds tip gekomen cen
,,nationale roomschte
klerk” te stichten, naar het ontwerp
door minister van Maanen, volgens de denkbeel~den
des konings, opgesteld leri luiden~d~e : ,,AIgcmcene verordening op
de Organisatie v a n hset Rooms&Katholiekle
kcrkgcnoolschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden.” De bcrlocling hiervan was om de Katholieke kerk in de Nederlnnden gehleel afhankelijk van de regeering t,e maken en een
verbiniding
met Romle slechts toe tle staan langs den minis
ter van buit~enlandsch~e
zaken le11 den gezant bij den H.
Stoel. Hoewel ernstig overwogen, kwamen deze dcnkbcelden gelukkig nilet tot uitvoering; het plan was trouwens
al te dwaas.
Wel <echter waagde de regeering het thans voort te gaan
met haar reeds in 1818 begon@1 optre(den tegen de ,,lagerle
godgeloerde
~ch~lcn~‘, daar de koning alle tqgenwerkin~,
zoowel in als buiten Qe \701ksvertlegenwoordiging,
ttieschreef
aan de geestelij kheild. Die opl’ciding Ider Katholieke prics t ers
moest dus on’der voogdij van het gouvernement gebracht
worlden. Htet K.B. van 14 Juni 1825 b’epsalde, dat geen klcine seminaria zondier vergunning meer mochten worden opgericht en dat inrichtingq welke dleze niet bezatten, moesten gesloten wol*lden, dat ‘een collegium philosophicum” te
Leuven wlerd ingesteld voor die v,erdere opleilding van roomsche prisestlers, terwijl de groote seminaria bij K.B. van 11
Juli werden aangeschreven voortaan alleen kweekelingelr
van dat college op tre nemen, (en 14 Aug. d.a.v. werd bepaald, dat opleiding aan buitenlandsche seminaria geen
bevoegdhleid
gaf voor het b,ekleeden
van posten.
Het ‘eerste gevolg van hlet genomen besluit was de sluiting van verschilllende kleine s,eminaria, o.a. dat te Hageveld, Kuillenburg,
St. Michisels GestIel, Glent en St. Nicolaas
en daar’door
grootle ontevredienheild
en verbittering Ollder Idle Katholileken. Maar tlegelijkertijd bracht het dien kerkelijken strijtd in ruimer kring. Had men tot dusver in de
Volksvertsegenwoordiging
geschroomd godsdienstige vraag-
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stukken in het debat te brengen, thans werden d’ezle, naast
de oppositie tlegen de onpopulaire maatregelen der rcgeering op taal- en belastinggcbied breedvoerig en hartstochtelij k b’esproken.
Deze strijd in de Kamer blies h,et antiroomsche vuur in het Noorden weer aan en verscherptc
daardoor dc tegenstellingen. Welfdra zat de koning in de
klem. De geesielijkhieid verklaarde niemand tot haar seminaria. toe t,e laten en tot den geestelijkten
stand te wijden,
dit het ,,,collegium” te Leuven bezocht, wat Willem 1 natuurlijk niet 13elretten
kon. Het gevolg zou ten slott,e zijn,
dat Ide gemeenten zonder herders geraakten en een groote
verwilldering
intrad, leen toestand, gelijk later in Duitschland als resultaat der M,eiwettlen. Zoo groeide Teen felle ontevrledenheid
ondIer die Katholieken, dile nog toenam door
den scherpen toon in de wedterzijdsche
bladen.
Om uit deze moeilijkheden tle geraken bleef er voor koning Willem 1 niets anders over dan, %evenals Bismarck
later, den weg naar Canossa op te gaan. Na vele ,onderhandelingen werd 17 Aug. í827 een concordaat,,‘ met Rome
gesloten, waàrbij vrijh,eid van onderwijs in Idle semmaria
werd totegestaan en de stuldie aan het ,.collegium” met langer v3erplichtlend
zijn zou; de paus zou de bisschoppen bcnoemen uit een voordracht van personen, den koning
niet onwelgevallig. Een oogenblik scheen het of het wantrouwen en $e ontevred~enhei~d
der Katholieken verllwijncn, de breuk tusschen koning en Kerk heelien zou, toen
de anti-roomsche campagne in het Noorden en het feit, dat
de koning onwrikbaar aan h,et Protlestantisme vastzat, dit
alles we’er beldi,erf. Die t~enuitvoerlegging
van het concordaat werd door h’et hysterisch veelstemmig koor in het
Noorlden
op d’e lange baan geschoven, de ontevredlenhieix#
der Katholheken ver~dubb~elde, ld$e oppositie groeidle aan.
Terzelfd~er tijd was ook de brIeuk mlet de Liberaden ontstaan, die hem tot dusver om zijn anti-clericale politiek
hadden gesteuncl. Wel haddlen beze ook reeds eerder grieven -gehad, mlet name ‘s konings taalwet van 1819, maar
pas m den loop der jaren begonnen de nadleelen van 'S kronings zelfstandige rtegeering voor dez’e klasse op t,e wegen
tegen die voordeellen
zijn’er #economische politiek. Van den
beginne af hadden zij van den koning méér verwacht, dan
hij met mogelijkhleid gevlen kón. Willem 1 stond blekend
als liberaal, maar ‘t was #een liberalismle uit den tijld der
verlichte dlespoten, nilet het liberalisme, dat geboren was uit
d e Fransche Rlevolutie.
Vrijhleid v a n ,drukpers, ministerieele verantwoordelij khfeid, openbaarheid der financiën,
invloed van het volk op d’e regeering, al d’eze wenschen
had de liberalle partij, sterk geword,en juist door de econo-

.
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mische politiek , gehoopt in den loop .der tijden door d,en
koning ingewilligd te zien. Derti,en jaren waren vers trekcn
zonder dat zij nog slechts één stap nader tot haar doel was
gekomeen. Zij blegon in te zien, dat Willem 11 nooit in die
eischen zou bewilligen, omdat deze afbreuk zouden doen
aan zijn ,,Koninklijke Macht” . ,,Gezag #en Revoluti,e” stonden
hier tegenover lelkander. Maar de Liberalen zagen ook lduidelijk in, dat zij alléén hun wenschen nooit zouden doorgevo,erd krijgen, omdat, zij bij hun geestverwanten in het
Noorden geen steun vonden en zeker niet, wanneer de koning vrede sloot maet de Katholieken, wat scheen te gebeuren door het sluitten van het concordaat. Toen echter deze
overeenkomst met Rome niet werd uitgevoerd en lde vcrbittering onder de Katholieken opni8euw oplaaide, maakte
de 1ibAerale partij hiervan handig gebruik. De vrijzinnige
bladen b8egonnen hun toon tegen de geestelijkheid te matigen, langzamCerhalld
kwam ter toenadlering
en dank zij
den populairten Louis die Potter en ld,en advocaat Dotrcnge
kwam in 1828 de ,,Katholiek-Libferale Unie” tot stand, onder wier vaan de Katholieken striaden voor vrijheid van
godsdienst, onderwijs len recht van verleeniging,
de Liberalen voor minist8eri&ele
verantwoord~elijkheid,
vrijhei’d
van
drukpers, onafzetbaarheid Ider rechtlerlijke macht; beide
voor opheffing van enklele belastingen en verwijdermg van
gehate rlegeeringspersonen. Men zou wed~erzijdsche
grieven
laten rust,en ten samen storm loopen taegen de regeering,
Zoo beloofde de liberalle
staat de Kerk vrijheden, die
de prae-liblerale haar, wanneer hij niet kerkelijk was, onthield, en het besef. dat zij Idoor het gemis aan steun uit
het Noord,en binnen den staat haar beginselen niet aan de
overwinning kon helpen, heeft de eerstle gedachten aan afscheiding bij d’e Belgische Libleralfen gewekt, een gedachte,
die echter eerst wortel kon schileten, toen door veraadering
van Rome’s taktiek beide oppositie partijen elkaar vonden.
Nu begon ,een stels~elmatig vIerzet tegen dle regeering, dat
zich vooral uitte in indrukwekkende petitiën. Tegenover
deze Unie schaarde Noord-Nederland zich nauw,er om den
koning en daardoor verscherpten zich alweer Idle onderlinge
betrekkingen tusschen Noorid en Zuid. De regeering nam
t egenovler dit .alles leen wleifelenfdle houding aan van toegeven op zakten en wraaknemen op personen, ontslag uit
ambten en waardigheden ten gebruiktle groote woorden bij
kleine daden. Hoe stlerk .de spanning was bleek in 1829
na een reis des konings in het Zuiden. Hij wilde zich zelf
overtuigen van de stemming in Bmelgië,
maar versierde
straten, een op pret bIeluste mlenigte. die in fleeststemming
steeds geneigd is tot zingen en juichen en officieelc toe-
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spraken, die vaak overvloeien van huichelarij, zijn geen
juiste waardemeter voor de stemming van een volk, wat
verschillende monarchen ondqervonden
hebben.
Ook Willem 1 liet zich daardoor om dmen tuin leidgen en
zoo noemde hij in een redevoering te Ans, in de provincie
Luik, alle verzet het werk van eenige volksmenners, wier
gedrag hij ,,infam’e” noemde. Dadlelijk ontstond in Vlaanderen J’ordre de l’infamie”, w&er leden een zilveren’
penning droegen, met het opschrift t’er eene zijd,e: ,,lex
jusqu’ ti l’inf amie”, aan de snd’ere zijNdIe: rex, (en de spreuk *
,,infamia nobilitat” (eerlooshleid
adelt).
Het was in dien stand van zaken, dat men ?le zitting van
1829-30 !t egemoet ging, waarin de tienjarige b.e&ooting
moest worden vastgesteld. De Btelgische
leden waren van
plan om door afstemming der begrooting de regeering te
dwingen zich naar hun wenschlen
te voegen. Toen verscheen, tlen gel,eidle eener wet tot b,eteugeling
der drukpers,
de beruchte boodschap van Decembler
1829, waarin de
regeering, afgaande op den onjuisten indruk, dien de koning op zijn tocht door het Zuiden had ontvangen, zich
op kordate wijze uittfe.
Zij stelde de ontevred:enheid
op rekening van raQdraaiers
handhaafde haar b,estuur tegenover de oppositie en verklaarde pal te zullen staan tegen de aanml&iging eener
verleide menigte. Terz*elfder
tijld schreef het officiëele regeeringsorgaan ,,Lte National”, dat te Brussel verscheen
onder redactie van den b,erucht’en Libry Bagnano, dat het
tijd wend die BIelgen als honden te muilb&en en de oproerlingen tle verdelgen en uit te ro’eien. De leeuwenhuid
deed de gew’enscht<e uitw,erking.
M,aar al spoedig bleek:
dat al dat gesch,etter
eerlder uiting van verlegenheid dan
van krachtige vastberadenheid was gewee&
Het eenigste wat die regeering deed was verschillende leden der oppositile uit staatsambten ontslaan of hun pensioen inhouden.” Door zulke handelingen nam de verbittering nog toe, vooral. toen men in ,,Le National” las,
dat de koning aan den gehaten Libry Bagnano f 85000
had geschonk’en. Die verbittlering
openbaarde zich ‘t eerst bij’
de veroordueeling
van ,lde Potter. Tolen dezle na zijn .veroordeeling, naar
de gevangenis werid ,terug&volerd.
schreeuwde de opgewonden menigte: ,,Leve de Potter, weg
met van Maanen”., en gaf uiting aan ‘haar wo&,e door I bij
den laatst,e de ruiten in te gooien.
Een goed opm,erker

had reeds voor jaren gezlegd: ,,Zoó-

lang de lelievlag in Frankrijk waait, kunnen de zaken in

Nederland misschisen gaande gehouden worden, maar zoodra zij voor de drhekl~eur moet wijkten, is hlet met de v,erd
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eeniging gedaan .” Het was juist gezien. De Juli-revolutie
welke Karel X van den Franschen troon verjoeg, had de
verdrijving van Willem 1 en de sch,eilding van Ncdcrland
en België tengevolge.
De regeering was geheel onvoorberleid
op de komencle.
dingen; zij was als verdwaasd jen deed aan de spreuk der
Ouden ldenken : ,,QUOS vult perldcre, Jupiter demen tat prius.’
Het was reeds geruimen tij,d in Bruss,cl, <de verzamclplaats van woelgeesten, van staatkundig uitgewekenen uit
heel Europa, onrustig geweest. De revolutie in Parijs deed
de opwinding toenemen en maakte de driesth!eiB
grooltler
van hen, ‘die van Frankrijk hulp len steun verwachtten;
Frankrijk en revolutite werd hlet parool. Het begon op den
avond van den 25sten Augustus, na Idle opvoering van ,,La
Muette die Por tici”, welk stuk den opstand der lyapolitanen tegen Spanje voorstelt. In Geheel Brussel hing al
sinds ldagen - den 24sten was deaverjaar!dag
des konings
geweest - een echt’e onweersatmosf;eer : zingende en brullende opgfeschoten
jongens, blelust op rlelletjtes, tro’cpjcs
nieuwsgierigen, de straat opgegaan, omdat men ,,,iets” verwachtte, ten bovenal veel prolfetariërs,
uit sloppen en stegen
lo$gekomen, ontevreden door Tde slechte toestanden en
derhalve gemakkelijk in bleweging te brengen.
In clen schouwburg werd het publiek ddoor de vrijheidsliederlen van den hoofdfiguur uit Aubler’s !.La Muette”, den
visscher Massaniello
(de acteur Lafieulll ade) tot ‘den
hoogsten graad opgewonden; na afloop - het laalste
bedrijf was ldoor de politile verbolden, wat ze’er dom was verspreildlden
de geëxalteerde en verontwaardigide
schouwburgbezoekers zich, doch hun stemming deeEdle zich mede
aan het r)eeds rIlmoerige straatpubliek; h’et was de lont
in het kruit!
Lantaarns werden uitgegooid, wapenwinkels opengebroken ven geplunderld,
{die ruitren van het gerechtshof ingcworpen.... h e t groote stadsgep#eupel behecrschtle spoedig
*den toestand ‘en welfdra waren de bureaux van ,,Le Natiorial” en d’e woning van Libry Bagnano geplunderd en stond
het hotel van dfen gehat’en ministler van Justitie in brand.
Tengevolge van de slecht,e samenwerking van burgerlijk
en militair gezag, brleidde hmet oproer zich ‘den 26sten
Augustus uit en drleigde Brussel in d.e macht te vallen van
het ruwe, verwilderde #en ongeorganiselerQe
proletariaat,
doch nu greep die gegoede klasse in. Deze had niet zonder leedvermaak die gebeurtenissen gadegeslagen, ze had
met genoegen geGen, hoe de koninklijke wapenbordlen
waren afgerukt len verniteld, hoe de brandweer geweigeyil
had (den branitl van ‘t hotel van Maanen te blussch,en. Maar

toen het oproer revolutie dreigde te wordten, pólitie en
troepen daarteegen machtleloos stonden, vormlde zij, bevrees$d voor verdere gewelddaldighe$den,
een burgerwacht
onder b,evel van baron Van der Linden d’Hoogvorst en
deze slaagd’e er spoedig in de orde te herstlellen.
Daar zij
cie Nederlandsche ~driekleur met meer wenschte en d+e
Fransche vlag met kón aanvaarden, nam zij de Brabantsche kleuren rood-geel-zwart aan zn daarmede waren d,e
teugels van het bewind over Brussel aan het Nederlandsche
gezag ontglipt. En met all,een in Brussel, ook in Luik,
Leuven, Brugge, Verviers, Charleroi e.a. steden brak hset
oproer los, bleven de hoepen werkeloos zn moesten de
burgers zich zelf voor de plunderwoede van het gemeen
vrij waren. Maar Brussel werd het brandpunt. Daarheen
richtte zich alles, wat rlevolutionair was: patriotten en
gelu kzoek’ers,
vergrijsdle
krijgers en moedwillige knapen,
vreem,d~elingen
ten Belgen, mijnwerkers en f abrieksarb eiders, alles trok naar Brussel heen en daar vormde zich
de verzam,elplaats en het hoofdkwartier van al wat in
België op verand,ering
uit was.
De lijdelijkte houding, in verband met halvie maatregelen
zou de regeering duur t’e staan komen. Toen het kwaad
eenmaal wortel geschoten had, was er voor koning Willem 1 geen andere keuze, dan Belgil;: tle behandelen, zooals
Czaar Nicolaas 1 Polen doen zou: den opstand in blóed
te smor’en. Bij snel en vastbieradlen optreden zou dit in de
eerste dagen nog mogelijk zijn geweest, omdat toen de
zaak der oproerlingen nog niet die van het geheelte Bel4
gische volk was. In werkelijkheid waren nog vellen niet
genleigd tot oproer oever te slaan; de burgerij, de winkelstand en vooral de gegoede klasse is steeds blevreesd voor
onlusten, de geestlelijkhleild
was beducht voor het roode
spook (der revolutie. Doch de koning scheen h’et nóódzakelijk’e van snel dóórtasten niet in te zi,en en riep den
28sten Augustus de StatIen-Generaal
t,egen 13 Sept. in buit engewone zitting bij een. Tevens gaf hij den kroonprins
en prins Frederik bevel met een 1,egerkorps
naar Brussel
op te rukken om, naar bIevind van zaken en omstandig+
heden, alles te doen en t’e verrichten, wat zij tot bedaring
der gemolederfen
en herstel der rust noo,dig zouden oordeelen, een zeer onbestemdbe
opjdracht dus... en waarvoor
geen legerkorps nood@ was.
De koning was niet besloten tot een gewapenden intocht
en daarom was de gewapendte aantocht een misslag. Want
de naldering der troep’en besliste ‘de houding van Brussel,
de tijding van den opmarsch dier prinsen dleed d’e gisting
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in de stad weer toenemlen,
de revolutionnairen staken
weer drilester hlet hoofd op, met het proletariaat vulden
zij Opnieuw in dreigende massa’s dc straten, barricailcn
werden opgeworpen en, zooals ‘t bij b~ginncnc~e
revoluties meer gaat., onder dien druk vau onc~~ af, sloot dc
geheele btevolkmg zich thans aaneen ; tle stad verschans tic
zich en de opwiuding was zo0 groo.t, ,tlat lxn ~dcpulutic v:ul
aanzienlijken den prins verzocht nrct verder voort te rukken. DIezIe beloofde nu alleen in de stad tIc zullen komen,
om de grievlen der BleIgen te bespl&en.
De bijzondlerhleden
van Idfezen mocdigen, maar verre vau
schitter~end~en intocht binnen het gewapende Brussel zij 11
algemeen beklend; wij wijzlen hier alleen op het nutteloozc
er van, omdat die onld~erhan~deliiigeJi
zonder eenig resultaat
móestien
verloopen, wijl dfe kroonprins totaal gceu volmacht had om eenige voorwaarde tle weigeren of toe te
staan, daar de koning niet van zins wa,s m iets toe te ge’
ven, buitten mledewerking
van die Staten-Generaal, wel wat
al te constitutioneel voor een vorst, die zóó weinig cónstitutionelel
rlegeeerdse. Zoo werd Brussel andermaal aan
zich zelf overgelaten met h’et gevolg, dat het verder dcu,
weg dier rlevolutie opging. En daar in Uie dagen ook de
deputati’e naar Dien Haag was teruggckclerd
met het weigeleend antwoorld o p het verzolekschrift [der BIelgen, n a m
de invloed der revolutionnaire partij tere. Kort daarna
werd leen radicaal-gekl~eur~d
voorloopig b’ewind
gekozen,
waarin d’Hoogvorst,
van de Weyer, Gendebien, Mérode,
Rogier (en die Potter zitting hadden. Van verandering van
regeeringsstelscl was nu geien sprake mIeer; administratieve scheiding werd Idle ‘eisch.
Den 13den Siept. waren de Staten-Generaal bijeengekomen. Die koning gaf thans mlet oenigszins ovcrIdrcven
vertoon van gehlechthleid
aan de grondwet, als zijn voornemen
te klennien, aan de bleslissing
der volksvcrtegcnwool?tliging
over tle Men ,,of de onh~eil~en,
waaronder het valdcrland
zucht, te wijtIen zijn aan eenig gebrek in de nationale inst’ellingen
ten, of er rIeden zou zijin deze t’c wijzigen, of dc
betrekkingjen
tusschen de twlele grootle afdlaelingen
van hel
koninkrijk gevestigd, tot blevordering
van het gemcenschappelij k belang zouden behoorien
tle woriden veranderd”. Hlet
was het standpunt, dat Ide koning ook ingenomen had hl
begin Septlember
tlegenovIer lde Belgische dieputat$e: zich
verschuilen achtjer de volksvert~egenwoor~diging
-.- maar
tegelijklertijd speelde hij op lichtvaardige wijze in de kaart
der revolutionnainen.
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Het was in de Zuidelijke Necllerland~en toch als overat!
waar oproer uitbreekt : een bie trekkelijk klleine
groep,
revolutionnairen, die hier naar totalle onafhankelijkheid
streefde, en die, wijl zij de straat tòt haar forum maakte
en steunde op het proletariaat, een groote kracht vertegenwoordigde, vooral toen zij kwam tte staan tegenóver een
weifel~ende
en aarzellende
rlegeeirng.
Daarnaast stond een
burgerij, di’e, hoewel ont~evriedlen
over het heerschende régim e, ceven aarzeltend tlegenover de gebleurlij khed$en stond
als Ide ‘regeering.
Die grootte massa der gegoede klasse zou
zeker al tevreden zijn geweest mlet opheffing der voornaamste grileven
en verandering van
regeeringsstelsel,,
slechts een minderh~eid verlangde van den blegin af aclministratieve schseilding, terwijl het kleinste aantal streefde naar
onafhankelijkh~eid.
Maar juist dIeze, die geleid
werd en
door een i,deaal, waren verreweg het krachtigst. Zij gebruikten hlet prolletariaat als stormtroepen, omdat dat proletariaat, nog tle vlerwiliderld en ongeorgamseerd om zelf de
voordeellen
van een rlevolutie te plukken, voor de burgerklasse nog ongevaarlijk was. Hlet begon op 25 #en 26 Aug.
1830 en tIelklens, wanneer hlet dr,eigde spaak tle loopen, werd
dat proletariaat gemqbiliseerd om ldruk uit te o’efenen op
de weifelaars en wanklelmoedigen,
zoo met ‘dien opmarsch
‘der troepen onder de bleide prinsen en tijdiens de onderhandelingen mlet den kroonprins in dge Ieerste dagen van
Sepbember,
zoo ook bij den aanval van prins Frederik op
Brussel van 23 tot 26 Sept. En na die bloedige straatge
vechten, na de nederlaag van prins Frederik was er gelen
sprake mIeer van verandering van regeeringsstelsel of administratieve scheiding, was, ,,onafhankelij khleid” het parool; hadden zij, die oorspronkelijk slechts weinigen in
aantal waren, gez,egevierd.
Terwijl de Stat,en-Generaal vergaclerlden
en br(eed red’eneerden over het al of niet wenschelijke van verandering
en hlet dus alle schijn had of de koning die beslissing uit-.
sluitend wildle overlaten aan de StatIen-Generáal, gaf hij
prins Frederik blevel naar Brussel op te rukken en die
stad te bIezetten. D’eze verscheen met 10000 man voor de
stad en verlangde in een dreigende proclamatie onderwerping. Geheel Brussel vloog tle wapen, in Idrieigende drommen vulde hlet proletariaat weer de straten, wIerden barricaden opgeworpen en zelfs die huizen in staat van verdediging gesteld. Het voorloopig b,ewind ontsloeg alle Belgische militairten van hun eed en ri,ep dien bijstand van
vreemde officieren in om dien gewapendten
tfegenstand
te
organiseeren. Wel drong prins Frederik Brussel binnen,
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maar, na bloedige straatgevechtlen
van 23 tot 26 September,
was hij genooldzaakt
tlerug tte trekken. Dit échec had groote
gevolgen. Gleheete lIegeraf&elingen vielen af, de plattelandsbevolking, sinds lang reeds onbetrouwbaar, sloot zich opcnlijk bij de revolutie aan, Gent, welks bloei zoo nauw verbonden was met de Hollandsche koloniën, verliet de zijde d,es konings; andlere steden volgden en wclldra was gcheel België, behalve Maastricht en Antwerpen. ontruimd.
Den 41dien Octobeer verklaarde het voorloopig bewind de
van Holland afgeschleiden
provinciën tot een onafhankclijken staat. België had zich niet slechts van den koning,
maar ook van INoord-Nederland
afgewend. De besluiten
der Statlen-Generaal tot splitsing des rijks ‘en herziening
der grondw~et pasten niet mm- in hel kader der geb~eurtc-1
nissen: die personeelle
unie was een standpunt, hletwelk men
reeds vlerre tic bovlen was.
Was België voor den koning verloren, h’et kon misschien
voor het stamhuis bmewaarld blijven. De prins van Oranje
was altijd populair geweest in het Zuilden; men wist ook,
dat hij den aanval op Bruss8el haid afgekeurd, dat deze
zonder zijn medeweten was geschied. De koning droeg hem
nu het tijdelijk bestuur op over die zuidelijke gewesten. Dc
kroonprins begaf zich naar Antwerpen en vaardigde ccn
proclamatie uit, waarin afzonderlijk beheer, vrijheid in
taal en omterwijs bleloofd werd.
Maar ook Idit besluit des konings was feitelijk weer te
laat gekommen, want hfet voorloopig bestuur had intusschen
een Nationaal Congrles te Brussel bijeengeroepen, om over
den toestand Idles lands te b,eraadslagen.
Nu die revolutie
eenmaal een voldongen fleit was #en dus terugkeer onmolgclijk, was dat gedeelte dier burgerij, dat eerst achter de revolutie was aangeloopen, er op bIedacht die voordeelen der
revolutie zoo haastig mogelijk naar zich toe te halen.
Zoo werd de tolestanld al spoedig w’e#er beheierscht doór
de economisch stlerkeren,
de bourgeoisie, ‘die vlertegenwoordigd was in het Nationaal Congr(es. Hlet was dus zeer’
goed mogelijk, dat [dit Congres den in die kringen populairen Oranjle tot koning kiezen zou, tolen dit plots verijdekl
werd Idoor de voortschrijldende gebeurt’enissen.
De revolutionnaire beweging
breidde zich nog st’eeds uit, zelfs in
het Oosten van Brabant en Limburg, in Eindhoven, Roermond en Venlo (en meer andlere plaatsen in die strelklen
helerschtle een oproerige gelest.
Ook in Antwerpen, dat tot nu toe nog rustig gebl,even
was, brak, onder den invloed van revolutionnairen van
buiten, (eten opstand uit, doch deze stald werd door den be-
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velhebher d e r citadel, b a r o n Chassé, i n vereeniging m$et
den schout bij nacht Koopmans, door ,een hevig bombardement bedwongen. De uitwerking ‘daarvan was geweldig!
,,Een stroom van bloed scheidt ons” - schreven dc bladen . ,,Antw’erpen, daar is het vonnis gesclirev’en van Willem
v a n Oranje e n a l d e z i j n e n ” - woorldlen, #die met
de
daad bekrachtig~d werden. Hald het Nationaal Congres den
1Sden November de van Hollanl afgescheiden provinciën
tot een onafhankelijken staat verklaard cn daarmcxle hlet
besluit van het voorloopig bIewind van 4 October bekrachtigd, den Xsten 1d.a.v. - ntl het bombardement ~11 A n t werpen - verklaarlde het Congrlcs zich vóór den monarchalen regeeringsvorm, maar met eeuwige uitsluiting van het
huis van Oranje.
,,La mitraille a brisé l’orange,
Sous l’arbre Ide la liber%.”
Gelijk {de gewapende tocht irlcr bcile prinsen naar Brussel [den opstand cleed organiseeren en het denkbee18d van
scheilding ontstaan ; gelijk dje aanslag op Brussel Blelg’ië
losmaakte van den koning sen Noord-Nederland, zoo deed
het kanon van de citadlel de laatste kans van het Oranjehuis op het behou~d van België in rook vervliegen.
Het was nu slechts dc vraag, hoe cie mogenheden, die ,als
petser ‘en met,er bij de wieg van het jonge koninkrij(k hadden gestaan, dit all,es zouden opniemen. Er was toen juist
te Londen leen conflerentie bij een, wlegens de Griieksche
aangellegenheldlen (en t o t dleze conflerentie wendde z i c h n u
Willem 1, maar zijn verzoek tot bemidd~eling vond geen
bijzonder gunstig ontvangst. Czaar Nicolaas 1 was in den
beginnen wel geneigd aan den opstanld in België een einde
te maken, maar de revolutie in Pollen [en de houding van
E n g e l a n d weerhieldlen hlem v a n interventile.
Voor Oostenrijk en Pruisten bleef instandhouding van
den vredle richtsnoer. Ook had men in Berlijn, in weerwil
der famili~eband~en, geen bijzomlere sympathie voor koning
Willem 1. In Wsenen zou men wel gaarne gezien hebben,
dat Pruisische troepen aan den ,,rommae15’ in <België een
einde maakt,c, maar van den anderlen kant vond de Oostenrijksche ministIer von Mett~ernich toch ook, dat Will~em 1
alles aan zich zelf tle wijten had, een opmlerking, die hij in
1848 ook op zich zelf kon toepassen. De hoof&edlen dier
onthouding was evenwel dtin vrees, #dat men Frankrijk tot
ondersteuning drijven zou. Het was t’e voorzien, ,dat Lodewijk Philips, Idoor revolutibe op den Franschen troon gestegen, die revolutile in België zou moeten b,eschtermen. De
revolutionnair’e
harts tocht’en van Frankrijk zouden op-
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nieuw ontketend, Europa opnieuw do’en vallen in di: klauWen van het monster der revolutie. Met het oog op dit
schrikbeeld was Engelan,d
Idadelijk voor ‘een scheiding gewonnen, toen Frankrijk verklaarde, @at het den opstand
niet tot leigen voordeel wilde exploitscren. Bovendien was
Engeland ook om ~economischle
reldenen vlerheugd, dat het
koninkrijk uite~engevallen
was. De zaak was nu spoedig
beslist. Dien 4d’en November 1530 werd een wapenstilstand
afgekondigd ten Iden 20sten Diecember
d.a.v. erkende dc
Londensche Conferentie België als een onafhanklelij ken
*
staat.

Pottenbakkers en Maiolica te Alkmaar.
Sedert omstrleeks
30 jaar zijn op verschill~ende
plaatsen
in Noord-Nederlanld
belangrijke vonldsten geidaan op het
gebil& van de pottenbakkterskunst met tinglazuur uit de
period,e #der 16e ien h e t blegin v a n Ide 171e ‘eeuw, d i e het
z.g. Maiolica-&m$ewerk opleverdIe.
Over de verspreiding van dezIe, uit Italië afkomstige techniek is r’eeds veel geschreven 1) *en vrij algemeen luidt de
klacht, dat, hoewel st’eeds nieuwe specimina, waaronder
vooral opgegraven fragmlenten,
voor den dag komen, uit
geschrseven
documenten zoo betr#ekkelijk
weinig gedevens
e..
bekend zijn.
Zooals te verwachtcen
was sinds het bijeenbrengen der
belangrijke colllectie maiolica-fragmenten, gevonden in de
stad Hoorn ,(nu bewaard in het West-Friesch-M,useum
ter plaatse) molet dit aardewerk destijds zijn vcrspreilding
door het gansche Noorderkwartier van Holland gehad
hebblen. En hlet verwond~etde mij Idan ook geenszins, dat ik
te AlkmFar op diverse plaatsen óók zulke herinneringen
aa’n dat fraaie, oudte, proc&16 mocht aantreffen. Ik ontdektle daar n.1. bij onderzoek van de uitkomende aardse
na afbraak van het voorm’alige
Staldsziekenhuis aan de
Paternosterstraat (1929), zoowel als van een groot cómplex mleerendeels
17e eeuwsche- en ook oudere huizen;
gelegen aan de Zuidzijde val1 die Laat, de Ridders tráat (0.)
en htet Vijvertje (N., afgebroken in 1925), een aantal frag/
mentjen van dleze inhleemsche maiolica.
Hetgeen ik vond waren gedleel ten van scha tels! bovenop
meestal Iduidlelijk voorzien van aangebakken plekJes, dile op
het gebruik van prolenen
wijzen. Eén stuk was versiend’
met ‘een achtpuntige ster op sen flets blauw fond, de stra-
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len beurt~eling gocl ten wit en met net-vormigie
terra-cottakleurige vullingen. Een amler vertoonde onregelmati&
bloem- en bladversieringen; de tocgepastlc
kleur~cn waren
hier oranj e-geel, bl auw en gro’en. De keerzijden van doeze
beidde schotels moet’en blijkbaar geheel effen zijn geweest.
De breuk gaf leen geel-bruine kleur tle zien.
Van veel belang was dat gevondene geenszins, het bevcstigt slechts het feit, dat het z.g. Noorld-N~ed~erlan~dscbe maiolica-vaatwerk ook in deze streken van Holland zijn vIertegenwoorldigers
giehad heeft.
Het utrntal van de pottenbakkers, dat zich omstreeks het
jaar 1600 te Alkmaar ophiel~d, molet bepaald groot zijn
gewoest. Immers, de verschilllende staidsrcgist~ers
vcrmelJ
den talrijke lieden, Idie met ldat epitheton voorkomen 2).
Het is oende~els te begrijpen, dat #die stad Alkmaar als centrum van Holland’s Noorlderkwartier
leen markt van beteekenis kon zijn voor lde omwonende plattelanders, die
hun benoodigd aardewerk uit het slorp hunner inwoaing
niet bletr(ekken kond’en, maar daarna,ast blijft het een opmerk~elijk v~crschijnsel.
Idat juist toen - omstreeks het bgegin ider 17~ leeuw - de pottlenbakkcrs te Alkm’aar zoo dikwijls genoemd worldlen.
Niet gaarne zou ik Ide bewering voor mijn rekening nemen, hdat !dezle pottcnbakkcrs evenveel fabrikanten van
maiolica geweest zijn. Integendeel, ik meten tle moeten aannemen, adat de lsd~cn, die tot deze laatste categorie van
kunstenaars gerIekend wcr~den, meestal ook wel op een bijzonlderfe wijze, niet gewoon als ,,pottenbakkler”
dus, zullen
zijn aangeduid. Die Alkmaarschfe geschreven bronnen bevestigen dit trouwens ten [duidelij kstie.
Als ecrstle bakker van maiolica-aaildlewerk, die te Alkmaar werkzaam is gewleest, vond ik in hlet trouwboek der
(ger~eform~eerde)
Groo tle Kerk : 3)
,,Namling Willemszo. Gaelbacker op de Steenen Breg,,ge ende Neeltgen Jans j(onge) d(ochter) woont in
,;de Langcstralet int Stroon hoetgen (gehuwd Iden)
,,30 Octobris 1605.”
Bij dezen leenen fabrikant is het echter nilet gebleven; er
heljben zich t,e Alkmaar méér z.g. gaeZ- of blijkbaar pZ’ateelbakkers opgehoud~en.
Want uit de resolutieboeken van
de vroedschap ziNen wij, ldat in 1617 alweer van een dergelijke handwerkIer
sprake is 4). Er is geen twijfel mieer, of
deze laatste verstaat zijn kunst. Behalvle ,,gccierIdle potten”
en ,,gclley scotelcn” wil hij apotheeckerc potten” . (d.w.z.
de aZbeneZZo, de hooge, cylindervormige pot) vervaardigen;
ingcS
en #de bIeschikking,
die de raqd ,d#er stafd op zijn
Idiend verzoek geeft, luildt aldus : ‘. ‘;
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Versoeck van Laurens Jacobsz geley wcrcker.
,,Opt versoeck van Laurens Jacobsz om te hebben
,,Octroy om alleen hier ter stede te mogen backcn
,,allerlley
geley scotelen Apotheecklereer1 andere gc,,cierde potten etc. mitsgadlers
een woninge
ofte
,,plaetse daer hij tseiv’e zoude mogen doen gcdelibc,,reert zijndIe.’ - Es goedgevonden den selven t,e ver,,gunnen Octroy voor den tijt van tien jaren - ende
,,tverder
vlersoeck
es afgeslagen.”
Al had de reyuestrant dus niet in alle opzichten succes,
hij schijnt toch te Alkmaar t’e zijn geblevIen, want de raadsresoluties van 11 Mei 1619’ bevatten opnieuw een bericht
over zijn arbeid 5). Aanwijzing van <een wlerkplaats,
iets,
wat hem de vorige maal mislukt was, verkreeg hij nu wel,
want de brouwerij va11 het voormalige, klooster het óude
Hof. werd hem thans goedgunstig toedestaan: 6)
,,Louris Jacobsz galeyers aertwerckbacker.
,,Opt versoeck van Louris Jacobsz. geboren hij’er ter
,,stede lende in tweeshuijs opgevoet, in de galeijers
,,aertwerckler
om mede te hebben Octroij tot
JlC t
,,voorsz
werck mitsgaders onderstandt van huijsing
,,en lleeninge v a n p e n n i n g e ende e s goet~gevon,,den (des sfelfluxx toe tle staen Ide ledige plaetse van
,,de brouwerijle
in touIde hoff mits dat hij die tot sij,,ne tosten tot sijn hantwerck bequaem maecken endc
,,tverder
versoeck #es hlem affgeslaegen.”
Nu men te Alkmaar aldus leen stadgenoot op de been
geholpen had, diende concurrentie in zijn vak liefst tegengegaan te worden. Op het v’erzoek van een mededinger uit
Delft werd n.1. nog dienzelf~den ‘dag afwijzend b,eschikt in
deze termen 7):
,,Cornelis Jansz. dorpman galeijers aertwerckbacker.
,,Tversoek van Cornelis Jansz, dorpman galeyers aert,,werck backer van Dmelff van te hebben octroy van
,,hyer tvoorsz aertwerckbacken allier voor secckere
,,tijt op te rechtIel ende daertoe noch eenige penninge
,,bij leening lende is affgeslagen.”
Dit was evenwiel niet hlet éénige geval van concurrentie.
Er werd blijkbaar nog een overvloed van aardewerk in uiteenloopende soorten in dse stad verkocht, en wel in die
mate, dat de regeering de stroom eigenlijk niet goed meer
ke’eren kon. Om deze reden schijnt men zijn &vlucht te
hebbien genomen tot beperking van de wijze van verkoop,
door de navolgende beslissing 8):
,,Versoeck vandle gemleene pottebackers.
,,Opt versoeck van de gemeene pottebackers t’en eij nd e
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,,bij keure geodonnsert zoufde mogen werden dat van
,,nu voortaen gelen uijtheemsce
personen
,,eenige v r e e m d e p o t t e n platel~en oftc a n d e r aercl t
,,werck hier tier stede zouden IIIO~CII vercoopen an,,ders als in Jaermarqtcn,
en alsdan ter geordonneerde
,,plaetsen etc. gedtelibereert zijndle, Is goet gevonden
,,ende verstaen itlat b i j k e u r e dc vreemdge ende uit,,heemsoe personen, verboden endIe gcinteri,iiceert zal
,,werden, Idat zij tot geene tij,den van den jare, eenich
,,vreem t, oftle uij theems aerldewerck 1Cer ter stede zul,,len in ogen vercoopen, and’ers als aendc nooI-idtsijde
,,vande Ou;l,egracht, tusschen ‘ t N i e u w e l a n t ende “t
,,bruggetgen
ovier de Vijversloot.”
Tenslqtte heeft omstrlecks di~enzelfid~en tijd cen ander
het te Alkmaar gewaagd om met stleun van de stad d,e
fabricage van aarfdewerk te bcginn~en. F%mt in 1621 ontving de vroedschap nogrn aals een verzoekschrift, waarin
een zekerte Jan van ~)UIJIIC~, zich noemende ,,platcel ende
steenbacker” een octrooi aanvroeg vodr 15 jaar voor het
het rjecht van uitoefening van zijn beroep met uitsluiting
van anderen, onder aanwijzing tevens van cSen werkplaats
of woning. Zonder opgave van ‘eenige rsdcn werd dit echter afgeslagen 9). Niettlemin schijnt Van Duijnen tle Alkmaar gevestigd tle zijn geweest, want in {een acte van 1624,
verlIeden voor notaris Van der Lijn aldaar, treedt Jacob
Tielmans \ran d e n Eijnde, t e Dlclft, o p v o o r d i e n s ‘erven
en worldt Van Duijnen bovlellldien aangecluild als ,,in leven
tichelbacker hiler ter stlede.” 10)
Het lat\erle tijldperk is voor ons on’d,erwerp van ondërgeschikt belang, tIerwij trouwens de berichten te Alkmaar
slecds spaarzamler w o r d e n . I k bleoo,al;lc do’or d e z e
bij tlragc ook slechts, dat zij moge dienen tot aanvulling van
d e k’ennis v a n ‘die Hollan~dsche maiolica-fabrigc e n v:.m
haar verspreiding omstreeks dc intrede cler 17e eeuw.
ALKMAAR,
Mr. J. BELONJE.

1) Vgl. Dr. E.. Neurcleuburg ,,Oud t1ardewwk”,
waarin op blz. 82 sqq. een literatuurlijst.

Amsterdam, 1920,

2) J a n I~enm~c Pott&ack,er, Rcrn Jansz. Ij.: Z a n d e r O l o f f s z . P . ,
Dirck Gerrilsz. P., Jacob Ellertsz. (ook: Eylardtsz.) P., Dirck Jansz,
I’., Roelef II~cnclriksz. P, Pi’etier C o r n e l i s z . P . , D i r c k T o e n i s z . P,
Gerrit Quirijnsz. P., Frans Tielemans P., Pieler Jacobsz. P,, Wenrick
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P., .Jan
Gerritsz. P., Gerrijt #en Dauw: Licuens Ij.., Dirck Piletcrssz.
Olbrantsz. P., L[auris Pictfersz. P., Frans Egglcszoon P., Frans Pi~etersz.
P . , W i l l e m Pietersz. PL J a n Jansz. P . , C o r n e l i s II~endricksz.
1’ cn
nog anderen.
3) ,,Inventaris v. d. oude k~erkel. Doop-, Trouw- ,en DoOden- (Bcgraaf-) boeken”, Alkmaar 1926, dl. 20, fol. 84.
4) Resolutiën
fol. .222 vso.

vroedschap Alkmaar: gemsent,e archilef ald. jaar 16 17,
/8

5) Resolutiën t.a.p. fol. 6.
6) Voor de plaats dIezIer brouwerij, vgl. C. W. Bruinvis: .,Xlkmaar
in 1560”; Alkmaar 1861, bl. 8, noot 2.
7 ) Rtesolutiën t.a.p.

f o l . 5 vso.

8) Resolutiën t.a.p. fol. ?245,‘, dd: ,‘23 Febr. 1619
9) Rles’olutiën

t . a . p . fol. 46, dd. 22 Febr. 1621

1 0 ) D.w..z.; tic A l k m a a r ; acte dd. 9 Nov. 1624, inventaris notar.
archief Alkm’aar n’o. 41. - Hoe het verdler met dezc ~verkzaamhcden
te Alkmaar gegaan is, blijkt niet. Wel vond ik &g in het protoco$
van notaris Van der Lijn - invlent. &. 4 4 - een a c t e v a n IlliUlJ
dd. 26 Febr. 1638 waarbij een tegel- en pZ@eZb,akker Adriaan Jelisz.,
die toen buiten die stad ‘op het Zleglis woonachtig was, ‘(een huis en
erf huurdie, gelegen aan de No’ordzijide van het Luttik Oudorp ,,dacr
de Blaeuwe Molen” uithangt”’ en een acte van 11 Januari 1639, waarin hij, gedomicilieerd in la/atstgcnoemd perceel, ‘elen protest deed uitgaan.

Aanbestedingen ín de jaarrekeníag van de Zijpe 1572.‘73,
/

door
Mr. 1. Belonje.
Na’dat (de polldIer #de Zijpe in het jaar 1570 bij gel’egenbeid van de bleruchte Allcrh~eiligenvloud
door het zcewzite~
was overstroomd, hsdden biet laedsbestuur gen de ingelanden biet noodzakelijk geoor~dleetd het gebi’eld opnieuw
droog te doen maken. Hoewel Ide tijden voor. e.en derge?
lijke onderneming verre van gunstige perspectilevcn te zien
gaven, blesloot men daaraan aanstonds gevolg tc gcvcn.
Onder het oppertoezicht van leenige commissarissen, door
de hooge overheid spleciaal daartoe aangewezen is toen het
vverk van de h’erbedijking
spoedig aangev,at. Een dezer
commissarissen, jhr. Frederik van Zevender, de rentmezs-
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ter van ‘s Konings Vroonlanden tee Alkmaar, belasttce zich
met het financi6ele
van dezen taak. Hij nam die vernntwoording der inkomsten sen uitgaven op zich en fungeerde
aLdus als algemeen pe~il~ingllleeslcr.
Van zijn haed is de
over het jaar 1572- ‘73 loopende r&ening bewaard geblieven, tevens ‘de laatstle rekening over (deze plerioJe,
1) aangezien lde polder de Zijpe korten lijd later 2) t~engcvo@
van een inundatie, om militaire redenen gestelid door den
gouverneur Sonoy van Hollands Noorderkwartier, weer
aan de golven is prijsgegeven.
Genoemdbe reklening werd voorloopig afgesloten daen &en
April 1573 ten overstaan van de ingelandcn , (voorzoow$x
aanwezig in verband met den oorlogstoestand >. Naderhand ontstonden er over !tlc ‘door den rentmeestser
. van
de Zevender
alsnog per slot van rekening te vorderen bedragen, moeilijkhelden. De aangcvoeride
grieven zijn na
verloop van eenige j aren ter kennis gebracht van het
I
Hof van Holland en aldaar beslecht.
Het originoele esIemplaar, neer b&xhadi@, groot 92 dubbelbeschreven folia .’ (hiter en daar voorzlen van kantteckeningen, ‘daarop blijkbaar gesteld [door commissaris’seI?
van het Hof), wordt .bewaard op het gemfecnte-archief te
&\lkmaar. Zeer waarschijnlijk behoorde het vrocge’r tot het
oud-archief van het waterschap de Zijpe en Hazepolder.
Behalve meer int~eressanfe
gegevens, bevat de rekening/
een reeks volliodigc sfschriftlen vau de Idiversc aanbest’&
dingen, welke destijlds op d’e waterstaatswerken zelf Lver{den gehouden. De rlespecticvelijkle
aaneemers hebben hunne werk,en
- enk8e15e ongunstige uitzondering;en
daargklaten - alle aanvaarld ,en uitgevoerd, hletgeen uit Ide reklaning blijkt. Omdat deze contracten van aanneming ondanks de buitlengewoon
strenge ‘eischen, welk’e aan 6XC
aannemers wlerlden gestlel!d uitvoering hebblen verkr’cgcn
en
om #de inhoud der aanl)leste~dingsvoorcvaar~tt~en,
welke overigens ook voor (den tijd van het werk merkwaardig zijn,
meende ik goed te doen ze door dit tijdschrift medle
tc
deelen.

1 ) D e ocrste lo:opt over 1571-‘72. Lij vwd afgcslotm o
p
8 Deccmber 1572 en Lvorctt hc\vaard in het oud~archief
van het \vatw-r
schap de Zijpc #en II’azepol&r
(Inwntiaris 1929 no. l/Y afd. YIII>.t
2)

Zie ,,Navms&er”

1927 (LXXVI), bi. 28-30.
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’ (On,der de uitgaven komt in de rekening trllcreerst voor een posí wactrin gespecificeerd z(jn de
gelden, welke zijn uifgqeven ten behoeve van de
herstelling vm Qen z.g.n. Slrj’kendijk.
Hivratan g?ran
vooraf de vOorumm*~den, die door de aunb~cs!eders
werden gesteld).
Eerst de bhesteedinge
gedaan bij dijkgraaff, heemraden
ende advijee vanden goedwillige tlijckers vanden landen
van der Zijpen upten zesthiendcn mayo 1572 nacr voergaende k~erckgebooden
omme den Slijckerdijck te beste-,
den eedje te maklen bij parcklen van thien roedien lang, bcginnendte
aan toost eynlde van teerst’e doergebroken gat
gaendte westan naer Qen Santdijck ende dat bij de roedIe.
Item den anntemer zal gehoulden sijn int werck te treden
binnen d*en derlden dach IeJllde continulelicken daer in blijven wercklende
met twintich corldewagens
alle dage den
dijcke houdende genouchsaem int rijeen van eender hoochte (endte ídit telcken reyse op de verbeurte als contrarisc b,cvonden wendt van 12 stuvers ende naer den derde dach
als zulck een bevonden sql wer,lien in gebreeckc te wccse
zal alsdan #den (dijckgraeff
tzlelve angenomen wcrck weder
omme op sen nyeux bcstleet worden ,ende dat tot lastia
van den #eersten annemer enlde sijne borgen.
Item dien annemer zal gehouden zijn den dijcke tle maken zoo hooch als het boven dexel van de gróóte sluijse,
blijvende op zijn cruijn breet negen voeten enlde gaendc
t e r zeewaerts n’edler o&er d e l i j n e e n roCedle druijp~~ns,
blijvende altijt leen voet hooger Idan dat buijten mteijlant.
En an weerszijdien
ende binnen cante zal houden derdalffue
roede idruijpens onder de li”ijfe, wel angevult, met noch
een barmt daer buìjten an zote brect gelijck Idie an weer’
zijden is ende twe voeten hooger dan den oude barmt l)eyt ;
de nieuwe wercken wel an Idoudle te verheelsen.
Item dee zelven Idijcke te maklen van fijne &ey lende geen
materialen te halen buijten sdijcx maer binnen op de boe
ten van zeventien pandt ende op <de tandt aldaer zal dannemer laten blijven staendle vi’er voetfen linyc recht, diep
drie voeten of meer tot discrXetilc van heemrsdcn op de boieten van thien stuwers. Off de materialen die buytensclijcx
gehaelt werdt
zal gehaelt werden vanden dijcke twintich
roeden op de boeten van zevaentien ponden. Van gelijken
den ouden dijck nijnet te haten op gelijcke pcynen endIs
arbitrale correctile
daer en boven welken voorsz.. tdiick
den annlemiers loffbaerlijken leveren zullen tot verzeeckcrtheyt des lants Idoergaendce in de hoochte endie breete ter
halffver dijcke ofte werck, uijt deen schouw binnen drie
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weecken op de boeten van thien stuvers, ende te schouwen
den Iderdcen dach naer dijcxrecht.
Item den annemers werden gehouden omme den voorsz.
dijcke ten volben opgemaickt ende uijt de schouwe te ieveren den tweede dach naer St. Jan eerstcom,ende
op de holeten van thien stuveren end*e voorts te schouwen van acht
dagen t,e acht dagen naer dijcxrecht.
Item dannem,ers
zullen gehoulen zijn op staende voet te
stellen twee vastme borgen tot comentement van den voorsz.
dijckgraeff lende heemrad~en,
die verbonden sullen staen,
elcx een voor al als- principael.
Item den annemers en .zulllen haer angenomen werck
nijemant mogen ovNerdoen dan bij expres consent vanden
D’ijckgraef lend8e twe hoemrsden op de peyne van drie pondt.
’ (Hieronder volgt die aanteekening van degenen
was
die de clesbetreffende _ perceelen - die djk
door de aanbesteders in verschillende
,, perken”
verdeehl - hadden aangenomen; als b.v.:
,,deerste besteeidinge
he(eft angenomen Dirck A&lbrechtsz KrriJ’tge tot Stle. Maerten de roede voor
negen gulde lanck thien roeden compf,.. XL Lb.
de De beste,eìdinge
heeft angenomen Luijtge Pieters
van Barringerhoorn de roede voor twaelff guld,en
compt . . . . . . C X X L b .
d e IIe b~esteladinge h e e f t angenomien Ierst Hartochs de roede voor YI gulden vijfthien,
stuwers
compt..... CXVII Lb X stv.j enz..)
(Hierna volgen d,e voorwaarden, waarop de
aanbes&ding heeft plaats gehad van een aansluitend gedeeltNe van den ‘ringdijk van de Zìjpe.)
Andere besteedinge gedaen bij dijckgraeff ende heemraden ten voorsz dage anden Santdijckle gaende
uijtte Oosten verbij de grote Wteele tot anlden Slaperdijck omme den
zeluen dijckbe te make bij parcken van twintich ro,eden
lanck in zijn zaet ofte toeleggens, in zijn zetel acht roeden;
ende leen half, hooch thEen voeten te meeten van thooge gemeene gelijckle meijlandt aff, blijvende op zijn cruijne een
parich hooge ,een roede breet, gaende tfe laedwaerts een
roede Idruijpens. Ende ter zleewaerts zes roeden, blijvendte
altijt buijten tendie binnen den thee van den dijcke con
voet hooger dan tsvoorsz mleylandt
is, daer affr men die
mate betren zal tot ande voorsz. cruijne van die dijck onder
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de lijn wel angevol t. De matleriallen te halen binn,ens:lijcx
ekx iieffleiis zijn werck z,en spit diep ofte twee sonder m&r
naer de hoochte vande grondt, blijv&ide van dc binnencan t
ofte tliele ,cter zelff’er zeuen roio3en zonder leenigc aérdé buijten s’dijks te halen op de hoetlen van z~euenticn pandt.
Item elcklen annemer zal binnen den lrterdcn dach in zijn
werck treden met thilen karrien of te met dertig cordewagens
ende Idaer dagcllij ckx m cIdc blijven werck~en
zijnen dijckr
rij sende doergacns eienen
geh o o g e ende a n d e r e n
sloten tot beschermcnisse Ides lants op *cl’: b’oetten
val1
twaelff stuvers ende nner hij driemael in gebreecke beuonden zal weMen zalmen alsdan mogen hestceldSen weer op
nijux tot laste van lden (eersten ondernemer ende zijne1
borgen.
Item ‘den annemers zullScn sich gehouden weslen den seluen dijck te leueren uuijt 1de schouwe ouer drie weeck’en
op de boete van thien stuuers lende acht dagen daerna4
zal wesen #dse tw&e schouwe op gelijcke boeten ende de
schou .zal wesen dsen ;derden dach daer naer endie d a n te
besteeden alnaer dijcx recht.
Item Iden zleluen Idijcke wel te bepooten den derden dach
als hij opgenomen zal zijnop gelijcke peynen als voeren
met goeden versschien helm mlet wortelicn en3e knoppen,
wel diep in te steeken eenen voet van malcandercn. Den
helm le halten van tlandt ende nijlel: van Ide dijcken.
velt
I t e m o f t beuonden werlde doler d e laichte v a n t
datmen moste latten eenige specktdammen zullen dannlemers
hen moetten regulieren tot discrletie van ,dijckgraeff cnde
heemraeden zonder daertegens te seggen op de hoochste
boeten. Eedle van alles tgunt voorsz staet zullen ~danncmers
op staende voet gehouden zijn te stellen twee vaste borgen die staen zullen Ielcx bijzondere een voor al als principael.
(Hieronder volgt wleer (cte lrj’st vun d4engenen,
d?e
aúnnemers gebleven zqn van die ‘diverse perceéì’en
Idìjk. En ~d4xzrna volgen de weergauren
van de cumbest>eedingen van ;de nog cesterende vakken ringb
drjtlc, waurvlan /de condities evenwel ongetieer g,elijk
Als een bijzijn tx-m #de hierboven weergzegevene.
zonderheid dient nog te worden vepmeJd,
dat b’ij
(de rekening-prociadmz VOO’I’ het Hof van Holland
zich zde vraag heeft voorge’daicrn,
of de rentmeester
van de Zevlenider ter(echt of ten onrechte had nageMen schuIdvergelijking i n toepossìng tle bren@n
o p Ide arrnnemers ‘der ZiJ’psch’e dijken inzoovcrrc
die alunnemers tevens als lundeigenaren in de Zijple
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schu~dpdìchtìg
waren. Dit bllj’lct n.i. uit eIen desbetreffende bijvoeging op fol. L, iuìden\de:
T’Hoff aengaend[e
idese e
n
d1e anderme plartijen
van Iden uìtge(eff bij Ide gerequireerdens gedeb’att&rf
deur;dìen dat den renj&nt daìr tIegens behoo&$e
ìngehouden ofte gecort tc hebben t gunt ,dìe anne
mers van de besteckcn schufldìch wzEen vande geabbundonneefidSe
l(adden henluden angeldeelt,
verclaìrf ,dat iden rendant oftle requ&mt en,de de gerequrre)endens sullen con@neren v o ì r d e voorsz.
commlssarìssen ende ,dìent halu#en son7’marìe proce(deren enide schrrj’ven bij eìjsch antwoorde r(eplìjc!k
ende kluplìek van acht dagen tot acht dagen ende
aldaìr prober(en Ldìe feìjt,en d i e zìjtuden in- heu!re
schrifturen pespectìue sullren hebben geposeert. Omm e dQrr n a gehoorf tr(appoyt r?rar$de zelue comn?isscrrr’ssen *bij’ ,den houe geldìsponlaerT 7e werden ndc’r
behooren.” Die beslissing hierop schijnt evenwel uit-1
gebleven te zijn.)

Onder de Studeerlamp.
Colijn Caillíeu’s, Dal sonder wederkeeren
Pas der Doof,
door
Dr. Paul de Keyser.
Professor aan ‘s Rijksunivlersiteit te Gent
Uitg. Antwerplen,
Dsc S i k k e l - P a r i s Librairie Ernest!
Lcroux - ‘s Gravenhage Martinus Nijhoff. - 1936.
Dit werk is d,e 73ste aflewring van d,e uitgaven der
(&ltsche Universiteit, voor die ‘eerste maal nagerlrukt naar
tien eenig-bekbenden
druk van den Antwerpschen drukker
uit dc XVI ‘eeuw Jan van Doesborch, nagedrukt door den
11I+ussclschlen bibliothecaris J. Petit, disc PilerIc h&hault als
;
clen schrijver aandui~dt.
Prof. lcle K~eyser is, gelijk boven aangegeven, een anderte
meening toegedaan. Hij geeft <den Franschen en Middel~e~tlerlallldschlen
tekst met hoogst belangrijkce
verklaringien
aan den vo’et der pagina’s en een elf tal illustraties n.,Il
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de hout-gravures van de zoogcno,emde wilegedrukken. Na
de inleiding volgt ‘een verklarende beschouwing over dc
den druk en den drukker, over het stuk en zijn voorbeeld,
den inhou en #die vorm en we komen na lezing tot de.
conclusie, dat hier ‘een gelieerde een zuiver wetenschappelijk werk heeft geleverd van groote waarde, dat bij de
studie van het Middel-NedIerlandsch
goe’de diensten kan
bewijzen; zoodat b.v. cie studentlen niet altijd behoeven aangewezen te zijn op de lectuur van Floris enle Blanceflocr;
de Lancelot-verhalen ‘enz.
\‘an beteekcnis is ook de oud-Fransche tekst, die op
iedere pagina naast de Middel-Nederlandsche is gezet.
.
G. F.
ONTVANGEN :
Is Nederland’s Patriciaat behoorlijk behandeld?
Nederland’s
Antwoord op het artikel: ,,De Stichting”
Ncdcrlanilsche
P a t r i c i a a t e n heet G e n o o t s c h a p i n ,,Dc
Leeuw”, 1936.’ (kol. 75 vlg.)
Uitgave der Stichting Nlederlantls Patriciaat - ‘s Grahage - 1936.
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Vorst Johan Mawfts van Nassau en zijn CavalerteGeneraal ín Fríesland, Markíes de Montpouíllan.
(Mei tot Augustus 1673) ‘)
door
W. E. VAN DAM VAN ISSELT
Gepensionneerd Luitenant-Generaal.
Voor mijne studie betreffende cie verldediging
van Friesland c.a. in ltle.jaren 1672-13 2) mocht ik o.m. gebruik maken van de mtgebreiclle
,Belangrijk’e briefwisseling van
Prins Willem 111 en Maurits van Nassau betrcfflende
d’en
oorlog van 1672 en volgende jaren”, waarin o.m. ,,b’Ceven
van en aan Vorst Johan M’aurits als Veldmaarschalk, bevelhebhier
aan Iden Yssel, te Muiden en Friesland”, en een
briefwisseling tusschen dien Vorst len ,,Commissaris G,en,eraal Marquis lde Montpouillan.” 3)
Daarbij kwamen tal van bijzonderhleden aan het licht
betrefflende
de vIerhouding
tusschen Johan M.aurits en zijn
vermeldden
cavaleri~c-gceeraal, welke, al heeft hun samenwerking geen 3 maanden ge~duurcl; leen b~elangwekkenden
blik Idoen slaan in de verldecliging
van dfe Oude FCesche
Wáterlinie, dc toenmalige inrichting en hmet gebruik van
onze krijgsmacht, d’e ervaringen #rIler bevolking, enz. enz.
In 16’72 was in Friesland Aylva, in Groningen Raben
haupt erin geslaagd om, bijna uitsluitlenid met eigen, aanvankelijk minimal,e krachten en middtellen hlet polderland, zij het schier loutfer verdedigen~d~. vast in hand’en te
houden tegenover d’en Bisschop van M,unst~er.
Toen in 1673 na de vorstperiode het groote gevaar vóor
Holland geweken, ook de Hollandsch~e
Waterlinie ruim
voldoenld’e ingericht en b’ezet was, kon Prins Will,em 111
zich inzake de lanldsverldediging
ruimer gaan bIewegen. Hij
1’) Daar Vorst Johan Maurits uit H’olland de nieuwe tijdrekening
moebrlacht
en- verschil18cnd~e troepencommanda,rxten
Mei 1673 met hem
raedekw(amcn,
werden sedert dien d,e meest’e brieven omtrent krijgsz’aksen gedabe~cad in nieuwe stijl; daarom is ook dit artikel daar-:
i n geschrwen.
‘C
2) Bijdragen voyor yad. Gesch. !en Oudheidk., VIe R. Di. X en VIIe
h. Dl. 1. Verscheen 1931 @fzónedlerlijk in druk bij Marllnus Nyhoff.
3) Cat’alogus Kon. Huisarchief. NOS . ‘2630 - 1 ‘en 4.
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gevo,elde, idat de bent~eriug in den str&l mIeer dan gekomen
was, de roll,en blijv~end omgedraaid, Id’c Frnnschen en hun
bondgenoot,en
te land in de velsd~edigiug @worpen konden worlden. Die Prins besloot idaarom onze Noord-Oost,clijke Provinciën met ceu aantal gocdc l~cgimeuten
te voet
en te paard uit Holland bij te springen; zulks had,deu (1~
Staten van Frieslanfd
in h,et vroegc voorjaar, na tal van
vergeefschc pogingen in 1672, twcemanl met nadruk vcr.
zocht.
Daar Frieslanld en Groningen tot 8:lusverr’c ond’er hun
Provinciale blevelhebblers
teveel op zich zzelf hadldcn gc:
staan, m,oest, bIehalve dat ,,secours” , 8~cn zeer blepro’efd bevelhebbler
wofidlen aangewczcn o m ~dc dgemeente l e i ding van <de ver~dlediging op zich te ncmcn tegen dmen opnieuw dreigenden aanval van Munster. Daartoe bestemdme
de Prins’ 26 April 1673 zijn verr8en noe,f, onzen Eersta
Veldmaarschalk Vorst Johan Maurits (,@e Braziliaan”),
bijna 69 jaar oud, ldie sedert ‘den Oerugtocht
van ons leger in Juni 1.672 van ld’en Glelldersche Yssel naar de Hollandsche Waterlinie op zeier vcrdienstelijkle wijze het bcvel had gevo,end over die zoo bclang,rijkc, dc $rootie kóopstad aan het IJ ldekkende,
N. Groep Muiclcn dier Linie.
V,oordat
!Mauri ts vertrok, welx zijn instructie vas tgeptelld, welkte uitsluit~enld wemes o p ael;dediqing
v a n bmedoelde Provinciën. Hij ‘deed dadlelijk
verschlllcnde voòrstelllen, vIerzocht eten lijst van idle regimlcnt;en
te voet en
te paard (in Hollanid),
,;dewelcke naar Fricslant gcdestiueerld syn” #en kwam’ via Idle Zuidtcrzee .l Mei te Lloeuwarden aan. De bresprekiugen
mlet Iden Frieschen Stadhoud’er
(oud 16 jaar), 2 gedeputeerldlen
(en Aylva vingen eerst 4
Mei aan. G~edeputeendleu van Groning(en
#en Kabienhaup t,
mede uitgenoodigd,
versch:enlen
ni,et!
Uit de punt’en van bespreking blijkt om’., idat uit Holland
4 regim~euben infanterile zoud’en kom8en; a a n t r o e p e n t e
paard h’et regimlent dragondfer,s
van kolonel Brandt 1),
vooreerst gezonden naar Wijnjleterp (N.O. van Gorredijk),
alsmsd’e 2 compagnieën van het r#egimtent van Graaf Wlttgenstlein, welke, lelerst blestlemsd
voor Harlinglen
en Franek e r (kustbtewaking),
later ldoor mariniers zijn vrijgtimaakt; voorts werden in Hollamd nog 3 regim~ent.cu cava-

n
slr&senj
’ 1 )
D’e dymndlers vJaren bewapend als de infanterbe e
te v”t; dc p!aarden diqdcn alleen vloór verplaatsing. Tpch reben#
men in het Stbatsche l,eger de dragonders tot de cavalerie.
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lerie gereed gehouftI,en. 1) Besloten werd ze ,,mlet den eersten” (zoo spoedig mogelijk) tle Idolen komen, evenals die
lijfcompagnie paar~tlcn van .Johan M,aurits. Dleze compagnie diende als legerpoliti’e in Mnurïts’ hoofdkwart’l;e’r,
doch
moest vebe sauvegarldcs geven om de goederen van hloercn
uit de proviuci’e te bewaklen (tlegcn het gkpeupel en (of)
strooperijmen ldjes vijands?), z o o d a t d e sterktle ,,aupp& d,c
l a cornett’e” ( d .w.z. b i j hlet onder:deel zelf) zoo g e r i n g
w a s ,,que c”est une pitié.” 2 ) .
Reeds 5 Mei verzocht Maurits nam;ens die Friesche Staten aan onzen 3eu Veldma~arschalk, Graaf v,an WaldieckPyrmont en Cul~emhorg? cli,e in Hollalul verblleef,, dc 3 biewuste rcgim8euten cavalleri’c zoo spoedig mo;@elijk t’e zen(den; na ontscheping De de Llcmmer zou’dlen zij ,,provisi&
neel” wonden geLegen, in Weststelliu&xxf - @bied tep
weerszijdIen van dje Linde - in goede kwartieren, binnen
4 uur te bler’eiken vau ‘dc ontsch~epingsplaats.
Generaal Aylva trad toen voorloopig op als bevelhebtir
over allle infanterie; hij scJ1ikt.e zich zeoer goed owder Jdxm,
Maurits en werd fdaardoor, ook wegens zijn groote plaatselijke b~ekeadbei~d, Pcv~cns ,dimens advisleur. M:et Iden bIevielhebbeer in Groningen, Baron Rabenhaupt, en miet d’e Montpouillan vlotte hset mind’er goed. E’erstgenolemdc stond,
l~rachtens e e n 31 M e i 1 6 7 2 mlrtt d e SiMen uzn Grod
ningen gesloten overe~eukomst.
i n h u n ldi8enst a l s Luitenant-Gjeneraal ; elen ,,commissi~c” (aansteiling) v a n d e n
Rasd van Statc bezat hij niet! Standvastig ten bekwaam
in krijgszaken, stond hij zeer op eigm Igez’ag. waarin hij
werld gestlerkt Idool (de z~clfstaadige houding van zijn Wovincie. Hier#door, ook daar M,aurits. in stede van b.v. te
Leeuwarden, boven Aylva en Rabienhaupt
6e gaan troneerten, z i j n hoofidkwartier vestiglde in dat van ‘eerstge-\
noemde te Hoer~enveel?, is het ~10~~1, #door ‘dien Prins bteoogd
met Maurits’ .,uitzendmg? ni’et bereikt. Rab;enhaupt be-

1 ) 3Len m o e t z i c h geen overdmcven dBenkbe~eld \tormen v a n dc
sterkte $@n dit ,,secours.” Eten tolcnmalig regiment infanterie tcldc normiaal 9 tjot 11, leen rcfiirn~~nt cavalcrile als r,egel 6, dtc dragonders S tot/
10 ,+mpiagnnieën; in theorie waren dc &mpagni#eën te voet en te paard’
ond~erscheidenlijk 100 en 80 m@ sterk, doch in werlcelijklxeid ontbiak
djaraan v e e l , &ral indien men leenige mqnden t e pelde w$s. Een,
to~cnmialig
rcgimlent infantlerisc w a s d a n obk hödg.sfens
cven sterk
als ‘een tcgcnWoodig bataljon.
2) DC Prins lcn .Joh/an Maurils schreven felkaar stocdsc in hrt Frar#‘&.
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handelde Maurits als Aylva 11, meer op ‘den voet van gelijkheid. 1)
Toen het Maurits 6 Mei duildelijk werd, dat Gsedleputeerden van Groningen en Rahenhaupt iu het geheel niet te
Leeuwardaen
zoutden komlen, ging hij eerst naar Grouiugeu! vooral in verband met cte voo’rziening,
van het bedre@e Coevorlden;
‘daardoor kwam hij 18, in plaats van
6 Mei aan in zijn hoofdkwartier H8ecrcnveen.
Deze standplaats werd gekozen, omdat zij ongcvc’er
mid#dcn achter
alle ,,advenues” I (passlea ~rloor de Liniih) was gelegen, dnarvan feitelijk het reduit vormde, voorts ook in 1672 doorgaans had gediend als hoofdkwarti~cr
achter d’e (Oadc)
Frieschce Linise van Linde (en Tjonger.
De 3 regimlenten
cavalerie, uit Holland ontboden - n.1.
die van Markies de Montpouillan, Baron van den Boetzelaer-Langerack en Baron van \iiasccnaler-Opdam - waren 13 M,ei nog aldaar; difen dag vroeg d,e MonlYp@uill~l
- door den Prins b’estemd om ,die caval’erie,
welke krachtens zijn last in aller ijl moest wonden iugeschme5ept, naar
Friesland te gel’eilden - vanuit deu Haag aan Maurits de
bestemmingen. De Montpouillan werd 18 Mei door die
Staten-Generaal bevordlerd
tot Commissayis-Generaal, ,een
titel, welBe ldme Glenieraal-M.ajoors
~d,er cavalerie toen droegen; ‘den volgen~dcn (dag werd hij door den Prins aan&wenen om all,e cavaleri’c in het Noorfden te commaadleereo.
H i j k r e e g dferhalvY: o o k itl,e 3 in F r i e s l a n d aanwezigc,
Friesche r~egiment~en van Hallen, Kingma <en Schwartzenberg ‘onder zijn bcv4eu. De Prins achtte hem &omme (IC
capacité et très vigilant”. In 1672 had hij tijldens ‘s Prinsen
mislukte.11 tocht naar Charleroi Binche bezet;
i n onzo
krijgsmacht bezat hij blijkbaar een goled’en naam, want 27
Mei 1673 schreef Maurits den Prins nbar aanl~eiding van
die bmenoeming : ,,A V.A. je suis grand,ement
obligé de ce
yu’elle a leu la bonté ‘de m’avoir envoyé un si bon officier
comme ‘est lle général-commassaire Mr. IC Marquis ‘de Montpouillan. Je ne doute nullemfent qu’c V.A. ct 1’Estat n’en
tireront b,eaucoup d:e servioe5’.
M,onsieur de B., het laatste kwart der 17e eeuw als officier in Staatsch’en dienst, die hijer in be hoogst,e kringen
verkeerde, schilldle&e
hlem als volgt: ,,Ie marquis de Montpouillan, François réformé, étoit à la cour uu courtisan
distingué. 11 étoit déja un homme de 60 ans, officier-&néral de cavalerie. 11 paroissoit avoïr été un bel homme; il
avoit encore bon‘qir, d:e I’esprit autant q,ue quaW et point
de conduite, n,e refusant rien à sIes plaisirs, plus attachk
1) Bijdrágen. Overdruk Friesland í672-3,’ blz. 7940 en 89-90,
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B les satisfairc qu’h toutc autre chosc. 11 avoit dissipé les
ll)iens de deux riches héritières, la prcmierlc Anglhnse et la
seconde HolIan:laisc, ld#e la maison de Brédero~de,” qui ne
luy laissa qu’ unc fillc. Sorty fort ,j’cmle ‘de Gascogne, il
e n a v o i t encore I’!iccent ‘et l,es maniercs. 1 1 f i t mentir
touts les aphorismes ld’Hippocrat!c en parv’enant R une
grande vicillcssle (171û-1615 = 86 jaar) dans toutcs sort e s d e dehouche.” (1
Al oorLdeclt men wcl schouderophabend over dien onbekend:en Mr. ,de B., zoo was hij, wat biet be.zi&n van groo-’
te woor’den ldoor dien generaal en Gascognar’d b,etreft, stellig niet bezijdien ~:!c wanrhcid. En wat die schrijver aanstipt
nopens idc Montpouillan’s zedelijk l’c:vcn, ook op lateren
leeftijld, vindt volkom:cn bevestiging in wat Constantijn’
Huijgens Jr. daaromtrent optseekende in zijn journaal. 2)
.Johan M,aurits. had echter meer le maken met den militairen bev~elbebb~cr. Die Montpouillan‘s brieven in het
K.H.A. vestigen ~tilen indruk van 8e8cn stipt di,cnaar, doch tevens zeer voorzichtig in zijn belleid. Het is wel zeker, Idat
Maurits zijn eigen gunstig oordeel noch d at van den Prins
meer dleelde, toen di’e generaal bIegin Augustus weer naak
Holland terugkeerde.
Iiitmeestcr van Scvcuaar, Heer van Wlolfferen 3) werd de
Montpouillan weldra toegevoegd als kwartiermleester-generual, 1d.w.z. chef van (den staf, djestij’ds vooral b,elast met die
regeling van ‘de ‘dislocatiën of inkwartiering in groote trekken. van Sevenner was tv. commandant van ‘elen ;der 8
losse compagnieën cavallerie, welke Friesland destijds,
althans in th’eorie, behalve zijn 3 r8egimcenten van dat Wapen, moet hebben blezletlen. Toen Baron van Bylanidt, H,eer
tot Palstercamp, majoor in het r,egiment van Baron van
Schwartzenberg, najaar 1673 werld belast mtet hlet vacante
commanldo over het regiment van Haren, bIeval Maurits
van Sevenaer den Prins aan voor die majoorsplaats: ?,C’est
ml hommc fort capable let entend son fait; il fait icy la
charge de quarti:er-maistre général à caus,e
gu’il cognoit
fort particulièrement le pay et toutes les avlenues” (=
passen). 4)
Maurits zag kort na zijn komst in het Noo’rden voor dien
1 ) BijdRagen H i s t . Gcntitschap Utrecht.
2) V&ral 111, 63 (,,injurEn van olden
160 en 187.’ (jwen 1675-82).
3) $+wmLalige hseerlijkh,eid met adellijk
beZ. \$lburg.
4) Dme Montpouidan
zal niet zqo tfevr8edNcn
verg. blz. 161-2.1

X1X, 1 0 0 .
grisen duvel”); IV, 113,
huis in dt? boven-Beluwe
over htem zijn geweest;

150

GESCHIEDENIS

:

;

do.orgaans
passiev,en
strijld iu de Friesche Wat~eslinic
in
al die cavalerilc weinig heil. Hij bezag, ‘evenals Ayl’va, de zaken steeds van se’en nationaal, Nlelerlandsch stan:lpunt, verband houdende met d’e bijzond~ere gesteldheild
onzer terrciren, Kort na ‘den terugtocht (medio 1672) op de Hollandsche Waterlini~e wenscht8e h i j v o o r z i j n Gro~ep ,,in
iplaetse van die ruytfers ,efen goet regiment tte voet.” Er
was tc veel caval~eri~e,
tle weinig voetvolk iu de Lin:ie$
zoo vo,orzag men, ,,dnt l:le cavalry sal nmet,en afsittlen” (conform Iden loopgravenstrijld in den grooten oorlo&). Imlcr#daad moesten de ruiters mlet muskletten
<enz. dienst Ndo,en
als voetknechten; zij protesttecrldcn,
ev’enals #die onder den
Prins te Blo8degravlen) t’egcn idlezen dienst tme voet! 1 )
;Maurits bleef zich in Frieslaud gelijk, want 1G MIei, toen
de Hollandsche regimeuten nog met warlen aangekomen,
schreef’ hij ld,en Prins: ,,Toutc fois l’infaut~eriSe nous est
plus nécessairc que nou pas la cavallcric.” Dc Staten van
Fricslanld hadden zich iu ~eeu resolutie vau 20-30 Maartl
1673, toen zij Ideu Prins om versterkingen vlerzochten,
in
denzelfd’en
zin uitgesproken, ,,alsoo de cavallerie
in *een
gebroocken landt als het ouse vau wcinich nut eude dienst
in comparatie van ‘t voetí-volk can syn.” Laiter dseed zich
het merkwaar8dige
feit voor, ‘dat de Prins, die Maurits al
deze cavalerie had toeb~eldeelld,
24 Juli len 2 Aug., tolen hij
haar in Hollaad e.o. noolig had, het bIetoog leverde, dat
zij in het Noorden van weinig nut kon zijn, terwijl Maurits
toen schier tot omer het uiterste aanhield om haar abdaar
te mogen blehoudlen!
21 ,Mei waren aUc voor het Nooixlen b~cslcmde troepen
aangekomen. Welfdra gaf Maurits bevellen
tot het stelkm
van diè onderwaterzettingen, welke strekten om1 die posten in lde Linde- eu Tjongerst~elling tse verz&cr!en, vooral
‘die achter ldle Linde, waar hij de cavalerk wWe l’eger’en;
de s;edert ‘den nazomer van 1672 me~ereudlecls
volkomen
vervalllen
post’en der Frilesche Linile deled hij weer opmaken, sterker bezett~en ‘cu betler bIewapenen.
’
Een der voornaamst~e
vragcu, waarvoo8r hij zich gest8eld
zag, betrof het gebruik van zijn cavalerile.
Di,e van Fr&-)
land lag grootendeels nog! in hare winterkwartieren, verde’elid over 7 Friesche stlcdcn. N a heen voorlolopigc waar-;
schuwing op 7-17 Mei zond Maurits 21-11 Mei aan kolonel
Kingma p a t e n t e n ( = marschor~ders)
v o o r 1 4 compwnieën te paarld, waarvan er zich 25 IMei 12 met #dien kolonel moest’en mel~d~en in het tloofxlkwartier te Heerenveen;
1) Nolul~en H o p jen Vivh, 217 lctn 118-9. Basscha. Neerlands helte lay. Tweede druk. 11, 83.
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zij zouden dus me& rie Oud’e Frileschc Linie bezetten; die
eskadrons van lden Stadhould~er en kapitein Unies konden
te Lseuwanden blijven. Van waar kle nnldlere cskad(rdnd
moest:en komen - Friesland hxl Cr destijds omstreekis;
22 - bleek mij nPet.
Den volgen$dIen
rtlag meldde AIaurits
aan Regent es
Albertine Agnes, dat hij patent~en had verzonden om allle
cavalerie tje vereenigen ,,tot dienst van het Land”; haar
w’erjd vergund nog ~enk~el~e compagnieën daarvan achter te
heulden op Idii: plaatsen, welke zij goled zou oo’rdeclcn.
Vooreerst hleeft idle Prinsjes-Douairière in totaal 4 compagnieën te Ljeeuward’en gehouden, ,,contre UII pcuple m’utin.” 1) Vermoedelijk nog onder den indruk van de gebeurtenissen van 16’72, toen ot~gcvc~cr tegelijk met de omwent,eling tle ‘s Gravenhage er leen;e in hset bestuur van
Friesland hxt gadr~eigd, behilclld men voor dat doel,einde, zoolang de nood niet tot het hoog& steeg, s~e~cds .eeni&e
troepen, waarbij ook infantlerile, in de ho’ofid-, tevens
hofstad.
Onder ‘de leskadrons, toeu doo’r Mia,u:rits te v~cl~dc gebracht,
bevond zich rle micrkwaardige compagni,e van kapitein
van Dongen 2). Zij had gestaan ter repartitie van Drenthe;
doch was na {de verovering, van dat gev+est bij de per 1 Oct.
1672 gewijzigde vlerldaeling van tic 18egerlastcn over de 4
rest,eerenidle gebracht op Gronìngcn, dat haar nimmer heeft
willen aanvaarden; Idilenteng,evolgie hald die compa@nie, zooals Maurits 27 Juuì 1673 tien Prins schroef, toen r?Wds een
jaar lang ,,geen sou5’ ontvangien. Zij was ‘dan ook zeer ver;
smolten: slechts één luit,cnant over bij het restant, dat
uit geldgebrlek achter~ecnvolg/ens zijn geheele wapening, uìtrusting en de paandlen had verkocht! Gedul~cnd~e den zomier
van 1673 heeft dat rlestant nu eens in mdle voorstic linie,
zelfs op het blelangrijke frontgfedeclte Bnkkevaen-Bricblergier schans dan weer als paraWeeylenlde op de bievolkin@.
daarachter, gelte erd, soms zich z’elf in klein,e dorpen ìnkwartierlenlde. A f lerllei pogingen, aangewend om die b’ende
kwijt te raken, zooals pabent ‘naar Holland, opaame in
een ander onderdeel of afdankìng, faalden tot’dat m:en er
in de 2e hlelft van Novcmb,er 1673 wellicht in slaa@é
het rlestant m’et door Graaf Walldcck namens tien Prins op\
geëischte cavallerìe te loozen naar Hollan:d. 3)
1) Archives, L3.p. 320. Maurits schroef 16 Juni 1673 aan den
i
Prins &ur tenir le p’euple en bride” (t.1a.p. 324).
i
2) Zijn n[aam werd ‘mk wel (van) Dungen, D&ga, Doenka, Douza
enz. .geschneven. In een regolutire der St.‘GI. dd. 19 Juli 1673 heet hij)
Dongen tot den Oudenq’aerd~cn.
3) Verg. het slot deuer studie.
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Blijkbaar he’eft in Maurits’ hoofdkwartiler van den aanvang af geen ~eenslemmig~~l~ei~cl
bestaan omtrent het gebruik
en derhalv’e
ook omtrent harte {daarmede
verband hou-,
dende llegering van #de tomen zeer vers terkle c:~val~eri~e.
#clC;
Montpouillan willdC
zeer aan clleu veiligen kant blijven.
H o e w e l ,dsc regin7~entscomma?urla~~te~~ 1 3 MG ( n o g u i t
Holland) om bevel,eu inzake Irlce kwartie~~cn vroegen, antwoordde Maurits ‘eerst 21 Mei, tolen d’e liegimenten voor100 ig niet ver van d,e Lemmer onldlergebracht
waren (één
t e 8loten), dat zij t,er plaatse moes@en blijven ,,tot ter tijt,
dat de quartieren daervoor sull~en gemaeckt en na,dlerc
ordre tot haelye h,cl.\v:~,ertsconlstle van ons sal gestelt sy!l.”
25 Mei had Markies de Montpouillan zijn hoo;f;dkwartler
reeds t,e Wolvega, waar hij tot het vlertnek der Hollands&e
cavalerie op 5 Augustus is gebleven.
25 Mei hieljd Maurits toen blespr’eking tse HecrlenveVen, wnarbij o.m. alle commandanten van de regimenten tle paard,
den 26en gevolgd door eten v~erk~enning op het tmetirlein onder
dekking van zijn Ii’Pcompagnie cu Ide regimenten van Haren ten Brandt, we i k laatste d,aartoc reeds’ 25 Mlei naar
Oldeberkoop werd vooruifgeschoven met last om er voorloopig te blijven. Himer sprong de Oude Friesche Linie van
achter de Lind~e, welke hoogerop van te geringe beteekienia
was, terug tot achtjer ~dc Tjonger, welke benedien de Tolbrug werd afgedamd. 1) Daar was dus ‘een versterkte linie,
front N.O. noo’dig, waarin lde 0. ranld van het dorp Oldeberkoop, ter verbinding van de ldras gezettse Lilrde- ev Tjongerbassins. Die dragonders van Brandt hebben dit deel
der Lini’e bezet gehouden tot aan hun vertrek naar Holland medio Sept. 1673. Er volgde een twcctlc bsesprekink
op 28 Mei, waarna Maurits beslistte. 30 ISei scln~e~cf hij aan
den Prins : ,,J’ay logé nostre cavallIeric & uue postc CISVZ
a v a n t a g i e u x avancée v e r s l”eniicmy, mie pelite rivierc?
devant nous (11.1. Iele LilTdie) et lies passages retranchés,
gardés par l’infanterie ‘et (dragons;
c’est pour estrc plus
proche de l’enn,emy”,
(etc. 2)
Dit vooruitschuiven van onze ca\valNerie
van de Tjongcr
tot achter de Liadse vond 30 M,ei plaats; d’e 3 Qollandsch,e
1) De Tolbrug of Old~eb~erkoperbrug(yaarbij; destijds het Olde-

berbper tolhuis) ti$s dc brug bver de Tjonger N.W. van Oldebcr-

k&p in de &g ltians ik genoemde Brqggelaan. Zie de Bijdra&n.
T.a.p. Schets 11.
2) Ik cursiveer. In dit wbord k@mt de kritiek van de M. ca. recdp
om den h&k kijken, want Maurits was pal v66r het vo,or&sdhuiven
dw qaialwie $t achter de Linde.
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regimlenten kwamen te Wo1veg.a len omgeving; waarschijn11~1~ zijn de 3 Friesche regimenten caval!crie mccrcn:!~ccls
hoogerop (N.O.) gellegerd op Qe dro:ge terreinstrook achtier #de Linde tot O&berkoop, kantonnement der rlraganders. Uiteraard krleeg ~dc Moutpo~uillan het bevel over dc
gehlsele vooruitgeschovcn eerstse lijn (Linde-Tjongerstclling) van de O&e Friesche Linie.
31 Mei verklaarde Maurits aan Gedteputeerlden,
dat ,,dcsc
inyuartieringe .is gesclnet ommc den vyant so veel naudcr
te westen, ons volck in exlercitic te houd~en ‘on om ld’inwoonders van ~d’inquurtieringe te soulageren 1) enlde Id,e fourage
ofte de weyden (nl. ditc tusschen Linde en Tjonger) binnen onze lymitlcn tle do,en aengroycn en om ons hicrnaer
in tyt van noot mdaervan te beet’er te ko,nnen bsdiencn.” 2)
Dit laatste argument woog te zwaarder, daar de cavnlcrie,
vooral in Holland. zeer talrijk. het hooi 1daa.r schaCars&
was wegens de enorme uitgestrIektheden onder water gczet weiland, de hooio.ogst in Friesland bset’er beloofde tc
worden Idan hij in ‘de taatste 30 jaren was gewfeest. Resds
in (den zomer van 167!2 had er‘ door alle ond,enwat~erzettingen in lde Hollandsche W,aterlinSe gebrek aan hooi bestaan voor de vrij talrijke cavalerie in Holland. Z’eker als
bestrijding van ltte M,ontpouillans’ bedenkingen tmegen deze
nieuw,e Ilegering voegde Maurits eraan toe, idat in all’e grootere oordien cavalerie of dragondlers lagen, ,,:geaccompagneert met eenigh voetvolck ten canon, omme die passen cn
avenues tlegen lden vyant tic vlersien” (ldus bev~eiligd).
Het door Maurits bep;aalde en nader toegelichte vo’oruitschuiven van zijn cavaleriie tot achter de Linde was niet
bóó bijzonder als hij, sedert kort ter plaatse, het vo’orstekle: men was teruggekeerd tot lde liui’c langs Linde er{
Tjonyer, zooals Aylva #die re& in 1672 had bezet; voorjaar 1673 had men wegens te kort aan troepen stelling gekozen in de volkomten rechte, gemakkelijker te vlerdedigcn’
ook veiliger lini’e gSehe8eZ achter de Tjong,er. Dat Maur i t s h e t g e v a l zoo uitvolerig uiteenzette, verstlcrkt h e l
vermoeden, (dat het verschil van inzicht met lde MontponilJ
lan over dezIe ltlislocatie van Iden aanvang af beeft bestaan. Reeds 31 Miei, Men dag na aankomst zijner troepen,
1) Kolonel Bqandt b.v. schroef in Juli aan Maurits, dat hij vanaf
d’en aerskw $g had gekampeerd om die inwon’ers vrij le laten. Echter
wisten zijn drraiondcrs #en h u n commandant, zooals uit dit artikel/
blijkt, dc b&cn wcl op ‘andere wijke tmc vinden!
2) Dczlc reden8cn zle,tt,e Maurits andermaal duidelijk uit’een in zijn
gevechtsbericht dd. 26 Aug. 1673, toen hij gedw’ongen
wy g~ewordcn
om zijn vóórst~ell~g
te ontruimen.
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verzocht hij Maurits om meer infanterie; hij had 4 kwartieren b beveiligen cn men vcrzcker,dc hem, /dat c:r nog
allerlei Loegangswegjles
onbezet waren, wclbc leSd~.len
11x11
die der Frieschc cnvalcri~. Dit 1 kwartierlel moeten zijn
gewocst lde 4 dorpen o p #dien ,ho:ogtcrug
tusschcn Lindle
en Tjonger, 11.1. Wolvcga (waarachter Nijteholtwol~dlrj
voor
de Hollandsche c”tlvulIcrie, ONcholtpade m’ct Teridzcrt l),
alsmedfe Nijcholtpxle voor d~c Frileschc cavalerie en ten
slotte Olldseberkoop voor ~tle dragón’ders.
Inderidaa~d lag sdse caval’erie hivcr, uitgerekt over 1 i K.M.,
met het ten do& gcïn,un;!~e~Ade Li&ebassin l~~óór zich ~cn het
‘dras staande Tjongerbas.sin in ben rug, bekn~el~d ; om :l,c
bievc$lig/ing tot het strikt noodige te beperken, lqgcrde zi,i
zoo geslot’en mo~gvlijk: als norm elke compqg%rie ruiters (60
tot 80 man) in gcmi8dlJ&d 4 hofs tIeden, elen soort alarmkwartieren. ttl~c M. verklaar& ‘dien ldag ver~cler, dat zijn frocpen gebrek leden ; ter warlen geen voorratd~cn t e r plaats+
J.M. antwoordde onmi~dtiellijk,
d;at ,4ylva nog ~dcnzelfden
dag tde 4 liantonnem~enten
zou btezoeben om na te gaa’n,
hoevree infanteri,c .de M. nog noodig had; ,dic troepen zouden hem ltlan 1. Juni geworden.
Johan Maurits, die 12-2 Juni hel opzIettIen van d,en gchec~lcn
Friesland’s boezlem met b r a k wat,cr Icgvn Itlen uit~drukkclijken wensch der Friesc’he Staten 11x1 doorgezet,
2) gaf
omstreeks 23 Juni tegenl>exA,
zoodra hem Idui’delijk wc~d,
dat behalve de Lindevallei ook dPe van 8tle Tjonger, werd
‘ondergezet
'31
Idle t rolepen,
a c h t e r ,cerstgenio:emd
riviertjse geposteerd, ~door hlet wabcr in ‘den rug leen bcdrcigden terugtochtsweg kreg;en, iets. waarop d,e Montpouillan
herhaald~elij k had gewezmen.
27-17 Juni *gaf Maurits ‘den Prins inzake dat t~egerlb~evel
een omstandlgc verkltu5ng; zijn oor~deel luid’dc toen, dat
men ruimschoots den tijld zou hebben om vcrdcr t,c inuh‘deerten, zooldra men bericht kreeg van Munster’s opmarsch.
De tr.oepen waren nauwelijks aangekomen in hunuc:
kantonnement~en,
of er r’ezen allerlei klacht~en over hun
gedrag. Johan Maurits was ze,cr gestcl#d op cen goede tuch I:
onder zijn troepen en trof I:lanrtole verschillende maalrcgeBen ; ook was het hem zleer onaangenaam, indien lila&ten over hun optrlcden
tlegen de bevolking ~do~o~rd~on@%
tot <de Staten van Friesland. Diriect of indirect kwamen :lie
klachten bij Maurits, die ze cloorzond aan de Molntpouillan
1) Hkr lág d’e s!af van h’et regiment Kiqgma.
2) Sedert 29 M,ei wlas bp zijn last reeds Zuld~crzeewatler ingelakn
op de Linde- en .‘Tjongerb!assins,
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met verzoek om afdoening jen bIericht. Naar de rapporten
t e oor~deel~en,
maakte vo’oral (de Hollandschc c a v a l e r i e
het bont. Daar ‘de Montpouillan met haar was uitgekbmen, verhoogd~e adat zijn gevoeligheid over die hcl4iaaldc,
klachten; wellicht beeft dit nog moer dan het verschil in
tactisch inzicht ertoe b&edragen om ~dc golede verstandhofuding tusschen Johan M,aurits en zijn cavalleriegeneraal te
verstoren. Re8elds 27-17 MIei schreef Maurits aan den Prins:
,]Plusieurs r+&ncnts, t a n t cavalllerie qu’ infant’erie f o n t
bien la beste (b&c), causé par 1’~ mauvais payemcnt.”
Dit doelde voornamelijk op klachten, ,door ,,h~eer8en
compagnions van Bakkeveen” ingebracht over ‘daar ingckwartierde Idragorders, welkle klachtsen Gedeputeerden 12-22
Mei 1673 doorzonden aan Maurits. Dile compagnions gaven
daarin te kennen , ,,hdat sy suppliautcn dacchs cnd~e m o r gen van lde compagnie idragonders soodanich worden g’exnctioneert, dat niet le’enich m~ensch syn lieven vcylich is,
schiet’ende in ide ingesfetenen, om t:e steelen d:eselve al1 wat
sy hebben, ~dreygende, ingevalhe sy haer niet genouch gieven, te will’en van huys hen hoff verbranden een diergelyck8c
gewalten m’eer, ‘t vvelck i n die Rlepublyck intolklrabel sy.”
Maurits richtte naar aanleilding! Ihilervan 3 0 Me5 e e n
scherpe aanschrijving tot de korpsen cavalerie en hunne
officieren. ,,Verscheidlene swaere klachten waren van alle
kanten intomende, ldat de ruitery van ldleslen Staet sccr
g r o o t e insol~enti~e en m’o~etwillle bedrieven enlde. sich niet
contenteer’en laeten met het wcyen haerier paerden in der
ingesetenen weydfen, maer willen van ‘deselve, t,egens ordrc
van het Landt, daerenboven Inlet kost en dranck vcrsien
wesen, si& oock feitfelyck ond’erstaendc gelt van deselve
af te pérsslen, nemendie Idlerselver paerjden {en b~eéstén, éndc
ldiegaene, ldsewelche het niet geven willlen, derselver koorn
met het piquecren ,dler pacrden oader den voet rydcn en
in ‘den grond bederven.” Daar het ,,eene saecke is van
seer quaede cons~equentiie, clat d’ondendanen en ingeseten~on
van dese provincile soldanig mishandelt wordjen”, gelastt’e
,Maurits allen officieren om ,,sodanige moetwill en extorsiën
te belletten”, m e t uitdrukkelijk8c waarschuwing, dat de
schul~digen met dsen dood zouden wordmen gestraft ; d,c
schade, lti,en huislieden toegebracht., zou wor4clen verhaatd
op ‘het tract’emlent lder officierlen, I:he dat ,niet. bieletten.
Advocaat-fiscaal Johan Daniël Portz moest dezIe ,,ordre
en waerschouwinge by publycke trompet in allle quartieren
der ruytery publice~er8en” 1). ,Maurits heeft levenb,edoeld mid1) 1-11 J u n i íö’73 bed!ankt~enGaleputeerden v a n Frieslad
Johan
@ìurits,

dàt deze dtip bnie had gesteld.

,

I
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‘del om I& tucht onder zijn iroepeu t.e hauelhnvc~~ herRlaaldelijk ~rlocn tuqx~sscn. Torn hij cinde ‘!Lv. 1673 Munster’s
grOotel aanval o p F r i e s l a n d iJ1 ‘de Arische Linie had
afgeslagen, vattle hij de g&achbe aan offensief optreden
weer op; in verband I:I:aarmcd8e wijdde hij dadelijk an4
dermaal aan~ducht aan het in behoorlijk
Itrijgsverl&nid
brengen van zijn troepen. Henldrik Casimir had tot betere
handhaving van 1iIe tucht 22 Juli 1673 O.S. een ljlakkaat
gegevlen ,,tot wceriug van allen overlast, ~doo~i- Ide militie,
bij dc ingezietetl~en geplce~gxl.” Uit ging Alaurits lanii niet ver
genoeg, ~daar uiNet was vol~daan aan zijn stokpaaIx1je op dat
gebi,cd : ldfe ver:ultwoo~d’elijl~c
tro~~penco~llmanda~lte~l
in hun
beurs aantast,en ldoor hen #de schede te doen vergoedlen.
Dit
middel achtte hij, naast het optreden van (den beul, hei?
eenige afdoeu~~l~e
om iu d’ezen ,den troepen zijn wil op te
leggen. 30 Aug. 16,73 sprak hij aan G,edeputeerden
het vertrouwen uit, Idat 1t1e ldoor hem gecass~eerde officieren zulks
inldelxlaad zoud’en blijven. I>oor afwezighei,d
van hoogcrc
officieren werden de go&e ingez~et~enen ook zleer gckwtil’d
door plunderen een ander8e insol~entiën, ,,all#es roerende van
‘de groote slappichcyt uier officieren, aen dewelcke gecluegt
wordende,
ldie arme luyd,en ni’et alleen niet helpen en htet
genomene restitueeren, macr daertole lachen enlde de quactdoenders helpen v~crberg’2n.” Er bestond goen beter ,,souverain” mimddel daartegen (dan het voorbjeel,d
van de Glecommittecr~d~e Raden van Holland ,en West-Fri~esland,
,,want
e e n colonel, capitain e n ond,erofficier. i n syn gagic aengetast word~ende, sullen de misd nodigers haest uytvinden.”
Op Idat schrijven antwoord~dcn Ge&puteerd~en
21-31 Aug.,
dat zij ,,om t:Ic‘ f o u l e s ,en insollentiën Ndcr militie i n dcse
provintie t,egell cte goedi: ingesebencn in het toekomaendc
le b~el~etten”,
NdezelEde
order’ zouden doen publiceéren als
bedoebd~e
Raden. Maurits doeNd minslens 100 geldrukte exemplaren !,van ‘ t geëm:mccrde placcact v a n ItIe vergo’cdingc:
‘der schaede, dcwclck~e ‘rloor moletwill en onachtsaemh’eit dier
officieren van ‘de militie ~:l’ingcseknen aengcdaan wordt”,
onder zijn officiepen verldteel’en ? ,,ten einde gheene ignoran-1
tie van haerlie~den hi,erua mogte gepret~eedeert
woflden.5’
Genoembc advocaat-fiscaal Portz was 30 Mei 1673’. door
Maurits als zoodanig xmgestel~d voor all’e troepen in Fries-)
land en Groningen. Dadlelijk rezen daarover moeilijkhed~en.
De Staten, rlitc 11 Sept. 1672 Dr. Godefridus de Rlocq
ldaartoe hatdden b~enoemid, gevoeklen zich gemankeerd. 31
Mei 1673 wees Maurits er Glodeputeerd,en.
op, dat DDE Rlocq
slechts voor k+ti jani was bcnolemd en zich ni’et bij hem
had aangemeld; be betr~ekking stond dus open. Portz had
Ide functie rleeds onlder dien Rijngraaf ,,natirstig en met
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roem” vervuld. Een ervaren advocaat-fiscaal, dit all’erlei
talen sprak, was zeer noodig ; ,,alengesien #de tro8upes, onldel
myn commando staende, van divlerse ntitiën en vreemde
had Maurits in dezIen op het
taelen syn.” V8ermo~ed~elijk
verkeerde paard gewied, want 5 Juli schreef de Montpouillan, die d,e daben van iden fiscaal van maer nabij kon beoordoel~en : !,le fiscal ,est un f r i p o n qui n’#est venu’ icy
dans autre mtention que pour prlenldr’e ldlc l’argent des pauvr’es pais,ans.” 1) Hij gaf allerllei orders zonldcr diens last
,,et fait mill’e choees ade son chef.” Dit oordeel zal M,aurits
in verband tot het vorenstaande niet aangenaam zijn geweest.
Zmeer kort na Johan Maurits” IeeFstle schlerpe aanschrijving
tot #de korpeen cavallerie, nl. 29 ,M!ei O.S.. schrevjcn gedicputcerdlen hlem, hoe jammlcrlijk grietman Lubbertus I~yclun~a
A Nyeholt nam,ens be ingezletenen van Oostst~ellingw~erf had
geklaagd ,,over $dle ongehoordfe en onlydelycke lexactiën van
kolonel Brandt.” Godteputieerden
verzocht’en - wer’d d c
zaak bevonden conform Idte klacht - lclien kolonel ,!daerovcr
als onbetam,elyck, jae hier be Landte gans& ongewoonme
en onlydelyckle atttentaet!en naei- rigeur te corrigeren, ten
eindme aadtere soo hoge mals lage militairae personlen ldaiek’door
mogen affgeschrickt worldlen.” 2) 31 Mei O.S. antwoorddo
Maurits hun, dat hij voor den v’ervolge zoo!veel mogelijk
orde op soortgelijke zaken had gesteld; Brandt ha’d aangcbolden alles te betallen. M,aurits had advocaat-fisca,al Portz
naar alle ruiterkw&rtieren gezondien ,,om le’en publyckc b’an
off verbot te doen, tdat by lev,ensstra.ff alle fo&s en affperssingen van vivres en geit sullien cesseeren”; ‘doch daar
Maurits tot nog toe geen ,,gewleld$ger” volor de .ruiterijl,
noch beul’ haid g,ekr,egen, ho8ewel hij >er dadselijk om had
gevraagd, verwachtte hij1 niet al be veel heil van zijn maatregel , , , w a n t son#der beul off geit (1d.w.z. soldijlen) geen
ordre te houden is.” 3)
Met de infanterie was hlet wleinig gunstiger gestlel!d. H.crt:
’ regiment Hlertog van Holstein , (op Ho*lland gerepartiëcrd)
verliep met den ‘dag wegens gebr,ek ‘aan b:etaliw, en plun1) Elen ‘destijds voor ámbtenaren
$an liandelen; verg. het 2e gedeelte.

blijkbaar gebruikelijke

wijzIe

;

2) Christiaen Brandt was Ben Duitsher; vermoedelijk vandaar de
de toespeling ,,hier te lande” ; verg. reeds blz. 155 : ,,in de Republyck”.
3) ‘ 2 7 J u n i ontbrak,en
d’e bleu1 ten d e prbvoost-gcwcldige
beiden
nog bij ‘de cavalerie, b&x~A dringend bseb@efte aan ben kstbmi.
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derid’e uit hongersnood rondom Gbrredijk. M.aurits
(211
de officienen, ldie over die soldij naar Holland hadd’cn geschreven, ontvingen gelen antwoorld. E,erstgenoemide molest
zelfs met zijn persoonlijk crediet in de blees springen en
verzocht den Prins dringend om (dadelijk orde op de bctaling te willlen st,ellen.
Niet allee,n over de troepen werd geklaagd, doch zelfs
o’ver de hoog,ste hevlelhlebb~ers, zooals reeds bl,eek t,en aanzien van kolonel Brandt. 25-15 Juni 1673 gaf ,,Markics
Montpouillan, Commissaris-Generaal van die ruitcry en
kolonel van een regiment t’e paard” uit Wolvega ‘den strik4
ten last aan het Idorp !clme Blesee of Peperg,a (vóórt,erricin Van
de Linidestellin ) om het hooi, dat zijn stalme,ester zoiu
aanwijzen, ,, tre fatlen volg,en, selve tfe laden edde hier (te)
brengen, of in cas van weigeringe gestraft ofte gebi-ant te
worden sonder l-cmissic”! 4-14 Juli klaagden de Stat’en zeer
dringend èn aan hun afgevaarldigdjen ter Generaliteit èn
aan Iden Prins èn bij Johan Maurits over ld’eze vorderin&
welkc zij sllechts konden aanzien als een ,,forme’ellen brantibrief.” Indien ldle opperhoo6den van ‘t leger, ldie andlere mset
een goed exempel behoren voor te gaen, sodsnige f0ul’cs
comen te pIlegen, wat quaets sal idlen armen huisman dan
van de vorid,epe officieren leada gemene militie nilet bebbcn
to vriesen lenldle te verwachtlen?”
De Montpouillan antwoordde Maurits 16 Juli, dat het
zeer gemakkelijk was zich tle verantwoorden op die klachten. Er waren in zijn voortlerrein 4 Overijsselsche dorpen,
,dic als vijand,en werden bsehandeld, omdat die Provinciq
zich in 1672 aan lden vijallfd had ond~eriworpen zondelj
daartoe te zijn gedwongen. To,en hadden die dorpen 8
franc per da,g b’etaalfl, boveadien l~ev~ensmidd~el~en gegeven
voor de keukren van ldien commanidant der kwartienen, PVanrin de Montpouillan zich nu met zijn troepen bevonld. Hij
had (de bestuukldNers (diter ~dorpen ontboden, dile hem dadclijk hadden gevraagd holeveel geld hij per ‘dag wensdhte .
te ontvangen; zij waren zeer voldaan vertrokkfen m’et de
mededleeling, dat allfelen eenige viVres en fourage werd&
verlangd. Daar hi’eraan nimmler was voldaan, had de M.
g,elast hen als vijandsen te biehandlelen; zijn staf had er bij
vergissing ook de 2 blewuste Idorpen in betro~kk~en en de
‘Mlontpouillan, d i e
hmet ,,flamantd” (Nrederlan’dsch) ni,et
volldoende mioest’er was, had ook die ordler geteekend! Er
was aan een diler dorpen één kar hooi grevra’agd, aan een
ander wat levlcnsmitddel~en, nooit geld; de vijanld hief
dagelijks in h,et voortlcrrein allerlfei contributiën. ,.Le crime’,
ce me sicmble, lest bilen petit” voor alle drukte, wlelke de
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StatenGenleraal e.a. Ierover maakten. Reeds ‘den vol,genden
‘dag bowd Maurits den Staten ‘de verontschul~igin~e~l van
de Montpouillan aan. .Het schijnt, #dat h’et by hem so
qualyck niet gemscent i)s als :dsen scribent {dat woorld van
,,brandcn” gebruyckt heeft.”
Dergelijkle klacb ten over het geldrag (der troepen hi&en
~deii geheel~en zom’er aan. 14 Juli klaag& grietman Lyclama
andermaal uit Makkinga namens 1c1c ingcz~etlenen, zoowel
van Oost- als van \Vc&tellingwterf, aan Johan Maurits,
,,dat (de armc cn bodrucktje mensch,cn doch niet ‘t enemael
van het have gepriveert wondIen; zij moet’en toch i,ets van
hun koren voor den kouIden winter blehouldlen”, enz. Al die
klachten l~cidden, kort vóór het vIertrIek van de Montpouillan uit Frieslan~d, tot een hiterna te behandelen scherp conflict tusschen dezIen en .Johan ‘Maurits.
Toen 1cl.e Munstersche cavalerie bsegjn Juni actief tegen
de Fricschie Linie ging optreden, nam ,dme b~ezorgdhei~tl van
de Montpouillan omtrent het vooruitschuiven van onze
cavalerie tot achter de Linde (blz. 152) schIerper vorm
aan.
J. M. en lcle M. wisaellden gel~egel~d #d,e verschillende ontvangen, veelal juiste spionnen blerich tscn .uit. 5 Juni 10
nam. schreef ldle M. uit Wolvega aan ~ocrstgcnoemd~e, dat
hij ldicns brief van 8 nam. hald ontvangen, blijkbaar met
cm bericht omtrent sd’en op han,lien zijnden raid fdcs vijands. 1) de M. had order gegev,en, ‘dat al zijn kwartierel?
,,en lestat” zouden zijn; alle wachten waren verst,erkt, vooPt%
2 verk~enningsd~etachemlenten uitgezon’den. Doch dan volgtICX
zijn
r o o d s b~ekcnd~e bIezwaren : ldte vijand
h ald
,,un nombre \de troupes consid6rabl’es” Ien hield zijn k’rach-l
ten bijeen: ,,nous ne pouvons pas td8emeurier comme nous
sommes, car l’infant~erie (enii~emi~e) peut passer par tout
et 110s czirtiers ent sinq lilcu ~d’ét~endee
et les maisons fort!
s e p a r o e s (‘de hofstleden Idler nooIdkwartierlen; b l z . 1 5 4 ) ;
je voy qu’il faut faire reflection sur ce que nons avons
ZI faire” (wie, wat?).
6-7 Juni verrichttse de Manstersche overstle Haultin, die
tc Steenwijk commandeerlde, mlet troepw van daar, uit
1) De ‘afstan’d H~ecnenvoen-Wplvega bedraagt 12 K.M. Johan Maurits \$as bchalvc locn zorgzaam bewlhcbb~er o o k (oen z~ecr zjxgvuldig
s/Emnn. Lijn archieven zijn vrij \:ollcdig, ‘obk in uitstclcenldcn staat be\Vnard ; mocslal tcckcndc h i j o p d e rugzijdc cler ingekoanen briev’cn,

plaats, dag .cn

uur van ontvangst lcigcnhandig aism.
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Meppel, Hass~elt, Ro,uvecn jen Kampen, in totaal 18 kornetten
ruiters en 1000 tot 1500 man toe voet, inderdaad een i-ai’d
in het voort~err~ein ~tler Fricschc Linie, waarbij hij teverJ
gecfs v~erschillendc postc aanpakt’e; overtuigd, dat m,en
niets tegen hen kon uitrichtmen, k’eerden lde troepen 8 Juni
w e e r tierug n a a r hun kantonnell7ent’en. 1)
Dien ‘dag b~evestigde die M. aan J. M., hoc het van groot
belang was, dat itlez,e, zooals toegdaeg@ hem op de hoogte
hield omtrent sPerk te CII handlelingen des vijands ; mocht
deze werkelijk 3. tot 4.000 man tellfen, ~dan oordSeeldNe de
M. ,,que nous ne pouvons pas gnrlder nes carti&s sans
risque;” hij vroeslde het meest voor dat ldler dragond’ers
(Obdeberkoop; ~droge strolok tusschen Linde en Tjongcr).
Kwam #de vijand mcl infanterie, dan kon hij op tal van
plaatsen Idoor Idc linisc komen zonder dat men hem kon
tcgenhoud~en. Uit e.en en and,er blijkt weer, hoezeer die aanvaller in het vooAee1 is, onlldat hij het inltiaticf b#ez!t, want
de Montpouillan beschikte aan Hollandsche caval’erie over
20 compagnieën, b’enlevens 6 compagni,eën ~dragoaders van
Brandt, voorts over 18 compagnieën Frieschc cavalerie ( 17
compagnieën van 3 regimlenten, b,enev’ens 5 losse w a a r van 4 t e L,oeuwarden achtergchou~den v o o r ordehancllla-1
ving). Elke compagnie í&enendc op nog íO ruiters, beschikte hij in fdc voorstle lijn der Fri~esd~c Linie m!instens
over 700 man infaut,erie, welke hij gel’cidelijk had weten
los te krijgen van .J. M., ien 44 x ‘70 = 3080 man cavalerist:
tic vijanld moet totaal ongeveer 2500 man hebben geteld.
Tot slot stel’de Ide M. vast, dat hij ‘de (to,egezegdel?) in4
fanterie ‘en artillerie vjerwachttc, ook meer munitile, ,,surtout de la meschc (lont) qui brulle sans cesse dans 110s
postes” (naldat z i j all’e 6-17 J u n i Idoor d e Munstersch,ell’
waren gealarmeer7d) ; voor ide rtee’ds ontvangen licht#e kanonnen waren sl’echts 6 schoten per stuk aanwezig; zeer
merkwaardig voegd’e hij er nog aan toe: ,,La pluspart des
gens tde cc pais aimcroit mileux voir perlr nostr’e cavale,rie
(de Hollandsche?) qne de nous voir r&enir v&s l.eurs
vilages; je croy que vostrle altess;e jugera que ce niest pas
le bien du service.”
Zonldag 11 Juni, toen d’e aanstonds te verm’elden raid
d e r Bisschopsche ruitjerij ldoor Drenfhee i n voorbereiding
was, meld,de ‘de Montpouillan, dat (de vijand, volgens spion-Í
nenb~erichlen, veel troepen verzamelde 1 uur van Steenwijk; het was Neen geluk, dat wij gewaarschuwd waren,
1) Zie voor dijen T’aid en de lx&& doch mislukte offensilcve bsestrijmding dóor J.M.: Overdruk FriesLaud í672-3,’ blz. 113-5.
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want het lernein was door lde smalle wegen, waaí%ngsI
onze troepen slechts gelleid8elijk naar buiten konlden komen,
zeer in ons nsde8el voor h,et gevecht; hielfd Die vijaed zijn
krachten bijeen, Nd an konden wij ,,onzc kwartieren niet
hou~den zonder ‘dat ons Noen ongeluk qverkwam.” Dui’d’elijk
blijkt hier andermaal Idat de Fzmzsche cau’alerie-generaal
zich in het Netie:rbnn:dscjZze, minstlens dras staand polderland weinig op zijn g?msk noch thuis gevoeldle. De meesta
,,liadlen van het lan~d”
(hooge heenen ,en btestuurlders?)
zaGen lievlcr d a t o n z e cnvaEeri8c b i j e e n +nyal ‘oen J,af+
front” leed of zelfs volkom’en
wlerld gesla en tian te ho&+n
aanroeren , ,ddat U Hoogh. olns minider b ?oótgestelde kwartieren geeft”, leen denkbeclcl, dat Idle M,ontpouillan eig!enlijk
reeds sedert 31 Mei nilet losli’et. Over@ns verzocht $,ij
slechts orlders aan J. M. overeenkomstig diens eigen mzicht en verzekende,
lclat hij altijd gereed was diie ,,régulièrement” te gehoorzamen; zelf kon hij nimet meter doen dan
J. M. de zaken voorhouden. Volgens het oopdeel van *-lle
oudere officieren ,,j’ay tout mon monde en ‘estat, mals eo
q,ui me fachte, s*best qu’il nous faut demeurer nésalslere:ment
fort séparés, ne sachant ou ils viendront let 11 nous faut
gaixler toutc nostrlc riviere” (Linde).
Tot slot bcrichttle hi’, ‘dat {de vijand volgens onzIe spioni
nen zich zou verzamle r’ en ,,bij h,et dorp Havcllerb@Tg”,
wat
zoowel zijn gebrlek aan kennis van de Ned~erlandsche
taal
{blz. 158 en 169) als aan plaatselijke bekendheid openbaarde. Idse M. volelde zich ind~erdaad in Fri’eslan#d ni’et @u/is
en verborg zich bij zijn maatrcgelben
m’eermalen achtIer
het oordNee van ondergeschiktten,
van wie hij erkend’e, dat
zij er iaZ&c~ meer van wisten (blz. 163 ‘en 168). Het domel
van den verzam~elendux
vijand heette gericht op onze troepen in Groningen; hileruit blijkt weer, wat ik lx&aaldeI.ijk
deed opmierken in mijn artikel ,.Spionnage tijdens den oorlog 1672-3,” in jaargang 1931’ van idit Tijldschrift, n.1. hoe
uitsteklend
ten tijldig men in h,et algemeen wlerd ingelicht,
omtrent des tTijands voornemens : inderdaad ging dfe ,eerstvolgenldse raid van 18-20 duni door Drenthe tot voorbij Assen richtin,g Groningen.
de M., die dien toestqnld niet gunstig inzag wegens zijn
versnipperdte
ruiterij, beknleld op een flauwBen hoogterug
tusschen de minstlens #dras staande Lind#e- en Tjongerbassins, had ook klachten in anlderle opzichten: mede 11 Juni
schreef hij aan J. M,., dat ,,Mr. de Zepenar” - de M.“s chef
van (den staf (blz. 149) - van Idezen vergunning had
verkregen om J. ‘M,. in diens hoofidkwartilelr
t,e gaan bezoekten; die M. was echker ,.un peu surpris” “s avonds van
den zoon van van Sevena,er,
tolen ldlez’e nilet terugke’erdb,
tje
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velnemen, dat hij J. M. c,enige dagen verlof naar Leeílwar{
lden was gaan vragen, wlelke hij hlijkcns zijn wegblijveii
ook haid verkregen. Zacr gemntigid voegde de M. cr aau
toe, Idat het minstle, wat v. S. had kuuucri ,dolcn, was ge-’
we’est zijn ch’ef veruuifligren
(sic) van zijn plan, opdat ~:i~rz~,
had kunnen voorzicu iu rltcu di,eust cn $1 ‘de ~dcu chef van
den staf opgedragen n~evcndiciisten,
voornl. de bocrcn
van ‘de b,etrokkleu grietleny aan het werk zettlen en dagelijks
toezien, wilc ontbraken; v. S. had zich ldaarvnu wat lichlvaardig gekweten, want er werktlen alien Nda,g @elen ‘20 bo,cren aan coupurles,
verhakkingen, verstcrkingcn enz. (nabij
het stafkwartier Wolvega of in do guheele uitgestrekte IAnie?)! de M. verzocht J. M. ldaarom van S8evenaer t’e gelasten terug tle keeren dan wel ‘een nmler tc zenden om zijn
werk te doeu. naar men d’en vijand tegenover zich had,
die juist Neen raBd had ondernomen feu alwleer op een nieu-’
wen zon, h,etgecn onzerzijds bckcnd was, voegdse de M. CI
voLkomen fer#echf ‘@ an toe: ,,Ce n’lest pas im t,cms ou 18~s
offisiers peuvcnt s’lesloigncr
p o u r plUsi~Cu,i’s iours puisyue n o u s sommes à t o u s m:om!ents en c s t a t sdalser aux
ennemis ou bilen e u x d’e vlenir 5 uous.” J . M . teek~enld~c!
op #de rugzijldc van ldlezien brilef aan: ,,I’rcs. opt. HIWWIIVWJI
ce 11-1 de Juin; is r~laetclyck beantwoort.” Hlet is jammer,
,dat zijn antwoorld
niet moer aanwezig is; anders ware dc
reden van v. S.‘s afw8czighei~d natdIer gebbck~en en dc wijze!
waarop J. M. lden knoop in d’eaen heeft 8doaorgehakt.
Toen dme gegevlens omtrent leen nicuwcn railrl des vijands
langs of tegen le Lindelinile aanhielden en ,de M. van een
zijner ruitters, uitgezonden naar Steenwijk, uit welks omgeving hij afkomstig was ten waar hij 2 ‘etmalen had vcrtoefd( I), schriftelijk bmericht ontv’ing, dat die Qjnn~d~daar 3400
paarden hafd 1), drong hij ter 16 Juni miet nog meier klem
bij J. M,. op aan, dat Ideze wilde lett’en op sdlen blootgestel-!
den staat van de cavalleriekwartilerlcn
en hem oiders geven
om tred hun b~eveiliging.
,,Car je déclare que jc ne croy
pas qu’il soit possible de les conservler co8mmle nous som,
mes sans qu’il nous arive une perte considérabllc et ce yui
me lle fait diré, c’lcst la tdistencre dfe nos cartiers et la fassilité qu’il y a de.(passer- la rivièrfe idcepuis la redoute des
dragons (ter hoogte van OIdeberkoop) jusques au cartier
1); TWX dagen Íater g a f d,e M . fdc sterktsc van die z e l f d e niacht
volgens 2 sp@menbcrichte,n bp als slechts 1200 t&n, doch het is
mogelijk, d,at de vij’and” pen dse caval~etic uit dit plaats, bestmcmd Om
deel tle nlemen ‘aan ‘den aanstoads tc mermcld~en raid richting Asscrn-Gr&
ningen, aeeds h’ad dolen uitrukken.

GESCHIEDENIS

163

dc mr. Kinma (sic) (t:I.w.z.
Teridstert),
ou il n’y R presq,ue
point ~tl’eau et avec 50 fasiaes on peut faire des passageS,
par tout et In rivier, -e let le marais ce rendra plus fassile.;
j’ay consulte les plus ~expérim~en tés offissiers qui ten “diroat
bien plus que moy.?’ Tot s’lot vlerzo,cht (de M. of J. M. Die
meening wiJlde vragen van ~tle kolonels .en rmajoors zijner
regimsenten.
Hij was blijkbaar zeel’ ongerust, want hij
dcebdle nog medIe, ,dat de spion vIerzuimd had m zijn rapport te mellden, Itlat <de vijandtelijkle
troepen bIevel haldden
om te marchleeren.
J. Maurits ging onmiddellijk in op ‘dit voorstel. Nog 16
Juni noodig;!c hij ‘d’e M. uit - daar deze dc cavalleriekantonnem,cnten niet veilig genoeg oordeekle ,,ondanks de retrenchementen, op verschitl~ende
passag:es gIernaakt” - ‘den
volgenden morgeu met alle kolonels, inclusief Brandt der
dragonders, Eden I<w:lrticrïneestel.-generaal (die foen blijkbaar terug wasj en andere officieren en soZl&zf’en, di,e d’en
toestand Itller kwarti’eren,
alsmede ,;de advenues en passages” over die LinJe vollledig kenden, in het hoofdkwar
tier te kornlen ,,afin que n o u s consultions lensemble
en
q,uellme maui& on pourra le mileux assmer les qmartier~
de nostre cavallerie”,
~dan wel haar gezamlenlij
k te dolen
kampeerlen ( \ 7 c 1c m.eer geconcentrIcerd) ‘en h a a r t e v,crsterkmen,
of homc men het geschikt zou oordeelen, daarbij
goede wacht hou:Jcntle, want ‘de vijand was le Meppel
e.o. 1)
Als gevolg van het vorenstaande voud 17 Juni in J. M.‘s
hoofdkwartier Neen besprleking
plaats van totaal 16 personen, waaraan behalve ,deze. zijn infanlerie-generaal Aylva e n (de M.., b i j n a uitsluit~end hoof~dodfici~eren
#der cavalerile dteelnamen.
Van [de Friesche kolonels was alleen van
Haren aanwezig. 2 ) A l l e n molesten d a a r
hun
meening uitspreken ovier idle vragen : le. ,d mlen d e
1) Ik cursiveer. Du wourdlen
,Jeu sol~dabn” zijn in de minuut later
luss&cngevoegd.
Uit d~ez~c s p o n t a n e ldaad van Johan Maurits blijkt
wloer zijn uitnem,en$dBe zorg vobr d e bcm tocvertrouwd8e
merd&l!îglngs-;
bcllangen, ook de gemoedelijkheid van zijn optreden als hoogste bieb8evelhcbbler in hel N., door in een hoogst gewichtige vraag van taclisch.en láard gebruik tme willlen maken van die plaatselijke bebendheid
zonder eenig on,dlerscbeid
tian rang. Wie kwaad wilde, z@u himer lrunj
nen sprck’en van oen taktischen soldatcnr&d; intusdchcn v&S&enen op
de bijeenkómst, behialve enltelle stafofficieren; minsteens hoiofdofficieren.
2) D#e notulen dezer bij~ocnkomst cn h e t ,,prothocollum int hooftqu’arti,cr op ‘t I-locr8envecn den 17-7 Juni 1673 (resumptie en beslissing
van Johan Maurits). baimde in R.H.A. 2630 - 1-111 (2 stukken).
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p o s t , d a e r d e cavalkrie l i g t , s a l l h o u d e n o f abandomieer~en5
ten 2sc. ,-op wat manierc men 3aer blyvcn stlll
o m n i e t ov’crrompiclt
t e worgden, vekmils ~rlc riViere d o
Linde bij Idit 5droge wcdcr ‘t ~eNcncmael
verstopt en d e
@end oa3er harld cn vast is.” 1 ) Nopens 11~. drongen sdlc meer
voorzichtigen, voornl. #rie Mlontpouillan - gelet op ~dc gcringc
diepte van dat riviert,jc, ck \-‘clc ovcrgan;gcll
sen de uilgcstrektheifd
van het legeringsrayon - aan op meer infantcrit tot betere bleveiliging
daarvan ten einde geen ,,affroni”
te lijiden. IIc argunicntcn van dc ovcrgroote mo&dcrhcid,
zooals die van Aylva ,,lli,Ct te quiteercn soo lang als geen
armeNe compt ; Id’c viand soudc nicl co~mcn subsisteren 3
dagen lang”, Idic van Brandt ,+een schande om ~clc plnctsc
t e abandonnecren” en vlrgl. ma.aktlcn het J. MI. gemakkclijk om, aller msening gehoord, flink votct bij stuk te houden : ,,ergo Idlc resolutiic gaat ~da~erhcncn om de cavalleric
te laeten, Idaer se is.” 2)
Wat 2e betrlcft, werld vrij algcme~cn gera&n een flink
korps infanterie - men noemde 1000 man - Ce legeren
tusschen id#e M.‘s cavallcric ten ldc dragon&rs van 13randL;
dan kon men rlle cavabrickwarti~crlen latten gelijk zij waren. De #dam in ~dlc Linde onder #de Blcssebrug moest hoc
eer hoc betlcr worden gcmaxkt; hij’ zou dat stro.ompjc wcl
opstoppen; ltlan waren ~r!lc kwartier~cn
verder veilig. J. M.‘s
chef van (den stuf lcn cnk8clc antd’cren raadden nog tlc61
aanleg van ,,,efen r~cduit” ( SC.l lans) b i j L)onkcrbrock o m
niet in lden rug tc wor~~l~cn anngcvall~cn. 3)
De slotsom lui~d~dc: ,,van dagie bastante troeppc van infanterie Idalcrna tot te s~enltl~en om sich alldaer te rctreuchelei~en en alsldan si’en, wat passen , (Idoorgangen
door de
Linie) men sall blewuzcn. ,,411~c colonels sullc~i sorgc ,dracgen, #dat ,elck voor syn yuarticr alle ad,vcnuen
moghc bewacrt wonden ~cudlc alle de booSmen onder malcawd~cr latten
vallen om de wegen te bScxi~crven.” 4) Op voorstlel van
Aylva zouden allle fouragieerin,gen
in het voorterrein worIden .gedmckt ldoor infanterile.
1) D.W.Z. @ven TNcri,dzlert, w$qatioor kbloncl Brandts kant0nncment
t e Oldcb~crk?op wer’d b~edreigd.
2) Voor cen vreemd /árgum,ent hiie&e, dat dce Montpouillan zijn
t~egcnst$mders tweemaal in ldc schoenen scboóf, zie blz. 160 cn lG1,
3) Deze pl’aats is niet versterkt; daardoor is hsct d’en onzen hi,cn
tijdens Munsber’s grooten aanval op do Oude Frirsche Linie 24-5 Aug.
1673 bijnia ,slccht vergaan. Zie Overdruk Friesland 1672-3, blz. 103-3.
4>: ,$cwaren” in daen zin van bcwakcn, ton niel in dien van bch o n d e n v4or seigcn gebruik met h l s l~egcnstclling: d c an&ne
onbruiktiar maken.
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In een tweedIe, waarschijnlijk
onmi~ddiellijk
ldaarop gcvol@le bij~eenkomst
deed J. M. als zijn besluit kenneal, dat
het kwar’tiser Wolvega beber moest world’cn beivieiligd, waarbij hii tevens tile redenen uitsee,nzcttle, waarom ,,bet voorsz.
bl&
quarder ~OKZLZ atdaer
(<d.w.z.
achtIer de Linde)
hoonde gecampeert tle blievlen.” 1) J. M’.‘s’ bedoeling met
Idat standhouden wordt in hlet protocol dmezer bij.eenk6mst
niet vcrmcl~d; zij bleek rleeds op blz. 153. Het vcreischtld
voetvolk, dat zou oprukkIen,
-moest wonden
&Fegcr~d te
Nieuwe Holtpaidle. 2)
Als g,evolg vooknl. van lde M..‘s bBedenkingen
en vctioIo-~
gen kroeg hij nog 17 ,Juni versterkinig
aan infant,èrie, welkb
als verbinldlenldle schakel meest werd -cyel;egerd
te Nycholtpade. Hij klaagde (echter reeds den l&en, dat hij had bieschikt over 700 zeer goede musketiers, waar!voor
in ruil
ontvangen 1200 mlan, ,,la pluspart piquiers fort inutilaes
et le nest des pauvr8esa,
!et ~~l’ssscz méschants sol~dats”, $ie
hun kwartier ((Nyeholtpade)) absoluut niet in staat van
vertdadi,ging brachten ; ,, jrasseutie à vostre Alt#esse qu’il faut
bien iclu bonheur pour se garantir avec ~ell.-,~ surtbut si
les ennlemis SC fortifilent
~d’infantcri~e.” lde M.‘s klacht over
de piekcnilers is verklaarbaar; hun gevlechtswaarde
wcird
reeds tegen het einde van den 30-jarigen oorlog zloer laag
aangeslagen. vou Griminiclshausen oordeel,,l.e o.a. onitxnt
he11:
,,Ein Muskelier ist zwar Neinle wohl geplngtac, arme
Krealur; aber lcr l’ebt in herrlicher Glückscligkeit geNgen
ieinen delenden PikenieV.
Es ‘i st veridrieszlich daran zu
lti,enken, was ldile gut,e Tropfen für Ungemach ausstclm
mussen; und ich meine wer ,einen PikcnTcr nied~~rmach t,
(den er verschonken
lc&mPe, ,tler ~ermor,dert einen Unschuldigen und kann solchen Todschlng nimm~er vcrantworten.
Demi o’bgleich
dileslc armen ,,Schiel)ochslcn” creïrt sind,
ïihre Rrigadc vor Idem Einhaucn der Reuter im frei:ed
Felde zu schützcn, so tun sile 8rloch vac sich selbst niemand
ein Leied, untL geschileht adrem allercrst der eiucm von ihncn
in seinen langen Spiesz r~emlt. In Summa: ich habe mei,n
Lebtag viel scharlef Occasionen, aber seltlen wahrgenommen, ldasz ein Pik~enler einen umgebr’acht hattle.” 3) Analoge uitspraken zijn talrijk.
Geprikkeld voegde
de Montpotiillan Ier aan to,e:
,,ref je ne scr(y piais , pourquoy
on disputc à nou,s
ldonner
ide l’infant~eri~e p:uisqu’lellrc
lest inutile ailleurs.”
1) I k cursiveer.
2) D&r@xl~agen is: ,,end’c

olde

holtpad~e.”

3) 1%. J. Chr. v o n Grimnwlshauscn. Simpliciallischc Schrift~cu.
1877. 1. lX!r S~ellztime Springinsfeld, blz. 190.
’
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D i t doellde e r o p , d a t M a u r i t s h’et g r o s z i j n e r iufanterie
(terecht) nclhterIlielNd i n z i j n i&rde o f rcduitJ
stelling voorwaarts van H~eerenv~oen, d . w . nog achter dc
T j o n g e r . D a t !d’e Montpouillan~eenigszins gcprikkclld was,
sproot, behalve uit zijn Fransch l~loled, vermo~cdelijk med,e
voort uit zijn gezo~ldhei~tlsto~estand: 20 Juni hcrichtte hij
Johan M’aurits, hoe #dNe 8doktorcn hem h&drn lx~olen, dal,
wilfde hij nibet blind worSben~ hij elenigen tij’<1 ld,iet te paard
mocht komen. 1) Hij verrxhtte zijn dienst voorleer& alleen tle voet in zijn stafkwartier.
De ervaringen ibzake dc verl:l,edigiug van de Lindclin!ie,
eerst in #d’e tweede helft van Augustus definitief opgcldíaatl,
t o e n Munstfer z i j n grootlel a a n v a l o p d e Fricsch’c Linie
verrich ttle, lielcfl idc Mo1ltp0uilla1l
‘voor een klein &dekZFe
in het gelijk gcsbeld: rlcl voorst’ct linie was lang #en zwak,
Ide afstand tusschen ‘de kwartierlcll groot, de linkeruleugcli
defiensief v a n mimIer I~ctccltcnis; gcvxx bestond, z o o w c l
voor ldoorbrekingals omtrcklciug en :lfsnijding van dc gescheilden rl~eelen tiimilens cl~etl icrugtocllt tok acllter hel t’cn
deel’e onlrler walcr gezetbe Tjoiigerbassin.Doch ‘dit neemt
n i e t w e g , d a t M:nirits l o t lrji,cn ~tij~ol ~oZi?toi1WZ het d o c l
heeft bereikt, ~tloor hem met l:ie verde,diging van ‘de Lin(de lxoogd (blz. 153). %oloals zijn grootc neCf> l)rins Willem
111, i n 1 6 7 2 ~door oen schijnver!tl~udigiug val1 den G8cl,clc~sche Yss’el m e t ldaarbij anllsluit~envleo, h a n d i g uitgcvoerden terugtocht ruimte lcn ti:jlrl 11x1 gcwom~en, ~deod J. M.
zulks o.a. 1673 ill het klei11 111 hel Noor~dcn. Ook zijn t’erugtocht op de centrale ro:luitstelling voorwaarls van H8cerlenveen, 25 Aug. uit.gcvoSer~d, vond altdus plaats, schier zond8er
verlilezen. E~enigszms triomfantelijk rapport~ccrde J. M. ‘dan
ook den Prins nopens clie aclltcrw:lartsc~llc
conocnti-atie,
{dat h i j z i c h ldoor d e grdotc macht d e s vijands ( ( 8 . tol’
9.000 man) ge~dwo~igcti Ii;bl geziel ï,ijn ,,post,cs estCri,eurcts”
- lijn van vóórvcrtl~arliging - te ontruimen, ‘doch ,,tout le
terriein que n o u s avons quitte, lies ennemis l’ont’ posside
Idevant rnon arrivée: t~ell~cment que neus avons c t posséd o n s encorle, Dieu nitercy, ks principules porfes p o u r ‘défenldre l a province ‘et p o u r empescher l’invasion’ Itles ennemys.”
14-24 Juni dankten G~~Iepulecrden Maurits voor d,e inzake ldle legering tdfer cavalerie genomen beslissing, \tielka
zij medIe toeschrevlen aan cl,en in’vloud van Aylva. H’et vcrplaatsen van de cavalerie naar [de ,,hogc quartieren van
deze Provincie, wacrbc vcrschey~den aldvis8en inclinoer-1) Zijn groot, omekIer h’andschrift,

d&agt daarvan het benmerlr.

als dat van heen halv,en

MindIe,
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1) zou hebbel? .-esbekt ,.tot ruine van d:e inglezeten’en,
(loor wier contributren d~c zaak hier vo’ornl. staanjd8e wór,dt
gellould~ell.i’ Kon ‘de cav:alocric ter plaatste, waar zij was,
niet langer leven, dan di,enlcie men haar op tle schuivienl
naar Drenthe en anldcr~e
kwartieren, waar dr .fourageei
ringen toen ten hatc van den vijand wcrd,sn gelaten. Hiero p antwoordde M a u r i t s 2G-IG J u n i , (dat m e n ovIer
,dlc
rui terij gccr~ I~ekomrncrnis
hehoefd,e’ tfc heblu:cn : zij giqg
niet naar ,,den hoogcn kunt lder Provinci’e.” M’cn had derhalve o.m. gea&iseensl dc cavn18erie te brengen naar den
hoogen, N.O., niet te inml~de;-r8en vleugel der Oude Friiesch,c(
Linie, waar zij hij lde L:ek kon aansluiten aan !dle Groningsche dan wel voorwaarts van Dokkum bij de Lauwerszee
Ook in 1672 was hier mecrmal~en
Friesche cavalerie opge&dlcn om I& verbinding miet Groningen te verzekeren ;
tin in 1672 en in lG73 heeft Dokkum steeds ,dc aanda$ht:
getrokklen
als knooppunt van wegen, sdaando,or als stseunpunt achter gcnocmd~en vlleugel.
de11”

Toen die Friesch’e Linie door het stellen van onderwater-/
zettingen ruim vokloel~~d~e
was beveiligd, b,esloot Johan
ifiburits ozz’der cpnsfige omstkmidighcden
Ndau-b~uiten
e e n
kans te wagen met zijn ruiterij. D,e gclqqenheid daartoe
bood zich welfdra aan, daar ‘s vijanlds ca\+allerie, gelege’í-d tle
Stelenwijk en tIc Staphorst-Rouveten, in hset voorteríx$n onzer Linie bleef optreden.
19 Juni tegen 8 uur nam. ontving J. M. bericht van Gledeputleerirl’en
van Groningen, dat 20 kornetten vijandelijke
ruiterij naar Assen waren gcmarche&d en daar contributiën
van Drenthe ha~d~d~en geëischt, m’ct verzolek die cavalerile zoo
Daar 1d1e Montpouillan nog zijn
m;ogelij k te vendrijvlen.
kwartier hield, nam Ma’urits zelf lde leiding v,an den tocht.
Hij deed #de M. onn~i~ddcllijk alle cavalerie in hare kwartiNeren alarme:elycn. 19-20’ ,Juni 1 uur ‘s nachts antwoordde
laatstgenolemdc u i t Wolvcga 2), tdat aan di,e order was
volldaan; a l l e ,,kwartilcrcn” wachtten J. M.‘s naidere hevelen; de M. vocg3c #er aan toe, dat een zijner uitgez’oald~&,
patrouilles ‘dsen vij:aml - omstreeks 30 compagnieën (paar‘den) 3 voorm. (van den 19en) had zien afmarche,eren

1 ) \@n~n ‘dit dile Idler ,,li~ed~m jan h’et l a n d ” , die dlc Hollandsche
davateric lot lelken prijs buiten dse Fri~esch~c weilanden wild~cn houden?
(ver& blz. 160 en 161).
2) OntVangen

te 4 v,oorm.

op (het hoofdkwartier,

te Heerenveen.
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,,sans trompette ni timbal~e; 1) ils prlenuent bur marchc
comme s’il voulut aler pour ~enqwscher I’e dessain lde mi-.
‘de Ravenhaut (sic; rlus richting (;roningen) ; die vijand
zou bt versterkt wordten Of niet zóó lang t’er plaatse blijven, #dat men hem nog kon afsllijlden, want llij had 4x1~
voorsprong van 24 uur.2) #de M. hxi in Ide~i nam. Nen’s avon~ds
nog andere patrouilles uilgez~o~~~dc~n om ‘s vijalllds marschroute tle meldden; kolonel Brandt h:~d eveneens ,,clen partij”’
uitgezonNden. ~tle M. had bevolen, dat a,llc palrouilles aan
(den vijand mocstxx bIi.jvcll, ook ;rt (‘11 tot bericht zcndcn; al.
wat inkwam, zou ~dc M. omni~:I~dellijk ~cloorzcnden~ opdat
J. ,M. ltlaurop zijn maatregelen ten bewlen kon trcflen. Tot
zoover allles uitstekend, ook w:lt lwt juist inzicht in clcn
toestand betrof, I:Iaar #de vijand inderdaatd op zijn Liwq
tocht niet wer’d afgcsw:lw ; doch vrij onl~choIlxn vocgdc
‘de Mm. a a n z i j n me;lodeclingcn nog t o e : ,,Mais comme ic
n e s c a y poin lje liai’s, ie w liuis quc me c o n f o r m e r aux
sentiments (des aulres” (,rIe 1 io1 01~3s ten z i j ’ n c h e f viln
iclen staf)!
J. M. verzamelde zoo snel mogelijk al zijn troepen tIc
paarld, inclusief het regimenl ~dragonders teu einde ‘s vijands t e r u g t o c h t op Neppel af tse snij~den b i j Uiever; n a
e e n nachtmarsch vau 7 um omsingelde mc11 6 voorm’.
v a n 2 0 J u n i clat t:lorp; 3 ) dc v i j a n d , b l i j k b a a r gcwaarschuw& had het 12 uur t.v. in allerijl op zijn terugtocjht
weer gepass~ewd. W e l kwamen v a n verschill~eunt:l~e d’velcn
onzer Linile gegevens omtr~enl ‘s vijands flankmarsch binn e n , (doch Idoor die tocmnalige gebrekkigegw~censchapsrnMdellen en ‘den sl~ech ten toesland 8d’cr wegen liep Maurits
achter #dte feiben aan; bijna alPe berichten nio&eii op hel
hoof;dkwartier
zijn l,iuncngekoln~en, nadat Maurits dit reeds
ger’uimen tijid had vcrlalen.
T e zelfider tijld d~emonstwwde ,dle v i j a n d me I m i n der (dan 600 paal?dlen, waarbij echtler 2T standaalxi~en, t’cr
misleiding, vanuit Steenwijk tleneindlc, door ‘de onzen in
d e Frilesche Linile tle binlden, d e k a n s o p a f s n i j d i n g vald
zijn in L)renthe stroopelllde colonne te verminderen.
,. (Wobtl t vervolgd. )
1) D. W . Z . zoo g&&n mogelijk. Timb~al~e - helelt&n of pauken.
2) Gerekend n a a r pet n i e t d o o r m i j aanget+ffen u u r , watiop
J. M. op zijn vroegst de b’eweging met zijn ruil~erm;a&t kon áanvangcn.
3 ) D i t vermcld~cn brieven on bronnlen; !het w i j s t o p oen afmarsch
reeds pm íl uur ‘s av;onds. Daar d. M. ‘snadhts 1 uur van den 2oC1d
J. bl. schreef, clat hij juist diens o&er ‘had onlvaqen Um allte cavalcrid
le lalarmocnen, kloppen de tijden’,’ ni,ct, t’enzij J . hl. d i e Irwarti6TeI1;
ook reclttstraeks b~evel~en hád c$en toekomen.
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tot de Genealogíe van het Geslacht
(van) Grevensteía.

Omtrcnl d e plaals v a n h e r k o m s t vau idle familie ( v a n !
(;REVENSTEIN,wawvm~ hier elenige mede:l.eelingcn v o l gen, hel) ik gc~cii z~ekcrhei~d kunílen verkrijgen.
I n V O N STEINEN ,,\Vestphalischc
Geschicht~” 2 , 15Cl8
komt voor: !,GRE\‘ENSTEIN
ist ein Rillcrsitz in d~cr Grafs c h a f t ARNSBERG und S t a d t gleiches Namlens gclcgen,
welcher gegenwartig (1755) ,tlcnen VON SCHADE gchörct.
In helzelfede werk i> 1215 woixlt vermeld: ,,GREVENSTEIN ist eine kl,eiae Stadt in cl’er Grafschaft ARNSBERC
an ader W E N N E gelcgen.”
De oudste l~ci~sonon, slie den n a a m G R E V E N S T E I N of
V A N G R E V E N S T E I N d r o e g e n , voorkomenidc i n d e gc.raadl>leeg~de s tukksen, waren :
COENRAET GREVENSTEIN, 1471 Pastoor te PUTTEN,
in ,,Archieven voor dc Geschi~~~denis van het Aartsbisdo,m
UTRECHT”, jaargang 1918, blz. 120.
MEY,STER J O H A N V A N G R E V E N S T E I N , ,;doctoer in
de Goldtheyt, 1458”, in het St~ed~elijk Archi’ef UTRECHT.!
SEBASTIAAN GREVENST,EIN,
,dic in 1559 Rector WW:I
aan het Gymnasium te LIPPE; ‘de l’eeraren alaar waren
Evang. Lutersch. Vermeld i n V O N STEINEN ,,b’cstphalische Geschicht’e”, 4, 972.
JOHANNES GREVENSTEIN, ,,dic mocl~e ondIer mdle Rcformateurs v a n OSNABRIJGGE w o r d t getlelt, wanntier A n n o
1543, door den Bisschol) FRANS GRAVE VAN WALDEK,
alldaar eene Rleformati,e i s begeert ‘en vcrkreg~en”; 6n D s .
ANTONIUS GREVENSTEIN, Idie in 1544 Predikant werd
te BREMENen mlet wilen De onderstaande stamrcleks ‘c~n
aanvang neemt.
I)e voormekle JOHANNES ‘cn Ds. ANTONIUS GREVEN- ’
STEIN zijn waarschijnlijk broers geweest; zij komen voor
in (de BOEKZAALDER GELEERDE WEKELD van 1753,
waarin een mlenigt’c inlichtingen, betreffende het oniderhavigc geslacht te vindlcn zijn.
I n d e hieromIer v o l g e n d e geeealo~gie z i j n d e gegcvcns,
omtrent Ide omleric gcn’eratiles, in hoofdzaak, ontl’eend aan
hetgeien de Boekzaalvermeldt, die aangaan~de &n nicuwcren tijtd aan lrle r’csultatcn van onderzoekingen in Rijksen Gemlecnte Archieven cn aan hetgleen ‘enkele familie-papieren opl~ever~d~en.
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1 1 . D s . JACOBIJS GREVIXNSTEIN,
I’rctlikaul in ,~Ic>
St. Stcffenskcrk be BREMENin 15fi5, overlcod te BREh2EX
13 FEBRUARI 1582.
j
111. D s . HENRICUSG R E V E N S T E I N , gel,. BREMEN,
I~rdikaut tc KAMPERVEEXi n lGO1, t’c BI,OI~ZI.JI. i n
1609, o v c r l . 1633, ir. Z w o l l e 6 Janu:~ri 1605 M,2IPGARIT H A BACKER, dr. vau HERMANBACKERtc K.\JIPEN.
Kind&-en :
1. Ds, JACOBUS GRWENSTEIN, volgt IV.
2 . HERPVZANNUS G R E V E N S T E I N , AmI)tcnaw
ktlnliralileitS~Ol.l~lgc

.kJl

~~r~ST-FI~I~SL,A?\‘l)

l)ij lid

Cl1 hz{ ~~>(~I<-

DI<RKWARTIEl<
te ENKIIIJIZEN,ovcrl. 31 Januari 1670,
tr. AARTYEN ALBI%TS~ overl. 15 Novcml~~ 1671. Ijciden wen:l~cn I,cgraven
iii d e S t . (;omm:lrris o f Wcstcrkcrk
t e E N K H U I Z E N ; #de grafst~ccn won:1 1 lmx:l~rwm in M r .
1’. C. BLOYS \‘AN Tl~l~SI,ONG PRINS, Gen. en Hscr. Glcdenkw. i n en u i t ~:l,e kcrk~en d e r Provil;cie N O O R D - H O L LAND.
3 . Ds. J O H A N N E S G R E V E N S T E I N , geb. BLOKZI.JL,
l’rdikant te E N S
(Scllokl:~u~d) iu 1647, te EERSlEI,en
DUIZEL in 1649 en te WEST-TERSCHELLINGiu 165 1,
overl. al~daar 1669, liuwt KAMPES 3 0 Alwil 1652 HI’ST E R PLANCIUS, gel,. K A M P E N 1 A p r i l 1629. d r . XM
D s . P E T R U S PLANCIUSCU STJSAn’NA VAN HOGENDORP.
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4 . Ik. ANTHOSIUS I;HEVEN.STEIN, v o l g t IV. bis.
5 . MARGARETHA GRE\‘ENSTEIN, ldic i n hel huwcli,ik trad met Ds. JOHANNES LAMENIUS, I’rc~.likunl 1’~:
HooC;ELoi)N c . a . e n VESSEM 1 6 4 8 , t e OERLI3 ,c11
ZEELST 1652, overl. April lG67.t
6 . Eenc 11OCHTER; cmgchuwd ov~erl~eden.
7. Eene I>OCHTEH, ongehuwd overladen.
IV., 1)~. JACOBUS C;REVENS’I’EIP\‘, Presdikallt I C I’EI’ERGA in 1638, ovcrl. al~d;r:u~ 31 I>ecxmber 1654 11, Ir.
(huw. inschr. AMSTERI)AM, 40 October 1642) THIJNï‘JI1
REINIERS, ‘dr. van REINIEIC EVERTS. 2). Kincl:
Ds. HENRIC‘L’S GREVENSTEIN, volgt V.
IVbis. 1)s. AXI’HONIUS CRWENSTEIN,
geb. I%OKZIJL 1625, E’reldikant tc HEINO in 1653. Emeritus, wcgcns blil~dheici, in 1694, overl. in
1707. Hij was gchuwt1 met CATHARINA ROOTHUIS, :dk. van .JOHANNES
ROOTHUIS, I’re~dikant te ZWOLLE #en MACHTELL) VER?VER.
Kinderen :
1. Ds. HENHICUS GREVENSTEIN, Pr~~tìika~~t te ROUL’EEN in 1678, te HASSELT in 1684, overl. aldaar (18 Mei
1726, ongehuwd.
2. ANNA GREVENSTEIN, overl. 25 October 1720, tr.
vcrmoedlelijk October 1690 tte HEINO, ALBERTUS VOSMAAR, (ingeschreven te HASSELT 11 Oct. 1690),” tr. later met 1)s. REINERIJS BROEKHUIS, Irltdikant tc ‘HEINO van 1694 tot 1724, in welk jaar hij overleed.
V. 11~. HENRICUS GREVENSTEIN, Prsdikaut te WCSLTerschelling in 1669, ovcrl. 15 I)~ecember 17010, tr. CATHARINA V A N D E R RARIHORST, ‘dr. v a n AaRON \‘.
1). RAMHORST, burgemecxter van STEENWIJK.
Uit clit huwelijk:
1. Dr. JACOBUS GREVENSTEIN, volgt VI.
2. 1)s. AaROn’ GREVESSTEIN? geb. ~lrest-T’erscllellillK

1) Ds. T. A. ROMEIN in zijn naamlijst van Predikanten voegt hieraan toe:
.volgens portret en grafsteen in de Kerk te Peperga”. Door mij hieromtrent
te PEPERGA gedane navraag wees uit, dat hiervan thans niets meer te zien is,
2) Zie ,,Huwelijksaanteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te AMSTERDAM, medegedeeld door A. B. VAN DER VIES,
Maandblad Ned. Leeuw, 1921, blz. 58.
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CHANGLXI, ~11 i n 1 6 8 5 IC !)OST-VI,Íli:I,ANI),
c11 M:11~1,\
CATHARINA IZUYS.
Uil itlit huwelijk:
1 . D s . H E N R I C U S GREWXSTEIN. gd. l.I?ElJ\V:\I~IjEN, 28 Fd,1’uari 1706, I>rdik:u~t tc 11URGWI~RI) ill 1728
en t e OOSTERLITTENSin 1735! E m e r i t u s 1 7 8 0 , owrl.
al~tladr 25 October 1781. H i j schreef,, 0.111.. sec11 ~M;II~lijst van Pre~tlikanten.
2 . A B R A H A M URSINLS (van) GREVENSTEIN,volgt
VII.
3. C A T H A R I N A GIZEVENSTEIN,
gcd. I,EEUWAIWE~
19 Juni 1709.

VIl,is. D r . HENRICIIS(;RI<\‘I:NSTEIS,Jlctl. I)oclor.
‘s La~is Mediws V:III FRIEST.:WI) ili 171 1, Lijfarts ’ van
PRINSES MXRIA LOUISA V.43 HIWXN-KASSEI+ov~rl.
LEEUWARDEN 7 Septlmlb~er 1738: Lr. RINSLMAGl?ES7
1 7 2 4 A N N A CATHARIN?, V A N DER HM%: gc1.j. 1 2
AUgUSlUS 1690: ,d~*. v:111 J A N \‘AN IjEI{ HAER Cl1 HELENA STOUTENBURGH.
Uit tdit huwelijk:
C A T H A R I N A J O H A N N A GRIXENSTEIN,gd. LEEUW-ORDEN 27 Ft~hruari 1728, overl. 1 Octol,cr 1781. tr. H‘\RLINGEN 5 Fcl,ruari 1 7 1 7 Mr. 13ON1’FACIl~S V A N I)ER
HAER, geh. HARI,IN(;EN 1 7 2 5 ovcrl. 1762, Ram1 e n
Adv. F i s c a a l der A~dlniralile.it van l+XIESLANI) t’e HARt;dI&yZ2 z o o n v a n DANIEL V A N D E R HAER e n . . . , . ,
l
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VII. ABRAHAM URSINUS (van) GREVENSTEIN, 1 j
gc~l. LEEUW:I\RI)EN 12 Octohr 17 11, Ontvaug~cr ~tl~er Convoycn cu Liccnt*cn tfc H A S S E L T , Verwaltcr Hootgschoul
van HASSELT c11 HASSELTEI< AMBT, oved. .5 Octoh
1779! fr. 16 Januari 1730 ALEIDA MARGARETHA ULENBURGH, woncedc Le HEEMSE. Zit Bijlage A.
Uil dit huwelijk:
1. MARGARETHA GREVENSTEIN, ged. HASSELT 22
0c101>cr 1730.

2. JACOB(US) URSINUS GREVESSTEIN, volgt VIII.
3. HENRICUS GREVENSTEIN, gc’ti. HASSELT 23 AugLlstus 1733,’ ovcrl. ZWOLLE 22 *Juli 1759,; Cadet in hel
Le Bataljon ORANJE-NASSAU.
VIII. JACOB(US) URSINUS GREVENSTEIN, ged. HASSELT 1 November 1731, bcgravcn ZWOLLE 2 S~epieml,er 1790, Procureur ten G,emecnsman te Zwolle, tr. le.
HASSELT 13 Februari 1754 ELISABETH JOHANNA VAN
SONSBEECK 2) geb. VEERE, 8 Septcmblcr 1720. dr. van
HANS VAN SONSBEECK, kapitcin van het regiment van
tlca Heter VAN RECHTEREN V4N HEMERT, ‘en MAGDAI,ENA MARGARITHA VAN LANGENVELD (ondcrtronwd
Lc HASSELT 23 Januari 1754), tr. 2e. HASSELT, 20 M:bi
1759 MARIA ROULEAU, geb. SURINAME 5 1737, ovcrl.
op ~tlcn HUlZE STADSZICHT aan Itlen HASSELTERDIJK,
OI~C~C~I- ZWOLLE, 16 April 1882. lrtr. van JACQUES IlOUI,EAU cn ANNA BOSQUET, zie bijlage B.
Ui 1 het eers tlc huwelijk :
1. HENRICUS GREVENSTEIN, ged. ZWOLLE 3 Dec*ember 1759, begraven aldaar 15 Dccembcr , 1759.
ALEIl)A MARGARETHA GREVENSTEIN, ged. Zwolle
(i Oct. 1754, be@. aldaar 12 Lhx. 1754.
Uit het twee& huwelijk:
2, ANNA JACOBA UR.SINUS GREVENSTEIN, getl.
ZWOLLE 23 Juli 1761, tr. MASTENBROEK 26 October
1783 ASSUARIS DE ROOY. Bei~tlen zijn ovcrlc~d~en vbór
26 April 1824, zooals is op te maken uit ‘de op ttli~cnj ul:hml
opgemaakte volmacht van hun Zoon CORNELIS
DE
ROOY, zie bijlage C.
1) Hij wordt als (VAN) GREVENSTEIN opgegeven door het Gemeente
Archief te ZWOLLE.
2) In het Stam- en Wapenboek van VORSTERMAN VAN OYEN, is ten
onrechte opgegeven dat deze ELISABETH JOHANNA VAN SONSBEECK een
Dochter was van ALBERTUS VAN SONSBEECK en MARIA HANSELAAR.

.
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3. ALEID=1 MARGARETI-IA URSINUS GREVENSTEIN,
gal. ZQ70LLE -1 *Juli 1 7 6 3 , o v e r l . al~daar 1 7 Dcc~ember
1835, tr. íc. WILSUM, 18 Dcccmh~cr 1755, EVERT WILLEM 1)E ROOï, Luitenant ter Zec, tr. 2e. DIEDERICH
(;EORG STECHMAN, ovcrl. vóór 20 Januari 1825, zie
bijlage C.
4. HESRICUS URSINUS GREVENSTEIN, volgt IX.
5. JACORUS URSIKUS GREVENSTEIN, volgt IXbis.
6. ARRAHAM URSLNUS ( v a n ) GREYENSTEIN,. volgl
IXter.
7. JOHANNES URSINUS GREVENSTEIN, geid. ZWOLLE 16 Dccemtxr 1711, Luitenant ter Zee.
8. MARIA JOHANKA URSINUS GREVENSTEIN, geh.
ZWOLLE 29 No\xw~ber 177-1. owrl. VRIEZENVEEN 12
Juni 1845, tr. AMSTERIIAM 28 JUNI 1795’.’ JAN KRUIS.
Rurgemoest~er van VRIEZENVEEN, geh. aldaar 1-1 Juli
1767, overl. altdaar 22 Dccembcr 1830, Zoon van CLAAS
KRUYS en GRIETJE OTTEN en W~eduwnaar van ANNA
BROERS (geld. AMSTERDAM 20 Mei 1772,‘, ovcrl. aklnar
5 I)cccmlxr 1793, ltlr. van JAN HENDRIK BROERS en
CATHARINA MARIA PLO0.S YAN AMSTEL). Zit bijlage C.
1X. HENRICUS URSINUS GREVENSTEIN, god. ZWOLLE 11 April 1765, Procureur Lc Zwoll,e, tr. le. WILSIJM
16 .Janunri 1793 HILTJE DRAAISMA, geb. LEEUW,4R1)ES vóór 2 Februari 1769, overl. 22 Februari 1806,
(Ir. van A. I)RAAISMA en ANNA KROON; tr. 2e. ZWOLLE
6 April 1807 JOHANNA EGBERT& dr. van JAN EGI%I<TS en ----- --, zit bijlagen C. en D. Volgens opgave van het (;‘emlccnte-Arcllief ZWOLLE was hlct le huwclijk kinderloos.
IJil het 2e huwelijk 1):
1. ALEIDA HENRICA GREVENSTEIN, geb. Zwolle 28
April 1809, woont 9 Augustus .1837 te ZWOLLE, ongehuwd, zie bijlage D.
2. ANKA MARIA GREVENSTEIN, geb. ZWOLLE 5 November 1811, zal overlieden zijn vóór ‘9 Augustus 1837,
bijlage D., niet genoemld.
3 . J O H A N N A MARGARETHA uremus
GREVENSTEIN, gel). ZWOLLE 18 Mei 1815, woont .‘9 Augustus
183ï te ZWOLLE, ongehuwd. zilt bijlage D.
1) Uit een aanteekenlng in een dagboek van 1825 blijkt dat HENRICUS
URSINUS GREVENSTEIN nog een oudere Dochter, genaamd PIETERNELLA,
bezat, de geboorteinschrijving werd in het Gemeente-Archief te ZWOLLE niet
gevonden.
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4. J A C O B U S H E N R I C U S U R S I N U S G R E V E N S T E I N ,
geb. ZWOLI.,F: 3 J u l i 1817, o v e r l . t#e »ALEN 3 %!aaJ’t
1860, ongehuwd, w a s a l d a a r (;elii’elcllte-Secrctaris.
-5. ELISABETH J:)HANNA GREVENSTEIN, geb. ZWOL
I,E 13 J u n i 1 8 2 0 tr. J A N SMIT. 1)irecleur v a n het Poslkantoor tc HoO(!EVEEN,geb. OLDEMARKT(Overijssel)
ci Juli 1813? ovcrl. HOOGEVEEN 19” April 1850 (Zoon van
I>E~I)IDE SMIT cn CATHARINA
BOSCH). ELlSABETHJOILANNA GIZEVENSTEIN v e r t r o k 1 5 I~ec~cmbcr 1865 vau
HOOGEVEEN naar HASSELT.
6, J A C O B A G R E V E N S T E I N , geb. Z W O L L E 2 6 A p r i l
1823, tr. .JOHASNES BEKNARDUS NEYSSEL.
IXbis. JACOBUS URSINUS GREVENSTEIN! ged. ZWOLI,E 25 October 1767, Kapitein 5dc halve Brlgadc I~nlaaIsche Infanterifc, Ridd~er in dc Orde van ldc Unie, tr. MASTENBROEK 2 1 J u l i 1 7 9 3 ’ ; IIINGENA ANNA JACOBA
KNOLLAERDT, ovcrl. ZWOLLE 23 October 1803, dr. van
A. J. KNOLLAERDT, kapitein Ingenilcur.
Uit dit huwelijk:
1. MARIA ADRIANA JOHANNA GREVENSTEIN, ged.
Z W O L L E 1 1 Febr,uari lT98,’ t r . v ó ó r 1524 CASPER JOSEPH DUIKERS? Commies ~dcr Belastingen te ZWhI<‘l‘SLCIS en in 1837 tc KAMPEN, zisc bijlagen C. en 1).
2 . CORNELIX
JACOBA GREVENSTEIN, gcd. ZWOLLE
21 Februari 1800, was 21 Februari 1825 nog ongiehuwd cn
wooadc lc AMSTERDAM, Ir. la Ctr JOHANNES HENI)RlKUS VAN I>ORSTEN, Chirurgijn te MAARSSEN. zie bijlage D.
IXter. ABRAHAM URSINUS VAN GREVENSTEIN, 1)
gcrd. ZWOLLE 22 Septlemb8er 1769,’ overl. abdnar 19 Juni
1833. Hij was een van ;de leer& kwockclingen van dc in
1/85 opgerichte Kwcekscl~ool voor d’c Zoev:~art te AMS T E R D A M e n z i j n bekwaamhei~d i n ttlle Zleevaartkunld’e
komt ten dui~:!elijkslie uit in het ~IIJIO 1935 do’or .J. C. M.
WARKSINCKgeschreven gcldenkbock, uitgegeven bij gelcgenhci~d v a n h e t 150-jarig b.estaan v a n Ide Kwockschool.
Hij bevond zich op , 11 October 1797,” tijldcns den z’ecslag
bij I~AMI’ERI>UIN, aan boord van het kclmiraalschip ,,DE
VRIJHEID”; in 1802 was hij, als ,le Luitenant tter Z~cc,
Commandant van l:le schoener ,,DE VLIEGENDE VISCH”,
bestemd om omkr ‘dc or’d,ers van den Vice-Admiraal 1’.

1) Hij teekent zich in verschillende stukken A. Ursinus

VAK Grevenstciu.
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HARTSINK een rleis t,c maken naar St. DOMINGO; bij
deze gcl~egenheilrl verloor hij echter, bij het uitlolopcn naar
zee met stormachtig wwr zijn lxi~de masten (lietgwn, zooals I>ij het ingesLehd owl’erzoek black, niet liet gevolg w:\s
V;Ul llct VOelTn val1 IlC veel zeil); ~tlocl1 Wist zij11 schip ni’ctlemin behou~dcn in de haven van VLISSINGELN binnen l,c
brengen; i n 1801 wcrri h i j kapit’cin L u i t e n a n t ter Zcc; in
1806 w a s Ilij Adjwlanl v a n den Vice-Altlmiraal I)E WINTEIr)~ in 1807 wwd hij ridder in de orde van ~cl~e Unie. Hj,j
werd in )iaart 1809,’ wegens zicklc, ontheven van het lxvel o v e r h e l hegal ,,VENUS”, heeft ~tl:rarna g e e n ~rlieilsl
meer gedaan en is op 1 .Juli 1811 gepensionwxrd.
Hij Lrouwtlc MARIA STRIG, zie bijlage C cn 1).
Uit idit huwclijk :
1. JACOB URSISUS 1’AN GREVENSTEIN, ged.
AMSTERDAMi 4 Septcml~cr 1800, zie bijlage D.
2. HENDRICUS URSINUS VAN GREVENSTEIN; geb.
ZQTOLLIS, 24 Januari 1803, zie bijlage 1).
3. ABRAHAM VAK GREVENSTEIN, geb. ZWOLLE 22
danuari 1805, zie bijlage D.
4 . M A R I A MARGARETHA
ANNA ALEIDA JOASNA
VAS GREVENSTEIN, geb. ZWOLLE 8 Mei 1807, zie bijlnqe
‘ D.
5. ISAAK J O A C H I M A N T O N I U S ,JOHAKSESZACHAl<IAS VAN GREVENSTEIN, geb. ZWOT,LE 11 September
1810, zit bijlage D.
6. SARA SUSANNA ODILJA CATHARINA VAN GREVENSTEIN? geb. ZWOLLE 19: Moei 1813. tr. JOHANNES
BI;RNARI)USBPXR,NINI<; wollen 9 A u g u s t u s 1837 ic
KA>l,PEN, zit b i j l a g e 1).
7 . E V A ARNOLI>INA H I L L E G O N D A VAN GREVEXSTEIN, geb. ZWOLLE 31 December 1815, woont 9 Augustus 1837 tc KAMPEN, zie bijlage 1).
Tenslotte mnak ik m,elding van Neenige personen met den
naam GREVESSTEIN,ldic ik in tde genealogie niet heb
kunucn plaatsen, hocwcl zij ongetwijfeld tot ~íl~ezelfcle Eamilie hebben 1X% oorld.
‘Zoo ~o~~clen, ol~dersch~ei~cl~enlijl~ o p 3 1 M e i 1 6 7 0 e n o p
20 Mei 1677, als student aan ‘de Leidsche Univérsit,eitingeschreven PETRUS GREVENSTEIKen JACOBUS GREVENSTEIN, beiden afkomstig van ENKHUIZEN. M~gcl i j k z i j n h e t z o o n s v a n den oncl~er 111 genocmtlen HLRMANNUS GREVENSTEIN gcwcest, maar een bewi.is rlaarvan heb ik niet.
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Voorts vond ik vermeld in de Surinaamsche Almanak,
uitgegeven door het Departemlent PARAMARIBO d’er Mij.
tot Nut van het Algemeen voor 1829,’ als eigenaars van de
plantage ,,WEDERZORG” in SURINAME, DE ERVEN
KULENKAMI’ LEMMERS, F. ,J. GREVENSTEIN. N. UX,
en DE ERVEN .J. .J. C. DE) VRIES,. In ‘de Almanak’ 1833len
1834 wordt inplaats van F. J. GREVENSTEIN, N. UX. genoemld : Wed. F. .J _GREVENSTEIN ; in lat,ere Almanakken
wordt deze Weduwe niet meer genolemd.
Inldien men nu weet lrlat de familie ROULEAU in SURINAME plantages bezat en tdat een Lid van ldeze familie,
gelijk hicrvóór werd vermelld, in het huw,elijk trad met
*JACOBUS URSINUS GREVENSTEIN; terwijl voorts ‘de
zoon pit dit huwelijk ABRAHAM URSINUS VAN GREVENSTEIN, ,,om particuliere familiezaken zich in 1792 naar
SURINAME in *de West-Indien beeft begeven gehadt en
van tdaar in tien .Jaare 1796 gereto,urneerd is”, dan blijk{
er wel dIegelijk verbrand met Surinamle te hebbten blestaan.
‘Maar het is mij niet gelukt i’cts naders omtrent ‘dezen
F. J. GREVENSTEIN te ontdekken sen ik h’eb hem derhalve geen plaats in ltle stamreeks kunuen toekennlen. H!et
bewijst alleen, hetgeen ik teeds in lden aanvang van deze
hijldrage opmerktc, cdat ,tde genealogie met volleldig is.
Ik vestig hierop, tot besluit. nogmaals de aandacht. Mocht
men mij aan aanvulliugen of vterb,eteringen kunnen helpen, ltlan zal ik dat zeer ‘op prijs stellen.
,C, KRUYS.
BIJLAGE A.
ALEIDA MARGARETHA ULENBURGH, blijkens het register van huwelijksinschrijvingen, f>lerustlende in h’et Gemeentle-Archiief tic HASSELT, afkomstig van HEEMSE,
komt in het Doo,pboek
van HEEM,SE (AMBT HARDENBERG) niet voor. Waarschijnlijk was zij echter een Dochter van ARENT GERRITS ULENBURGH 1) en FENNECHIEN PINSTERMANS, daar ik, in Idien tijd te HEEMSE,
geen anldterien drager van den naam ULENBURGH hleb
aangetroffen.
(Ook JANNA HENDRIKA ULENBURGH, die 8 April
1736, vol,gens Trouwboek AMBT HARDENBERG, huwde
1) In Trouwboek van AMBT HARDENBERG komt de huwelijksafkondlging
voor 4 September 1700 ARENT GERRITS VYLENBORCH. J. M. van Heemse
en FENNECHTEN HENDRIKS PINSTERMANS, J.D. van HASSELT.
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m e t B A S T I A A N MEULBERG,woneadc o p dien H U I Z E
ALMELO, is in het Doopboek niet vermeld).
De naam ULENBURGH kbmt in de Doop- cn Trouwhoek’en van AMBT HARDENBERGvoo? in ~clivcrs~c varintics: ULEN, (UYLEN)BURGH,)(BERGH en BORGH).
ARENT G E R R I T S U L E N B U R G H wcrid te HEEMSE
GERRIT
gudoop’t 27 Juni 1675 en was cen zoon van
ARENDS en WIBBIGJEN HENDRIKS ODINCK Met ílei:
naam ODINCK. werld zij alleen aangelroftbn in Vrijw. Znken-Schoutambt HARDENBERG, hij overdracht van ‘Inrl~d
4 Oct. 1669.
G e n o e m d e G E R R I T ARENDS, mo,ct ‘een zo80n geweest
z i j n v a n ARENT GERRIT.SEN M U L L E R e n T R I J N T J E
LUCASSEN, zooals is op te maken uit lecn akte van 2.5
Juni í674, voorkomende in Vrijwillige zaken, Schoutnml)t
H A R D E N B E R G . H i j ( G E R R I T ARENDS) w o r d t i n #tIc
D o o p - e n T’rouwboeklen levenwel ni.mmcr U L E N B U R G H
g e n o e m d , edoch nadier aange~duild als d’e M U L D E R
op
de BRINK. Ook in #de rlegisters van Contcntieusc en Volontai:re Zaken van genoemd Schoutamb t wonden GERRIT
ARENDS e n z i j n Valder n o o i t U L E N B U R G H gcnolcmd,
eerst Iclle kinderen van GERRIT ARENDS en WIBBIGJEN
HENDRIKS ODINCK noemen zich ULENBURGH. WaaI
zij dezen naam aan ontlleenden is ‘door mij helaas niet gevonden cn levlcnmin kon Idoor mij wordmen uitgemaakt of dc
f a m i l i e U L E N B U R G H t e H E E M S E len de bekendc FRIES C H E f a m i l i e U L E N B U R G H v a n ~clenz~elf~den
stam zijn
geweest.
Het is in .dit verband (echter wel merkwaarldigop tme merk e n d a t e r opvall~endc uit’erlijkc gelijklenissenz i j n w a a r
t e nemen tusschen af.stamm~elingen v a n dc hiervoor gcuit Heems,e, dic.
noemlde Alleitda M a r g a r e t h a IJllenburgh,
gehuwd was met Abraham Ursinus’ Gr8evenstlein en L~dcn
van lde familie Ullenburghuit Frieslanld, vnu welke laa tst’c
familie er, dank zij het huwelijk van Rcmbramlt met Saskia $an Ulenburgh, in zulk een ruim’c mate materiaal ter
vergelijking voorhand~en is.
r
BIJLAGE B.
J A C Q U E S R O U L E A U , gcd. A M S T E R D A M 4 M e i 1 6 9 2 ,
Z o o n v a n E L I E R O U L E A U , van’ S A I N T O N G E : en v a n
.JEANNE VERRIER evemxns van Saintonge, tk. le. SURINAME 26 Januari 1721 MARIA JAEL BOUCHE, geb.
AMSTERDAM.
tr. 2~. 1727 SURINAME,ANNA BOSQUET, gel). AMSTERDAM, {dr. van JEAN BOSQUET. van MONTAUBAN en
ELISABETH YVER, van SAINTE.
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ANNA BOSQUET maaktc als Weduwe van JACQUES
ROULEAU 121 Januari 1780 te ZWOLLE e’en testament.
waarvan eeu afschrift in mijn bezit is.
Van DDE geuoiem~dc ANNA BOSQUET bestaat een geschilidenri portret, dat ‘evenals Ndc geschilld~erd~e portret4
ten van hare Docl~~c~~ MPLRJA ROULEAU, haar ,S&IOO~I~zoon JACOBUS URSINUS GREVENSTEIN en haar klein~dochters ANNA JACOBA URSINUS GREVENSTEIN en
ALEIDA MARGARETHA URSINUS GREVENSTEIN, in
het ‘bezit is van ltlen H’eer A. SCHOLTEN, ZOON te Alm,elo
Van haar kleinzoons HENRICUS URSINUS GREVENSTEIN, JACOBUS URSINUS GREVENSTEIN, ABRAHAM
URSINUS GREVENSTEIN en hair Kleindoch tler MARIA
JOHANNA URSINUS GREVENSTEIN zijn ook geschil,tlerltle portrletten aanwezig; ,deze zijn in h,et besit van den
Heer J. D. JORDAAN tle ‘s-GRAVENHAGE.
De portretten werld~en vervaardigd in 1779. Op moeu deu
portretten staat aangegeven ,,ZWOLLE 30 DECEMBER
1779.”
BIJLAGE C.
In (de NOTARIEELE ARCHIEVEN 1811-1842, Inv. no.
108. Provinciaal Archief ZWOLLE komen leenigfe akten
voor, waarin Ide Erfgenamen van MARIA ROULEÄU, Welt].
van JACOBUS URSINUS GREVENSTEIN (Stamkceks
VIII) worldcu opgenoemd.
Onder no. 2037, een AKTE gepass8celd 20 Januari 1825
,door Mr. JOHAN VAN DER GRONDEN, Openbaar Notaris, wonenlde tlc ZWOLLE, waarbij comparauben co.nscntcerten in de opheffing ider hypothecaire inschrljv’ing door
den Heer Blewaarldier der Hypotheklen ambtshalve genomen, ten voordeelme (der COMPARANTEN ,en hunne PRINCIPALEN, als verkooperen, iu d’c registers ‘der Hypotheken te ZWOLLE, sub. 110,. 251, val1 het 29me. deel, op weilanden en wel ten last’e van l:leu H’eer JOHAN HENDRIK
TOBIAS, Ambtenaar in NEDERLANDSCH-INDIE, tot zekerheid van ~d;e daarvoor beloofde en toen onbletaakle
penningen.
Onder No. 2053, een AKTE, gepassleerld 21 Fiebrnari 1825
voor Mr. JOHANNES VAN DER GRONDEN en Mr. WILLEM HENRIC ROLTER, Openbare Notarissen, wsi&er’en,de te ZWOLLE, waarbij COMPARANTEN verklaren tse
doen inzetten el 14 ldaqen daarna publiek te vrerkoo8pen,
,,het Huis ,STADZICHT ’ met daarbij behoorlende en aangelegen tuin meu stallletje met die allee op dien Dijk, langs
de Dijk, voor zoover vlerkooperen ldaarop regt hebben,
bewoond ldoor den Hoer ABRAHAM URSINUS GREVENSTEIN.”
.-
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COMPARANTEN in beiade AKTEN waren:
le. de HIeler HENRICUS URSINUS GREVENSTEIN,
Procureur wonend~e te ZWOLLE ;
ze. Ide Hleer ABRAHAM URSINUS VAN
GREVENSTEIN, gepensionnc,er’d Luitenant Kolonel tlcr Zee, \vonenlde in 13ezlelf~de Gemeente ;
3e. vrouwe ALEIDA MARGARETHA URSINUS GREVEXTEIN, Welduwe van ldlen Hcrr GEORG DIEDERICH
STECHMAN, zonder beroep, woremlc te ZWOLLE;
4e. de Hleer Mr. LAMBERTUS JOHANNES RIETBERG,
Procurateur,
wonendle te ZWOL LE, 21s gemachtigde van
$rouwe MARIA JOHANNA URSINUS GREVENSTEIN,
Echtgenoo’te van Deen Hleer .JAN KRUIS, Schout #der Gcm’eente VRIEZENVEEN;
5e. de Heer GERRIT LUTTENBERG, Procuratleur, wonenlde te ZWOLLE, als gemaclltigldc van vrouwe MARIA
ADRIANA JOHANNA URSINUS GREVENSTEIN, Echtgenoote van ‘den Hloer CASPER JOZEF DUYKERS, Commies bij Ide in- ten uitgaan~3le regten ~cn accij,ns8en t’e ZWARTSLUIS,. en van Mejuffrouw CORNELIA JACOBA URSINU.S GREVENSTEIN. mccrdqerjarig, ongehuwd, zonder
ber’oep, wonend~e t’e AMSTERDAM;
Ge., de Hleer Mr. JOHANNES ALBERTUS SANDBERG,
Advocaat, wonende tte ZWOLLE, als gemachtigd~c van den
Heer CORNELIS DE ROOY, Luitlenant Adn~inistrnl~cur van
het M,agazijn van Kleeding en wapening van het Korps
Mariniers te ROTTERDAM.
BIJLAGE D.
In het bezit mijner familile blevinldt zich een Afs&rif%
van een VONNIS dat 9 Augustus 1537 <door de RECHTBANK VAN EERSTEN AANLEG, zitting hoadendc tc
ZWOLLE, werld gewezlen in de zaak van REM,MELT ZWAKENBERG en HENDRIK RIET,MAN, beid~enTimm~ci%eden
woonachtig in ‘de Gemeente ZWOLLERKERSPEL, AANLIGGEREN, gerepr,esenteerd door den Proc.y den Heer
JAN JACOB DE BOER
TEGEN
(volgen de ERFGENAMEN van MARIA ROULEAU, Wed.
JACOBUS URSINUS GREVENSTEIN, Stamreeks VIII)
e n strekkfend,e t o t hlet gelastjen van ldse doo’rhaling 8eeal~t’r
inschrijving genomen .ten Hypothc8ekkantoor.
De in het vonnis genocmlde personen, ERFGENAMEN
van MARIA ROULEAU, hiePvoor genolemld waren :
le. MEVROUW JOHANNA EGBERT& Wed. van dien
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Heer HENRICUS URSINUS tiREVENSTEIN, wonende te
ZWOLLE, zoo voor zich. als in qualiteit van Moeci’er en
w e t t i g e Voogdess,e ovIer hare tdrie minberjarige kind,crcn
ga~:\a~r~~d
JACOBUS HENRICUS, ELISABETH JOHANNA
en JACOBA;
‘2e. ALEIDA HENRICA URSINUS GREVENSTEIN, wonende tle ZWOLLE ;
3e. JOHANNA MARGRETA URSINUS GREVENSTEIN,
wonende te Zwoll~c, de beide laatstgenolem~d~en m~ocrd&ja-:
r i g ‘en met voorz~ei~de minl;l~crjarigen $erfgcnamen a b inLestato van hun Vader;
4e. MARIA STRIG, &oneede tc KAMPEN, Weduwe van
A B R A H A M URSINUS G R E V E N S T E I N ;
5~. SARA SUZANNA DELIA CATHARINA GREVENSTEIN, wonelïlde t’e KAMPEN. yrouwe van .:J.B. BEERNINK;
6e. JOHANNES BERNARDUS BEERNINK, wonendc
te KAMPEN;
7e. EVA ARNOLD-4 HILLEGONDA GREVENSTEIN,
m~ecnd~erjarig, woncml’e te KAMPEN;
8e. CORNELIA .JACOBA UR.SINUS GREVENSTEIN,
wonende te MAARSSEN;
‘ge. JOHANNES HENDRIKUS VAN DORSTEN, Chi’rurgijn te MAARSSEN: gehuwd met CORNELIA JACOBA URSINUS GREVENSTEIN, voornoemd;
10e. JACOB GREVENSTEIN, wonende te ZWOLLE;
1 lme. HENDRIKUS GREVENSTEIN, wonendle nabij
ZWOLLE;
12e. ABRAHAM GREVENSTEIN, wonende tc ZWOLLE ;
13e. MARIA MARGARETHA ANNA ALEIDA JOHANNA GREVENSTEIN, zonde’r vaste woonplaats;
14e. ISAAC JOACHIM ANTONIUS JOHANNES ZACHARIAS GREVENSTEIN, wonende te ZWOLLE;
De tien laats Lgenolemdben kindenen en b,ebuwd kmber,en
en als zoodanig erfgenamen ab intestjto’ huns Valders,
Wijlen den Hse.er ABRAHAM URSINUS GREVENSTEIN,
vo ornoemid ; 1)
15e. JACOB DE ROOY, zonder b~ekellld~e woonplaats;
16e. WILLEM DE ROOY, medIe zonlder bekende woonplaats ;
‘) Het hier vermelde in het vonnis is niet geheel juist, de sub8genoemde
CORNELIA JACOBA URSINUS GREVENSTEIN was niet de Dochter van
ABRAHAM URSINUS GREVENSTEIN (1X bis), hetgeen voldoende uit andere
stukken blijkt.
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17e. SARA MARGARETH.4 DE ROOY, Weduw’e van 8flen
H e e r H E N D R I K W I L L E M STREI~INK~ woncn~de t c
Z W O L L E , ‘de !tlrie la:ltstgicnoem~de~~ eemge kintlcrcn c‘n
erfgenamen al) intlestalo van wijl~cn ALEIDA MARGARET H A U R S I N U S GRE\XSSTEiN, e e r d e r Wc~tluwc DE
ROOY, laatst Weduwe van ~:l~en HeNer I~IEDERECH GEORG
STECHMAN J
18~. MARIA JOHANNA URSINUS GREVENS~EIN, woneede tle VRIEZENVEEN, Weiluwe vau den Heer JAN
KRUYS;
19e. MARL4 AI)RIANA JOHANNA URSINUS GREVENSTEIN, huisvrouw van ~tlcn Hoer C. J. I~UYKERS. wonende te KAMPEN;
20~. CASPAR JOSEPH DIUYKERS, voornoemd, Ambttenaar bij de ,Bclastingell, tfe KAMPEN;
21e. CORNELIS DE ROOY, zoli8der l)ck8cnrl~e woonplaats.

Inform$on on the Hedrick Family.
by Geosge D. Hetlrick 216 Eisfcl~tl Blilg. Burlington, Iowa,
1. The Hedricks are txpub:I to have landcd in Jamcstown, Virginia in 1765 from I-r0ihd. N O facts arc
known as to who they were or whsere they went.
2. Abraham Hadrick (grcat , great ~ran~tlfathcr)
a Virginia+ supposed to have bct~en wlth An:lrew .Jackson
at Battle of New Orleans having enlislod in 1812.
Served i n the Blackhnwk War. T h e A’,-ijutant Gcncrals Office, W:lr Departement, Washington, 1). C.. stales that the name Al~Faham Hedrick lias not hmecn
found on the rol1 on tïle in any organization that
was in militairy service in tlic Unile~d Slnt~cs in thc
War of 1812 of the Blackhawk War, froan Lhe statc
of Virginia ,,The recor’ds of this office show that on’r
Abram Hederick, namc also bornc as Al~raham H,e,lI !rick, serveld in the War of 1812 as a Privallc in Cal)tain James Lantlers Company, 4th Regiment. Bayle’s
East Tennessee Militia. His service commenced November 13, 1814, and lendcd May IS, 1815. The rccords inidicate t h a t bis r e s i d e n c c w a s in Sullivan
County, Temlesscle.”
3. David J. Hedrick, (greut , grandfathcr) scrved in the
war wit11 Mexico, anld the 33rl:l regiment, Ohio volunteer Infantry ,,G” during the Civil War. Dicrl
January 27, 1862 at Bacon Creek, Kentucky from
injuries receivled
in the fiekl and was buried in the
National Cemebery
at P,erryvillle,
Kentucky. Thc De-
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partment of Solldier’s Claims, StatIc of Ohio, says
thnt his numc is not tobe found on thfe files ob recorlds of Ohio organizations serving during
ti1e
M,exicatl Wa’r. They havle, howevler, furnis’hsad US with
a record of Civil War Service. The only ether facts
kno,w about him is that he had at least 2 sons as
follows :
u. William A. Hedrick who serve,1 in the same Civ’il
War organization as his father who was wounde:1 at Atlanta, Gcorgia. July 19, lSG4, died Nashville, Tennessee, August 18, 1864, and is buricd
at th e National Ccme tIery there.
b . I)aniEl Tanyc He~drick (grandfathler) w a s bom
in Ross County, Ohio, April 28, 1845. Servcd in
the 70th Ohio Rcgimient,
Volunt~oer Infantry duPing the Civil War, and Idied in 1929 at St. Joseph, Missouri.
-1. From herc on the r’ccorfds of thc family are up
to (clate as most of thc chilldrten and grandchildren of
Daniel T. Hodrick ar’e living.
5 . Information i s sought o f birth dates, place, brother, sisters, wivcs, chilldrcn,
military service, and
othcr fa& on these men and their families.

Waar 2s Geaealogje
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Adam Huygen, burgemeester van Doesburg schreef in
1653 een back ldat, voorziNen van leen lange ,,Voorrcden” in
7753 door Mr. Cornclis Walrnvcn Vonck werd uitgegeven
onlder iden titel : ,,R,egin, Opkomst ‘en Aanwas der Stad
Doesburg.”
In de voornoemdle
,,Volorrcden”
staat o.a.: Het Geslacht
Huygen (niet tle vlerwiss’elen
met ‘het geslacht Huygens,
dat er gelen gemeenschap m’ee hseeft) is b~ek~enld. als aanzienlijk, en hleeft ons niiet alleIen wakkle’re staatsmann;en’
maar ook zeer klolckmo,cldige
Zeehelid~en, uitgclleverd,
wiér
namen in Ide geschic~d~enissen
gebo,ekt staan. MIJ IS EEN
VOLLEDIG GESLAGT-REGISTER VAN DE HUYGEN
TOEGEKOMEN.” Hieruit wordt alleen aangehaakl dat d’e
valder van Adam, Herman heette, ook burgemeesler van
Doesburg was en gehuwld met Agatha Kalcdenbach.
Adam Huygen was vender Raafdsbeer
van lde vorst van
Nassau-Ziegen sen Drossaard van Ide hoogheid Wisch.
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Tenslotte schrijft Vonck ook nog rial hel har~:lsc!hrill v. 11.
hoek berust bij Eden Heer Christiaan Willen van BenLl~um.
Inírgemeest8cr
van Nijmegen. Dal was ,tlus in 1753. H:VI
deze idie genealogie ook misschi~en.?
Wie kan mij aan dat volhxlige geslacht-r’cgister helpen:’
C. A. H.

.4dverten$w y articulos hechas por Juan Angel0 Rooswycq zMura1 ~le Haerl~cm en Hola~~la con las qaaks ~cs’pw:.t
cou tola umiBd:~~tl remonstrar a su &llolic~ y rcal Ml;!$stad la forma y maner:1 como po~:lra traer y conslrinir a
su Real obcdicnçia y ~c!,e los wrcnissim’os Archi~duqucs las
Provinçias de Olamla . y Zclanda y otras ~d~eslfayilas ‘en
menos d e mi ai10 ~espn~m:lo l a s bcguas c o n uiia #uwra
çiui!,>.la qua1 consistira l a imiyor partc e n h:lqcr clcrtas
foí%licaciones y was ~ticf~e~irl~erlas,
y e n e l Ccrrar çiertos
puestos y. entwdas maritimas l<le las dichas Provinçias sin
conparaçlon m u c h o mcjor v provechosó qw pór ótra
forma ldc guerra o i’uerca of:cnsiva alguna, incorporawloPas a sus proprias costas y con los itlineros quc s~e sac,aiW
y recojeran Ide sus prolGas titerras y villas.
,Primeramentc, s~cra su Magestald s e r v i d o entender sen
pirticular que e l ~rliclio 3 ymhcnta~rlo çicrto i n g c n i o quc
cou façiliti’ad se potlr:l hater solnx ‘el Rhin y siu algun dcspacho ‘del encmigo, con scl qua1 SC po:lra v:l+jar el rio y
vcnïy y abol?dar al Puerte D8cschenyue,
qw ~csl:i sobr’e Arn;hem y Nimega :I la I’mlta ~tl~c l a Bctua cntre l o s ribs
Rhin y WALA, y que por medio 1r11c tres destos ingeniov
ldentro (de quatr80 01x3 s~e pocl~3 c o n s t r i n i r y forSar al
‘enemigo a ldjejar lel tdicllo fucrte, aunque estuviese alli en
persona el Cond~e Mauriço co11 el Ncsercito ltie los cstadbs.
Lo Zo., tiene el mismo una imt~on~ion para ~tbcspues de
ganado haçerle imbcw~il~le.
y qw se p01dr:i guwdar y
sustent’nr con mucha geutc qw al pr&ente liage.
Lo. 30., que lucgo ~tl~cspues lrle 1:1 incorporaçion #(Iel dichó
fuerte s’e podra hecliar una puenle solwc el rio Vals ,devajo
!del fuerte SCHENQE pxra passar por lella cou la gente
de a pie, y la cavallleria por la parte c:lc CLEEF Y BETUE
cou tolda la fuerca q$e ,Su Magcstwl facre servido;~ y quc
asimismo p o r meldio tdel ldicho ing&io s e @ra tómar
al mismo punto cl fuerCe DDE ISSELOORT, q:ue csta mc:lia
legua de Arnhem para porder vcnir de la Betue a pie y a
cavallo a la VELBA, y tambien hechar otra pulentte sobre
el Issel para haçer sobrc Arnhem un fuert y segura
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qjuartel para forçar la dicha villa, la qua1 tambicn podra
ser separada 8(l,e la Bletué si11 que ‘el lenemigo la puetla inpcdir con que los tres rio,s u sawor ,el Rin, la; I&cl y la Valk
quecJen ccrra~dos
contra to#das las villas del enemigo. ’
Lo. -lo., tiene cl sobredicho tambi~en olra imbençion para
haçer otra suerk 0 modo tde ingenio sobre lel rió la Mósa
para poderse por sella vajar por Idelante la villa de Grave
y otros fuertes del enemigo sin perder geme alguna para
poder f a n b i e u hazer so1)r.c e l Bomalvertle ren l a punta
vaja (del p a i s o tierra lrlle Nimmega u n fuerk y segurd
ciuartel, y alli cerrar la Mosa y la Vals y Lechar pucntes
sobre ellas para ~deade Rold iiqw y jde otros lugarcs dc
Bravante polder venir por la Mosa al jdicho quart’el y la
l a B e t u e d~elanbe Tkl y otros l u g a r e s quw lel ~emtm~~~~~
alli pasando la Bctuc por el Kin en el cstacl~o die Utrrcht
y toldo alrede~or sobre la Velua tambilen pasar en Olandn
a pie y a cavallo y hac,er sobre Evicy. Advcrstw 1111
fuerte rleal para pasar y repasar alli el Rhin, el todol
segun el servicio Idle su Magesta’d y de SLLS Altezas Se-\
renissimas 1.0 requerera.
L o . 50., t i e u e tambkn cierta imb~ençion c o u quc su
,Magestald y sus Altezas Serenksimas aca\la!d.as las trcguas
poldran Iden’tro ,de ldi,ez o doqe d i a s armar y oner e n
orden (dies o doce ingenios de grnndis:simos
efec Pos y dos
hasta treçientos navios para cou grande fuerça y numero
de gente poldIer de repenCe y al improviso entrar en Holanda y Zelaada y apotderarse
#die los mejo8res y mas bicn
situados lugares Ide las idichas ‘dos provincias, qule la mayor
parte dellas astan todas en un puesto y se pueden hager
g’uardar y fortificar para serviçio (de su Magestad y Altezas
Serenissimas.
L o . 60., ofreçc ensenar puntunlmente un n1edi.o çertissimo pora apoiderarse
8e la villa de Flissinga,
q,ue por
muchos se ticne inpr8enable dentro (de tres o quatre SCJ
manas con seis hasta sietse mi1 hombkles sin que el enem!igo
cou todo’ su polder se 10 pueda Nestorvnr.
Lo. 70., que su M,agestad y Ahczas Serenissimas i:lentroj
de un mes 0 seis s8emanas, dcsipues que los nego!çios se
ayan començado, podran ser senores absolutos de tódas
las vocas, entradas y corrientes fdle la mar de Holanda y
Celanda, y tambieu 1c11e todas l a s cucstas y dunas ,dc.
entre la Mossa y ‘Iexlel y Id’c todos los mas prinçipaks
lugarcs por los quales los ‘de Holanda pudran ser for-1
çados a reudirse a la obediençia lde su M,agestad, por mal
q’ue los pes’e o agrade a los scstatdos.
Lo. So., que assimismo Olanda y Çelanda se.pod~au lu’ego

MEMOHANDA

186

selxwarsc y ocrrarsc Loclas las entradas clc 10~s rios cntrc
()lan~la y @lan:la coma tambicn t~das las rivcras en Holanda qcrca Do~tlrcchct y
Dorldr~cchet y
Hoterldam
otros muchos lugires (de Olamla.
L o . go., yuc l o s de 1>1:ind:i SI: l o s padra julstanwnlr
q&litar toda ncgoçia$on y t r a t o y e l lcutrar ‘del trigo quc
8tlc Coslancla y otras ticrras alli se lkva con iuvios sin 10
qua1 l o s ,dc Olail~:!a no po8drian bivir m u c h o s a111i~os y 1:r
‘mayor paric de 1.:~ villas sahran 1.1,~ vlcuir :i oh13;licuci:~.
Lo. í00., quo asimismo to8d:ts las mas l>‘inçipalcs villas
de Ola~~dcla SC’ lxxlran svparar las unas dc. las otras l)arC~
que 110 pue~tl:Ul
a s i s t i r l a s unas a l a s otr:as, y toldo el
pais l l a n o habra de obí2.Icgvr luvgo 3 la lle@h, :iutlc~uv
sta contra su voluntad.
L o . llo., quc todos 12s icliiieros qw su Magcsta:l y s u s
Altczas Scrcnissimas t~cntlran mcncs ter para pagar la gen Lc
quc habra d e i r ~cn ayucllas t i c r r a s s c l>o~;lraii sacar ClC>
Olanlda y ldc l a s otras p r o v i n ç i a s scparadias .& l a ub’c<licnçia DDE su Mngcstad.
Y coma c l jdicho ‘de toldo 10 rcf~cridb y ólrós ncgocii)s
towntes a l serv?qio y 1)Pen ,tl’c l a s tilcrras (de su Magcstad’
y lde s u s

Altezas

S~Cl*~Cllisilll;lS

a I~ccl~o

çicrlo

Idisciwso

so,hrc*

cllo, sobrc cl qua1 scria biel1 menester per oydo para s,ohrc
wcla uno l:le los 8dichos puntos y articulos con cvi8clcnte
rlcmostraçion dar racen y satisfaqion.
I’oi- tante pidc y suplica e l ldclicho Juan hn.gclo Boosvicq con toda s u m i s i o n y umil~tlail, yuc su catolica y Rcal
Magesta~d s e a scrvi~do ~1~2 or,cbnar y comctcr alguna pcrsona versada cn las cosas do Fland,cs y cluv ti~cnc colnocimient0 ~dcl ltlicho p a i s pa’ra quc c o n ’ el peu da tratar y
ocuparsc e n cstos iwgogios quc s i n Ili:lguull:l rlutla hallara su Magcstad que wrun ul 2 grantlissilllo scrvicio y pro\wAo tic su M,agcstatl y dc sus Allczas S~rcnissimus y sus
ticrras a s i tic Espana como otras y prin~ipnlmcntc&:r,
mtl ucir a la ol~c:licn~ia con Cl favor ~dc Dios las Achas
provinqias scparn~das a sus naturalcs s~cnor~tis y Prinqipcs.
J . K;.
Een gravure 28% x 203:1 c.M.: VAlUKaan dc W a a l bij
TI-IIEL. - Cl Amstcxlam chCs E . M a a s k a m p .
Paul van
T,icn~dcr ficc. - v e r t o o n t a a n Idcn reclit~cro~lderlloelid~crl~ocl~ hc~l
cijfer 3 .
Tot welke scri’c behoort ,tlezc, m.a.w. wcllw zijn ICIC tot
deze serilc l~~clioorcii~:!lc gravures ‘?
v. 1). v. Hl.

y
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Een menu uit het jaar 1719
door
Dr. E. Wiersum.

N u tcgc~nwool*~dig
vlel~l bela~~gstelling
~OOMYI VOOT m e nu’s, eensdeels om hun, laat ons zeggen, uit~crlijkc waarde,’ tlc artistiekc lxwwking, & graphisclic vlerzorgin;$,.
aader~iecls DDE ictw:at historisch aangclcgde epicurist~cn zc
vooral van belang achten om den aarti, ~d,e vol,gqde. Ac
hoevselhei~d,
‘die ber~eiding van de spijzen, die ter op v’er-1
mclld staan, nu een van onze gemeente-arclii’evdn.
z+clfs ,ccn
verzameling van ,d#ezle
spijskaarten heeft aangel’egd,
kan
hel zijn nut hebb~en om ook 80cns een menu van vóór twecholllderltl jaar bek~end te maken, om tle laten zien, wat en
hoeveel onze vooroudters
op een feestmaal plachten te
verorberen.
Het is het menu van dien mualtijld, dien op 8 Mei van
het jaar 1719 de oud-schepen van Rotterdam, mr. Cornelis Groeninx !en $de vendu-meester G. V,erburgh
t’en huize
van den kastel~ein Jacobus Soupart aan hun gast’cn aanboden.
Hoevelel personIen er in het gehele1 aanzat& blijkt niet
~(lui~rlelijk.
Hoogstwaarschijnlijk waren zij met hun zcsscn,
van wie ~dan ldl*ie als apéritief ‘een glas alsemwijn namen
en (de Idrie
andlerjc aan ,:een glas brandewijn d,e voorkeur
gaven. Ook zouden ldan voor Fedler juist één kwartlel cn
ltirie leleuwerikk’en
beschikbaar geweest zijn.
Van het menu moet ‘d’e ‘eerstte post, het ontbijt, worden
afgetrokken, met nog )eu:tl kalfsrib, wat brood en elf flesschen wijn, waaraan de bedienden zich te goemd doden. Al
het ovel-ige schijnt op #de tafel van l:le heer,en geprijkt tc:
groot~enldeels adoor h e n SChebben <en zal v8ermo.edelijk
nuttigd zijn. Zij hebben ldan samlen blijk’ens d,e gespecll’i~
ccend’e r~ek~ening.
die de waard indient, voor nIecr &ul
hond&1 gulden opgcget8en en gedronken, welk bredrag, in
onze tegenwoorldige
munt omgezet, natuurlijk veel hooger zou zijn.
H e t m e n u i s i n goe’d Hollal18dsch gestekl mlet slccht~
enkelsc veroad8end,e woor8den: ctie hier in noten verklaard
woíden. Het origineel berust in het archief van [de firma
J . e n A. C. van Rossem, tabak- lcn snuiffabrisek’.
,koffifcA’
branderij en theeh:mdel .aan de Nicuwehaven te Rot&dam. Hoe het #daar gekomen is, koa ik niet nagaan.
Rotteridam.
8 Meij 1719
d’Heer8c scl~epe Groeni;nx
e n ide vendmneester G . Verburgh, ldebet aan Jacobus Soupart.
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3.10
Coftïj, melk, suijkcr lcn vcrcter onlbijt
G
glaasc alscinwijil
G
glaasc brmdewijh
c 0 :-la1nplY5jl~uslcy
1 ) met zij11 locl~chooreu
5.1 G
schootel sahn etcet~era
3.10
schootel walervis en bo tor
1.12
asjet abberdaau niet jougc Iwx
10
dito spinasij
1.16
(dito gefarceter~rbe
kroppc
16
ldito gestoofde lespcrsijs
hunpreyhaas~
6
quartcls,
118
hmwerkc,
gclar_
11.19
<leert leii gchraa~cic
7.3
2 kalkoen cu 3 kuykmeus golardeert mc~i gebr:ule
3.10
1 schootel ~doopl~a~rs
1.4
1 asjet gebradc borsjcs
1.11
1 ldito gegriljccnde duyvlc
1.2
1 Idito gebrsde sahn
1.16
1 itlito gcbradc baars
1 ldito salafde en comconnmm
;;;
1 dito clunupiguons,
olijvc, kappers clcctcra
_ idito haascsaauws
:f
: dito gestooflde
mlb~cssi:
1.16
1 kalfsribbe gebrad’c voor ~rlc bedicnd~cns
DESERT
4.-1 confituurtaart
.2.16
‘d3 asjette spritsfe
1.4
2 horde colornbijntjes 1 ) cu lcltcrs
l.‘dito
espersijs
2
S
2 dito boter
ti
2 (dito kaas en radijs
2 ldito arnaude e n pruijmcjolc 2:
l.l?z
2 dito appelchina en kievitaeij~crc
_
S.lG
servies voor de bcere cu bediendeus
citroene, soja, lilll0~~llSOp
1.1:p
brood voor hcere ~eii bedieudc
2.11
18 botteljcs mol 3) en bier
7.14
11 botteljes oude Bergcrakwijn
2.16
I botteljes nieuwe dito
3.15
3 botteljes ou~dc Rimewijn
6.12
11 botteljes wijn voor dc beálicnde
2 doose Varinastabak
::t
voor stalling van 4 paarde
1 0 7 guhden l9’ stuiver
- -

1) lamprey r. jong konijn. 2) colombijntje s klein gebak.
3) jole = gelei. 4) mol 2 zoet bier,
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(te, toe, ten, de, van de) Water.
Voor hen, die belang st~ellcn in ldeze familise. volgt hieronder ccne opgavlc van (le jaargangen van ,,dc Nnvorscher”
waarin iets omtrent haar staat vermeld.
1. tc Water:
11, 118, 123; 111, 118; bijblad 111, xcvii; VI,x 159, 308,
346; VII, 62, 108, 173; X, 1, 115; XXV, 212; XXVII, 24,
26, 309; XXIX, 593;2 XxX, 329, 379 (n. 2), 427; XxX1,
253; XxX11, 83, 542, (n.), -586; XxX111, 7 (11. 1); XXXVIII,
370 (ll. la),. 597;’ XXXIX, 3 (ll. 2), 431, 548; XL, 98,
286, 319, 495, 556, 559; XLIV, 528; XLV, 432; XLVIII,
64s; LVIII, 65, 73 ( l l . 3);
2. toe Water:
XXIX, 38; XXXII, 220;
XXXIII, 470; XLIII: 517: L, 545, 547; LXVI, 969 97;
3. ten Water:
XxX, 425; XxX1, 511;
XXXIII, 138; XXXVI,
433;
XXXVII, 623; LVI, 524;
4. de Water:
XL, 324; p.r. 505;
5. van de Water:
11, 278; bijblad IV, x, lxxxii; XXI, 132, 345, 346. XXVII
572”, 63 l”;, XXVIII 200, 254, 626. XXIX, 582. XxX11,
320; XxX111, 522; XXXIV, 209; XXkV, 544, 545’(n),
649; XXXVI, 203, 258; XXXVIII, 69; XL, 102, 438, 584 2;
XLII, 528; XLIII, 99; XLVI, 282; LI,, 578:
IGLI ‘1117
LXVII, 136; LXXII, 283;
6. Hydoraeus :
XXI, 132, 345; XXVI, 419; XXVIï, 370;
7.
Aquanus:
IV, 68; 349 ; I bijblad V, cxxxviii ;
8, DDE Aqua:
CI
XxX11, 62;
<
9. Aqueusis :
LXIII, 462.
Z zegel;
,
0, omslag;
11 floot;
” wijst op (trouwens niet altijd b~cschrcven) wapens.
p. r. penningkundig repjertorium Mr. J. Dirks.

.
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Z o u i k , tCrwi1l.e v a n de completeering ‘der genealogi#C
dczcr Eamili~c ,rlle vo@xde vra$cn mogen st~ell~en :
le,.: van IVigp?~f tho Tv*f?r, gchorc11 o’ngc\‘ecl~ 1 6 0 0 ,
koopman te Amsterdam, gehuwd met Catllarina Schoock,
van I)ordrecht, z o o n v a n Henrlrik Dithmari 1110 Water.
J~‘rc~dikant t c Tolbert, 8cn Acfje van Hacflcn, Itlochter I-an
Jan van Haeften :
a. gcboortsdatmn ;
1). sterfdatum e n - p l a a t s ;
c. kinderen;
2~. van Barend I& WatIer, geboren ongcvecr 1573, koopm a n te Amstcr~dnm, bro~a;l~cr v a n Hendrik Dilhinari t h o
wa tel- :
a. geboortedatum ;
b. sterf;datum cn - p l a a t s ;
c. vrouwsnaam ;
id. kind eren ;
3~. v a n IXUIIIT~~ t h o Wuter, ongcvecr 1550 lmrgcmccster van Elburg, veler van Hcnttlrik Dithmari tho Water:
a. gchoortodntum ;
1). ster-fitlatum cn - p l a a t s J
cI. vrouwsnaam ;
(cl. kimlcren;
A. d. w.

Antwoord op ,,Een vraag”.
Navorscher 1936, blz. 38.

In antwoord op ~tle vraag van N. op blz. 38 van Navol*sclicr 1 9 3 6 ’ na:lr e’eii g e d i c h t Itlat lxgint met: DC bcngcl
luildt; ~dc poort Wil sluiten, d i c u e d a l ,dit gctlicht iS gcmaakt #door Jan Luykcn 1649-1712. Hij heeft .naam gcmaakt als etser, als gra\<cur en later ook ‘domor zijn stichtclijke gedichten.
Het vers b’egint alldus :
De bengel luildt, jrlc poort wil sluit’en,
Elk rept zich steod~cwaar~d van buiten,
Eer hem ldc nare nacht bevalt,
Wanneer hscm ltl,e open poort gesloten
Als balling voor het hoofd zou stobten,
En hou,dt de qantsc ,stad txwalt.
Hoe laat zich ‘t Evangelie hoorIen,
Zoo hclldcr voor le’en ieders ooren,
Die bengel van ld’c HIernet Poort!
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Het gehcclc gwlicbl is tz vinden in [den bundel van Jan
Luyken: ,,BijcnkorE 8tl,cs gen~o~e~ls”, ,tlie omstreeks 1900 nog
\vecr herfdrukt is ([loor 8dc firma A.W. Sijtboff tse Leiden.
P. DE ZEEUW JGzn.
NIJKERK, 1 Mei ‘36.
VRAAG, voorkomende in De Navorscher, 1936, afl. IjZ, blz. 38.

Het w i l mij voorkomen, :dnt ltlie door U ‘aangehaalde
rcgcls zijn ge110me11 uit ~C!eJl gedicht wil Jan Luikw, I)‘c
Poortklok, voorkomende in lilc Bijkorf des G,emocds, Amstcldam 1711.
Het gedicht begint als volgt:
,.J)c Rcngcl luid, I& Poort wil sluikn,
Elk rep zich stocdcwaaril van buiten,
Eer hem 8tlc ~~aarc nacht bcvall,”
.
c. v. L.

Grappig testament.
0~11clcr familiepapi,er~cn trof ik inlrlertjjd CCII in franschc
verzen gcsteM t8cstament, ‘clat ik afschreef en hYer volgt:
MON TESTAMENT.
Mes amis, comme i l lest sur tcrre
U tic hcurlc 0G 1’011 ldoit se quittcr
Et quc ce soir-même on peut .fcurc
Cc voynge, qui p’cut comptIer.
11 faut agir avec prudenw
Et pour ?en aller plus gaimlent,
Je fasse ici mon testnmlent.
Ne possédant pas une obole,
J e légue pour tout m’obilier
I’ermettez-moi quc par avance
Un poignard à mon Espagnol,
A ma Parisienne ui1 rosiler ;
A ma trop coquette Allemande
Je laisse mlle glacc sans tain,
A mon infidèle Flamande
Ma pantoufle e n peau de chagrin.
Je promets unie peau 1d’anguill.e
A la dame DDE l”entreso1.
A son époux unc jonquille,
A SOII perroquet un faux col.
Un vieux balai pour ma servautc
Une peau ~d’2iic h man tamhour;
h l’usurier, qui mc tourmente,
J’offre une plumc dc vautour.
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Je légue Zl ma vicillle porti&
Une cage pour son serin,
A mon gueux- dc propiétaire
Le museau ide mon vileux carlin.
A man tailleur pour sen mémoire,
Qui n’est pas encorc acquit&
I’our qu’il bénisse ma mEmoire
Je lui laisse l’éternité.
.Je clonne un colli’er 1:1~c sauvagz
iz Rosine, qui IK l’cst pas;
A Ckaire, qui veut etre sage,
Jc léguc un petit ca&nas;
i\ Fanny, In jcuue soubP,ette,
La poêlc et l’anse du panier;
A ma pasesseusc IhettNe
.
L’hperon d’un carabinier.
Enfin pour comble de richesse,
Avant lde ldéguérpir, jse veux
L)oiiiier SI toutes mes maîtxsses
Uue m&che ldte mles cheveux;
Je légue 1111 flacon de Maldëre,
Quc sur ma tombe on villera.
Jc ltionne mon corps à la terre
Et man âmc à qui l a voudra,
Et man â m e a qui l a pendra.
Fin.
‘Onder dez’e vIerzen stond voor zooverre leesbaar: A.
leen vel post:
l’edat (fee?) Lc war,eu geschrcwen o p
papier en buitenop las men: A. M.r. Schrud’er.
VAN HOEVELL
,Sp. o. 0. 23 Jan. 1907.

M. G. Wildeman j+ .
Tot ons innig lecdwezlen is wederom een onzer oudstje.
en moest blekwamlc me~dewcrkers, de Heer M,. G. Wilütiman overleden.
Tientallen jal*~cn heeft hij vol ijver en mlet rolleldigd
keun~is van zaken zleer interessant.e bijdragen voor ons
tijdschrift gelevertd.
Ried. Nav.
Wij zullen hem niet vlergeten.
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Vovst Johan Maurits van Nassau en ztja Cavalerie-.
Generaal in Fríesland, Markles de Montpouillan.
(Mei tot Augustus 1673)
door
W. E. VAN DAM VAN ISSELT
Gepensionneerd Luitenant-Generaal.
(Vervolg en slot).
In zijn desbletreffienld
rapport van 24 Juni aan dien Prins
teekend’e
Maurits omtr’ent
dien verrichten luchtstoot nog
aan : ,,c’est ui1 malheur de ne l’es avoir pas r’encontré,
car
nes officiers et soldats &ient f ort résolu à cOmha,titre’
et unie bruyère fort .propre à oette affaire”; dit leedwezen
was nog te grootler wegens hletgeen Maurits deed voll@en:
,,Quant à nostre cavalberie,
j,e la trouye très bonne et la
melieupe que j’ai jamais VU en cinquante trois ans passés”.
Hier kreeg d,e Montpouillan ,djerhalve onb’ewust
een compliment, 1)
‘s Vijands raid d o o r Drenthe, gevolgd do,or Maurits’
uitval tot Dicver veroorzaakte in onze voi>rste linie groo;
te ontstleltenis onder ule hcvolking, disc in aanzienlijkle getalie
vluchtte. Dit gaf aanllei8ding tot groote bezwaren met dc
verplieging,
derhalvle tot kJ achten van lde Montpouillan. Hij
schrelef
Maurits 22 Juni, dat alle boeren en ,,vivendilers’:
uit de kwartieren dier cavalleí+ zïch ,,wegens onzen marsch
van gis tellen” hadden tleruggetrokben
.,,tellement
que 1’ on
ne trouwe absolulment rilen; die plus Je suis obligé de représenter $ vostre Altlessie lies
laintes, que lies officiers
me font à tous moments que 1pes vi\rrcs,
ui sle vendenti
ici, sont d’un prix exoessif (minstens 4 maas de normale),
telkement qu’il n’test absolument pas possible que nos troupes, q,ui n ont point d’argent, puissent subsister. 11’ faut
donc, s’il .vous plait, Mon’selgnreur,
que v’astl-e Altesse y
mett? o’rdpe (en envoyent qulelqun, qui taxle les vivres à mi
raisonnable prix et que l’on fasae ‘en sorte qu’il en vienne
dans nos cartiers”. n$.~.w. de Montpouillan drong aian op

b,wtrijding van den woeberha,ndel en h4et vastst,ellen v!an
Imax:irnulm-prr]aen voo? d:e Levlens’behoeften @er t r o e p e n .
Daar de toNestand van de merp18eging niet b,et,er werld, zond
hij 24 Juni een rapport dienaangaande van zijn kolonels

1 )
Zit omtnent dcz.en bt$angwekkenden uitval uit doe Oud’e Fri,esche
Linie nhder: Overdruk Friesland 1672-3, blz. 127-130.

194

GESCHIEDENIS

en voegde <laarbij : ,,Il lest trtis asscuré que les troupcs n’e
peuvent subsister SI on 11% nlcst orldrle; Ics cavaliers sont
ldnns unc granilc misCWc; 11s n’ont pas
un ~tknicr et les
vi,vrcs sont sis fois plus chcr (lu’ en Holl:u~~tli: cl ils sant
log& ciu moins 20 ~;Ians chaque maison cl- leus les paiscns
al>all~dollllellt”. Geen wolalcrT dat er dagelijks cavnlcrisl~cn
des’crtocl~tl~cll,,mcl med~enemmg v a n h u n en audcrcr comp:lgiiicsl>aai.(leli”
t), zelfs z~~~~rnzmcl~~:lc
l;lOor
liet LilKiCbassin, waarbij cnkclen vc.r~dronlccn. I)c Montl~ouillanvroeg
voo’r de Sc maal om wn beul, 103i om ~:lc ~crdronken~ell,
a l s \~oorl>oclci na11 IClC g a l g t’c 11a11&m.
rk persoonlijk ‘(loor Maurits gCl(~i~ik 11 ilv‘al naar Dicver
h s d hem na~tlcr i n a a n r a k i n g gebra(<ht m e t dc ca\jalcrie,:
waarvan hij, tc Hcercnvccu verblij~c~~~tiu, t.v. weinig zal
h e b b e n gemicrkt. Vcrmo~xlclijk lx& m e n M a u r i t s tij,dcns
diNen rail:i geklaagd, dat ouzc çav:ll~CïiC? achter de Linde in
v o o r s t e 1iniC gclqpd, roort~~lurc~~~d vermoleid
‘en gehinde11d wcr’d, in alarm gchou~dcn ~door klcilic af~dcclingcn des
vijands; ,die kl:lcllten waren dus koren op dc Montpauillnn’s molen. Daarom schreef Maurits hem 20 Juni onm,iddellijk n a z i j n tjerugkecr i n z i j n Iloof~tll~~~~nrli~er, d a t hij
het go~ad von;:1 --- althans indien dc MonLpouillnn hel wilYl’C gclaslcn -- ,.lat ilkcn avond ~ccn geheel r8cgiment cavpkric ( e r w a r e n cr 6, hchtllvc de drt~gon~ïlc~s) op w a c h t
kwam op dc voorna:u~istc toegangswegen, ~:l~crhaiv,e om de
aniclercn tc bcvciiigcn eu rust te gunnen. L)e Montl~ouillan
vond hierin Neen clankbaar .punt voor kritiek, ldat hij dan
o o k onn~itl~dellijk lcn t e n volle uitbuittrc, w a n t h i j antwoorNddc n o g !cAen=uZ@en &g : w i e U d a t dcnkl~cel~
aan ‘(1~ hanl:l heeft gedaan, moet i~cmnad zijn zonder VcrJ
stand van mijne kwartieren. H i j hxi (er ~1 m’ct ondcrlingq
a f s t a n d e n t o t 3 u u r gaans. H’ct regiment op wacht zou
dus bij op- cn afmarsch groolc afstanden hcbbcn af tc
icggcn olvcr slechLe wegen, volkomen world’cn uitleen gerukt
cn z i j n kwalrticren, ‘d.w!.z. r e n &ei ‘der lini~e. onthloot~n.
N o p e n s itlat voort~dur~cnd vcrmoeicn door élcn v i j a n d antwoorlddc hij : ,,Pour cc qui est ,d’c la cavallcrisc, ‘ell’e ne peut
se plaindre tle la fatigulc, puisquc jamais lclle ne i’a moins
lestc.” IJitleraar8d z a l h e t v e r b l i j f i n d e Frilcschc L$nic:
minder hoogc cischcn hehblcn gestelId, zeker aan de paarden, rlan dse normhle dienst tcgcnover
een vijand in het
open vlel ; o o k bcstowi g i n d s ov~crvlo~od a a n goeld ,hooi
en gras.
Intusschcn hllecf ,er wrijving hcstaan over tal van zaken.
Er was blijkbaar ~tloor grooten xgenval vcei water van bo-

1)

Term, den budercn nog bekend uil dc oornl!aligc krijigsartilelen:
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ven afgekomen. 18 Juni klaagtl~ C, 111lc Montpouillan, dat de
Bleseebrug (over ltlc Lintdc) onbruikbaak dreigd,e te worden; men kon er ldan zelf ni’et meer over om d,eu vij+nd
dc na~dering te beletlen. Voorts was een dam door de Linde
(vcrmoodeliik dit bem.~lcn Oldebcrkoop)
doorgebrók~en,
zooldat het ‘inundaticwater afhep. Maurits vcrstrtekte
den
,,capitaine ‘des charpenti’ers” last om (:lc Rlessehrug te herstelllen en zou trachtten ‘deu ‘dam >e doen opmaken, al was
dit z.i. minder belangrijk, daar op zijn last een zwarte dam
dwars door de Linlde wcr~d gelegd t’c Sli,jkenbur;g
nabij haar
eindpunt, welk’c ldat rivicrtjc geheel sluiten, (dus opst%ven
zou. Deze werkzanmhcdcn werrlen
niet of zZeer gebrcckkig
uitgevoerid,
zoodat l:lc Montpouillan, ‘die z i j n kwartiep
nog niet kon verlaten, andermaal klaagfde : de brug was
onbruikbaar geworden voor alle vcrkScSer.
.
Maurits schreef vau zijn kant : ,,Mousicur! Si y avoit.
moyen que vous puissiez ~douner vos ordrcs ‘en flamand,
soit par un officier ou secrtitaire! qui cnt’end lies lcleux langules, c c sdr.oit très-n’éccssairc, d’autant que phrsie’urs.
s’excusent la dessus qu’ils n’ent~eiiirl~eiit
pas le français.”
Blijkbaar werden 1~1~. orders in het Fransch uitgegeven,
waaruit misvattingen zouden zijn voortg’esprot,en.
rl,c M.
sneed #dit kortweg af: hij li,ct de officiere.11, sdi’e op het rapport zijn orders kwamen ontwngcn, zc verscheiden malten
uitl’cggen; d e f o u t schuil~~l~c cl.!.crs: ,,la pluspart des officiers n’,essent pas proprcs aux cmplois qu’ils ent.” 20 Juni
noemde hij het in verban:1
tot zijn ongest~el~dheid en de
verhoog& actie aan wocrszijclen aan J. M. van groot belang, indien kolonel van Haren lerugk#eeri:le
bij zijn regiment om zorg le clragen voor zijn ,,kwartier” (kantonnement ) en die van Idse andere Friesche rcgimenben, ,,car il
cognoit tres bien lle pays et il pr’ent soin de oe quil v a( A
faire, car pour Mr. lde Kinma (sic), il ne songe à rien tlu
tout et mlesme ae fait obscrver les ordpes qule 1’011 luy
envoi3e.” 1) J. M. antwoorld8de nog Sd~enzelf~d~en dag, dat
cie particuli,cre zakten van van Haren (solliciteerlen naar
gri#etman? verg. blz. 212) niet toelietien, dat hij zoo spotel
‘dig Perugkeerdte ; ,daarom w a s koloiiel Kingma gielast m,et
zijn officierten
ook te zorgen voor Idc kwartieren van het
regimlent
van Haren. Hierop antwoord’de
d’e Montpouillnn
verstoord onmiddellijk : ,,Je croy que la plus importante
affaire de mr. Haren dlevroNit estne
Ide servir
l’estat,
lorsqu’il se trouve en estat Idle lle pouvoir faire ,et comme
il lest capable tde l!e faire; pour Mr. de Kingma, ic ne luy
ay encore rien vu faire.” 1)
1) Zit voor Jezc lag2 waardwring blz. 212, 213 en 214;

‘-
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22 en 24 Juni klaagde ,tle Montpouillan over een hem
gezol&?n ingenieur, Ir& nicls dead v a n wn t h e m w e r d
o p g e d r a g e n . H i j hewecrdc o r d e r s t e hcbbcn ‘en v e r d e r
aan niemand gchoorzaamhei~d
verschuldigd te zijn, ook
de teenige tle zij 11, clic ‘de bocrcn mocht op>comman~lcycl~~~~~
om te komen werken. Hij kwam óf niet óf te kort op de
schansen, wxudoor men geen annmijzigingcuontving en
d e w e r k e n onvoltooi’tl bl~eren. Volgens r a p p o r t e n vzu d c
officieren -- ltle Montpouillan vcrstou:I den ingenieur niet,
daar ~tlez~c alhxn ,,Hollandsch” sprak --- ,dronk hij dikwijls
te veel len li,et: zich ~dan impertinent uit; offidierenvan clc
infanterileh a d d e n out,dNekt, ltlat h i j z i c h schpl~dig m a a k t e
aan allerlei ,,friI)oiliieriles”,
zooals hut afnemen van geld
aan boeren, hel wcgzlen~deu van hen, ‘die kwamen werken
zonde’r gekl, euz. Tcveus illeod :le M o n t p o u i l l a n juvloeicll,
dat goen aandacht was geschonken aan cen begin Mei door
h e m ovlergebracht~en wcnsch v a n dcu P r i n s v a n O r a n j e ,
dat kolonel Wittgcnsteiner cenige losse Friesche compagni,eën cavale’ric bij zou krijgen, die dc Mon~pouillangaarne vcreenigd zag tot een regiment met (de beide Hollandsche 4eskadrons Wittgenstein, Maurits ging hierop niet in,
vermoedelijk, o m d a t jdc RegentNes o p advi’es v a n G’ed cpute,el-iden cnlte1.e w e k e n t e v o r e n ,cen a c t e nis k o l o n e l h a d
qcgcvcu voor Majoor Baron v8n Bylandt ,,om in ;lic hoe&anigheicl tic co&nandecreu oveer ecnige compa.gnieën,
waarvan hij (de bei~ding reeds had cn die niet in re@mcnlcn
w a r e n gcr3ngeerld.5’ Ook hiervan is niets gekomen; een
vierde Friesch l~egim~cnt cavalerie is niet opgerïcht.
>%l had onze cavalBcric 20 Juni slechts een luchtstoot verricht, toch bewees dat krij.gsbodrijf,’ ‘evenals Maurits’ plan
van lcin!de Mei en #d’e nog volgende aanslag op StaphorslRouv~cn, ‘dat zij in ,de Frieschc Linie meer op haar plaats
was dan tevoren in Holland. Dc bij eerstbodoe18d~en raid
a a n ‘dten d a g @roden hoodanighe~den, inzoedcrhcid v a n
#de Hollandschccavalerie, hadd~en voorts Maurits d,e oveituiging geschonk~en, dat meu een volgend maal gelukkiger
kon zijn. I)aarom zag hij spie’dend uit naar kans’en om
mlet sc8en macht van betcekenis uitvalllen te verrichten. Een
gel:egenheid daartole boo8d zich weldra aan. J. M. besloot
in overleg met hylva ‘s vijamls kantonnement Staphorst-’
Rouvteen (ongcve’cr 8 0 0 cavaleristen ‘en ,dragondcrs) t,e
overvallen. H’et oogeliblik schoen gunstig; men had stsellige blericlitcn ontvangen, #<lat de vijand 780 man uit Kampen n;aar de zijd’e vau Utrecht teu het Gooi hard verplxalsl;
dat kon ook elders tot verzwakking leiden. De ondcrne-
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miiig, a a n welke dc geliecl~c caVah+ie m o e s t ~dcéln$mcn,
zou 1 Juli aanvangen. I>sc voorb~crci~dende lxspcking i n
het hoofdkwnrti~er vond 28 Juni plaats; ‘daar ‘d’e M. nog
g e e n buitcndi~cnst verrichtt8c, zoull b i j z i j n chef van den
staf. Zoo:& Maurits 29 Juni aan dse Regentes m8el~ddc, WIS
hij zIelw vol&au over ‘de voorberei~dill;g. M’edc ~dank z i j
hnrc tusschrnkomst bij Cod~eputecrd~cu wwcn intijds de gcvraagde bcspa!ulingcn voor zijn ,,veld-artill’eric”, munitie11
c:lz. toegczond~cn 1); v o o r t s verwachtte h i j dien f.lag d c 1
uit L~eeuwar:icn ~:loor ,llr Regcnt~es I)eschikbaar gcst4dc compagnieën ,,~)ZMlYlell”.
3 0 J u n i v r o e g ldc Mont~pouillau
-- onder verwijzing nxw liet *.Ie vorige maal (íY-20 .Juni:‘;
voorgevallenc -~ eten versterking met 200 mu&cticrs uit
H~eer~euvee~~ c11 2 compngnieën u i t Nycholtpadc XUI o m
tijchis‘dc afwczigil&lwui de cavalerie het uitgestrcktc, 011
het hoofdacces gcl.egcn kantonuemeut Wolvega tSel kunnen
lxwak~en.
R~elialve Maurits’ gehecle ruiterij, uit ruim 8 rcgimcnteu
I~cstaaudc - - het Groniugscher e g i m e n t va11 V o r s t v a n
Nassau-Siegcn WIS mc~tl~~ t’cr besclukking gesEek -- namen
-100 musk’etiers op wngcns en 4 stukken van ‘12 pond Y. dwl
aan ltlc oudcrueming.l>#e troepen verhetcn 1 Juli zlccr vroeg
hun ,J&mtomxxncnticn CU verzameldente Oldcl~erkoop. Maur i t s Ileiddc z e l f #deze m a c h t , welkse over Hawltc eu d e
Wijk in elen ruimen hoog .uithaal~de om dc tioor den vijand
hxettc p l a a t s e n St~cenwqk e n nkp~d. Dc a a n v a l v o n d
2 Juli tussclwl 5 Se~~ 6 uw voorm. plaats in 2 colonnes.
Nranltlt forceerlde met ziju dragonders “den overgang over
btlse Recst bij Keppels V~erlnnt; hem volgd,e Nd,e Montpouillan
met #de c:\valerie-brig~l~le van Hanen. 2). Maurits zelf volgde

1 ) Zie o m t r e n t d.ezc ,,V~ld-hrtill,crilc” een arlilcel v a n mijnc h a n d
in D,e Navorsch’cr. 1932. blz. 21.1 c.v.
2 ) D c ,,RclaW, wv~ellw M a u r i t s 4 Juli 1673 in zijn hoofdkwartier
dcod .oprn’ahen Ixtrcffiend~e doezen u i t v a l (Pamfliet Ido. 10,735a) is
‘esen dter zecr- weinige stukken nopens Fri’esland 1672-3,’ waarin men..
gc”ág v i n d t gemaakt v a n DTzYyades cavallcric. E e n zeer tinkcie mfaal
vindt men in de japen 1672-3 verm~eld, dat kolonel van Haren, die tot
Maurils’ aankomst in Frieslau8d aan het hoofd der Fricschc cavalcri’cr
slond, daar de brigadse cavaleri’e (3 regimenten) commandeerde; v&f;.
b.v. blz. 213.
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met dc cersk cnval’erie-l,rigadc
(Langcrack>, rle muskctimers e n h e t geschut Ntlen hoof~clweg Mcplwl-‘de Wijk-SL:lphorst-Zwollse, tlce~tl mtleii a a n v a l d e r h a l v e 01) id’e Bcugckwbrug o\r;er ~dc Iteest. Hoewel ‘de vijaqd 1 J u l i 1 0 u u r
‘s a v o n d s d o o r sl)ionneu wwd ge~raarschuwtl e n d u s in
gcvechtsl~ositic a c h t e r ~tlc Rees1 wcrcl aa~qgclroft+n, werd
h i j gchcel uiLeeiigcslagcii, ,,n agezet wordendc van ‘t Vriesle gantschc gros, ‘t welk toen cfBcn Iele revicrc gepassccrt
w a s , ldoor Stuphorsl ei1 Rouveen tot aan ‘t Roodc Huys,
daar ze (de Munstersclicn)
de brug11 afsmeten en daermedc
tydt kr’egeu 1x1 Swol e n H a s s e l t i n groot’c c o n f u s i e l e i
r8etirwren.” 1) ~lornas, Le liull) gvs~~cld, k o n ~.len Locstaud
n!iiet meer redden. Onze aanval was ,,ten 10 uyrcn (voorm’.)
d o o r Goldis g e n a d e g e l u c k i g h voltrocken.” Alleen kwam
onzle colonne inFallt.crie v a n 8 0 0 m a n u i t B l o k z i j l onder
den al’daar comm~~nrl,cercu~~l~e~l overste A4pIxlthorn, edic: opd r a c h t halt1 ‘S vijands teruglocJht at t e s n i j d e n , dooi’
e,en I!egio aaulal sloolcn opgehouden, te laat. Zij l,i*acht~cn
d’en o n z e n , ldic Rouveen reeds h a d d e n g e n o m e n , v o o r
vijand aanziende, beleekenende wrliezen toe; zelfs li&&
Maurits lei1 zijn li jfc0mlxlgniegroot gevaar! I)~ezc laatstc
droteg ‘dien ‘dag vobr het e e r s t nieuwe ro,oldNe rokklen, met
witle k?uizcn bezet, hel teckcn v;m M a u r i t s ’ Malthwer
ordle. Dit was blijkbaar onbekend gebleven aan ‘de Fricsche infanteri’e u i t B l o k z i j l , ldie Maurits’ li jfcompagniie
aanzag voor de li,jfgarld8e van den bisschop van Munster.
Volgens enkele schrijvers zouden o’ok de ruit’ers van van
Wasslena’er-Ob’dam bij verrassing slaags zijn geweest met
d,e ‘d‘ragonlders van B r a n d t .
Die Munsterschc cavaleri’e-kolonel
I’ost was tijdens het
h e t foroecrell v;m ~clc Recsl z w a a r gckw~tst 8~11 gevangen
gemaakt. Hij wwd kvcgens zijn ,,miseral)cl~en staet, vermits
syn swwre qwtsure” op -E>arool vrijgclat~cii o m
terus t’e
k~sel~en naar zijn ka111(~lllle117’Cilt Hasselt. Vóór zijn afreis
d~wd Maurits hem sen e e n bysondere placls op ‘ t wil
setten om all’c onz; troupcs te sien passfxwen, waerovcr
h y sic11 s~ecr vcrwo~&xt hndde, d a t ld,ene trouyes i n s o o
goe&n ,rloen waren.” Post herstel’de en wwd IatIer ingeruild tegen inf:mt8erie-kolonel Hem-y Grahaly di’e 20 Juli
1673 b i j (le rlelyde ljogingtot hcr&ering wn Zwartsluis
(blz. 20-1-5) met het dros van zijn regiment gevuqgén werd’
gemaakt.

1)

v a n Dornsclaer.

1 1 , b l z . 498. Hel Hoode Huys l a g a a n een
in d’e D’demsvaart.

strtoompje, d a t lat,er is upgcriomen
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8 Juli bcrichtt~e Maurits cie11 Prins, dat zijn overwinning
wel grooter black ,clun a a n v a n k e l i j k v e r m o e d : ,daar h e t
hoofdtrcffcn ha,1 plaats gcvo~~rla~ o p korenvpl~dcn, warCn
e r
olld~r -le gevallen vijanden velen, di2 men nivt
dadtil i j k h a d gevormden; clv b o e r e n had3en wt!4 2 0 0 m a n ‘regraven, waaronder vclc officicr’en. De vijand verzamclrl~r‘)
zich ,,in het Mastcnbroek”;M a u r i t s hooptse tdaar a f tc
r~ck~enen met ~dle rest. Van dit voornemen is ~ev~c~~wel nicls
gekomen J voornlamcl.ijk la,g z u l k s b i j M a u r i t s z e l f , ,cli,c
II:XI~- Hcewnvee~~ tcrugk~ocrdc ten z i j n t r o e p e n h u n kantonncmenlen weer ~cl~ec/:l betrekken instc,te van den vijanrl
onmi,cJdcZZijk t,e vervolgen.
W’el heeft Mnu’rits i n olie rlageii ,rondgeloopen
m e t een,
nilct iwder in d e brieven omsclir,even &swyn”, w:uwover~
hij in overleg is g&cxl~cn met de Montponrllan; wellicht
s l o e g ‘dat o p ~cvcn’bcdo~~l~tl~c v e r v o l g i n g ; \v:lars<,hijnlijk’er/
acht i k het, fdat Mnurits, aangemooQ;l d o o r z i j n SL~CCCS
ldaarna z i j n we!ds l a n g b e bij Staphorst, ocnti~ddcllijk
raamden aanslag t’egcn Zwartsluis hwft willen uitvoexxi;
‘ d a a r b i j molest o o k z i j n gebecie caval~crie l~a~~dcl~cnd opLrc3en (vxg. blz. 20445). luchter gaf ,,le $1. zulkoen sombere
s c h i l d e r i n g van den Locstand, w a a r i n d i t W a p e n w a s
tcruggek~eer~ van ‘Deen 2-daagschen r a i d , wa,arbij sommi<YC afdeelingen 170 K.M. hadd~en afgelegd, l;lat ‘een ni,cu-1
&c ond,erneming de eerst’e wekien v r i j w e l onuilvocrbaar,
bl,cck (blz. 200-1). J..&l. mw1 dit wcl~drn ook zelf hcbbcn ingczicn, want hij zond de Regcnt,es 5 Juli in Dank 2 comp a g n i e ë n cavalferiIc u i t Leeuward~en t e r u g ; #die andere 2
(blz. 197) wwen te vermoeid en zoudca na ~cnk~cle ~rtagen
v01ge11.

Raids met cavalerilc eischen altijd bijzonlrdcr wel van de
krachten der lxiaiiden ; d i e v a n h e t Frausdile cavaleriek o r p s Sordlet i n So’oi?.l-l~rankt.ijk CII B’elgië tijmdens h e t
b’egin van ,#den ,grootcn oorlo,g zijn in dit opzicht berucht
gewordNen. Doch in ‘die o u d e tijdten, t o e n t e n onz’ent b e g r i p p e n omtwnt mcth0:lische ocfcning en t r a i n i n g vIerre
te zoek’en wwen ,en in e e n wnterlinie,w a s ldat n o g veel
‘erger. Men vindt vermeM, #dat de troet)cn~~>anníbcn in dlc’
weiden liepen (~dërhalvc totaal gelen haver kregen’!); claarom acht ik het, gel,et op BACIL ge’est des tijds en den t;08c-,
s t a n d dier t o e n m a a l s zachl~c wegen i n het ,drns staiandc;
Friesland alleszins :~annemclijk~ ‘dat d e ca$al~crie op bit
Il~cvelloper:~li~ctoonccl len i n dez~e L i n i e - cen bqxrkten
verl~~elwiings- cii veilighei~dsrlicllst iu het voorlerr’ein uitgezonider8d -- in en om de schansen uitsluiUenri te wet Irlienst
deed. Di1 maakte, dat ‘de verliezen aan p:wr:Jell bij plotselinge uitvall~en bijzonclelg r o o t warieii; o n s zware, in-
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lanldsch’e paardenslag ‘en de slechte toestand dier toenmalige wegen, in Friesland ldoorweekt ldoor een natten
zo,melr ,en het dras zett’en van biet t’erpein, 8dre8den het over&&
Blijkens d’e Rlelatie verli’et het gros uit Wolvega 1 Juli om
4 voorm. zijn kantonIl~ement~en ;en waren alle tro8epen om
8 voorm. v~erzamel~d tse Oldeb8erkoop.
Dc Relatie vermeklt
allleen, ldat m e n ,,vele moeilijke #en kwade wegen passee&e, alsmede #eenige rivieren.” Indien, wat waarschijnlijk is, die marsch heeft plaats gevollden over Noorldwoldei,
Vledder sen Diever (wellicht zelfs” Qv’er Beuil en Diever)
n’aar Havelte en men in reklening brengt, dat ,,hmet gansche
gros” heeft deelgcnomcn aan de vervolging tot aan het
Rooldme Huis (= de D~e~d~emsvsart), dan blijkt, dat onze
cavaEel-iee op haar uitval 140 tot 170 K.M. heeft afgelegd
in hoogstlens 2% {etmaal, vooral voor ‘die tijden 8een buifengeurone prestatie, Sommigen keertden overprikkeld terug
door vermo,ei’enis, want 3 Juli riep kolonel Langerac de
M.‘s tusschlen,komst i n , ldaar d,e heeren ,,de Pasterkan”
(majoor d’er Fri’esche cavalerie baron van Bylandt-Palstei-tamp; blz. 196 en 213). en ,,d’Isselstin” (majoor7 ten
Raa ren de Bas, V. 560) zulke hooge woord,en hadden gehad, dat hij leen tduel vreesde.
5 Juli rappor&erd’e ‘de Montpouillan aan Maurits: ,,Notrle
cavalcerie e s t #extra-ondinairement fatiguee ‘de n o s t r e dcrnièrle marchle; il y (a) la motié des cavaliers qui ne pouvoit pas monter à cheval, et moy j’en ay 14 1~1e bllessés l:le’
coups <de mousquet dans ma seule compagnie par ceux
de Bloczil”; het gewone verschijnsel: verwarring bij een
aanval in verschillende colonnes, vooral over Nederlandsche, w’einig overzichtelijbe terreinen;
bovendien
dro’eg Maurits’ lijfcompagnie (een geheel nieuwe uniform. 1)
Evenvermelde brilef kruiste zich met leen van J. M., waarin dIeze gewaagdie van zijn ,:desseyn”, want leerstgenocmde
schreef 5 Juli lkog ‘een tweed’en brilef: ,,J.c viens de recevoir
la llettne Ide Vostre Altesse, surquoy je luy ldiray que les
colonels viennent de me idi’lle qu’il y a plus #d,e 100 chevaux par régiment qui ne peuvlent pas seuliement monter
la gardje, moins faire une marche. ’ 2) $de Montp:o~aillan
achttle Maurits (wedmerom niet omschreven) plan ldan ook
onuitvoerbaar, doch zijn meening gaarne voor bet’er’ gevende, vervolgde hij : informeert bij de rlegimentscomman1) Zie voor dezen bijzonder belang\+*kkenden uitval rn?+ lichte
troepen uit Seen \Vatmerlinie: Overdruk Frbesland 1672-3, blz. 131-8.
2) D.w. l/4 der sterkte; verg. blz. 147 n0ot.
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‘danten ,,et que v. A. soit informé ldu nombrc de cavalle:rie qÚi lfc peut suivre afin de pouvoir prcndr’c ‘des mcsures justes peur le Sdlessain que vous avez.”
Hoogstwaarschijnlijk beseft Maurits als gevolg van deze
a’dvilezcn voorloopig moetten afzien van zijn lroornemcn.
Uit I& aangehaalcie brieven blijkt, dat, waar van dien Rosc
nopens onzen raid naar ‘Staphorst-Rouvecn scfhrcef: ,,desc
actie gepasseerd zynde, quamcn ide Staatsche tro’epen des
anldleren daags met goet fatsoen weder op ‘t H’ecrlenvecn”,
zulks alleen juist is, 18ettcnde op het welslagen van den
tocht in zijn geheel; ook waren de affuiten van ‘de 4 mc,egevoer,dle kanonuen van P.2 pond (door het vlelse schi~et~cn wiSwlel onbruikbaar geworQen (hoe weinig schoten?)
Wèl hleeft kolonel Brandt nog een kleinere onderneming
willmen uitvo,e’l*len, vermoedelijk volgens lelen ree’ds lang door
hem gekoeslerd plan; hij had Maurits 11.1. ree:& cinde Mei
tijdlelijk d’e beschikking gevraagd over 300 ruitIers; mcl
d’ezle ten zijn ‘dragonders meend’e hij zonder ccnig gevaal
1 of’ 2 vijan!delijke compagnieën te kunnen oplichten.
Destijlds was daarvbn aloor he’t optreden van Haultin tegen ,dle Friesche Lini’e (6 ten 7 Juni 1673) niets gekomen;
thans zou hij, b,ehalvle zijn eigen rlegiment, pp Maurits’
last voor zijn ond~erneming ‘de beschikking krijgen over
200 caval’eristcen. Hi’cruit sproot een scherp co’nflict voort
tusschmen de Moutpouillan ,cn den hem ond~erhoorigen regimentscommandant Brandt, dile zich t.v. zeer weinig waard,eerend hatd uitgelaten omtrent het tactisch inzic?ht van
zijn chef (blz. 164). 1) Ditmaal gevockie #deze zich èn als
commandant der geheebe voorste lijn èn als commandant
over alle troepen tte paar<d gemankeerd. Waarschi:jnlijk
sloeg kmeelds op ‘die ond~erneming, wat de M. 5 Juh aan
J. M. schrleef: ,,Jme ne pliis m’emp;eschcr die ,dire, MonsIeig+
nleur, qule cella est un peu riude que uostre Altjesx doniic~
dies oPcdr8es sur le rapport des geus qui rdoivent ~dépen+d,/r~c
d’e moy lorsqu’ils sont Idans mon carticr, ccpcndant qui
fmont les Choses sans me les comIlllllliquel;“.... ,.JTattends
(cependant) lses olydres de vostre Alt’esse peur y obéir sans
dine un mot.”
10 Juli schrleef lde Montpouillan aan J. M., dat de 200
m a n caval’erie, ldime kolonel B r a n d t noo;clig had, gereelrl
zoudlen zij met één majoor, 3 kapiteins enz. 2). Rranidt,
j 1) Emen F&nsch-Duitsch
antagonisme in Nedcrlandschen dienst?
2) Mm hield ‘destijds blijkbaar niet vocl rckming met lwtischc

verbian&n.

.x
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11a1d tijdens WJI voorberci~ttendc bcsprcltir~~g n i e t s losgclakJ1
OJlltbCJlt
Zij11 IkUl; dC M. ooSrdeclNdc dit blijkbaar niet
b e h o o r l i j k $Legenover ~WJI *chef, d o c h had z i c h ’ te h o o g
wacht o m ,cr naar te vragen. Brandt had Jdme troepen den
‘i l’en ‘s avo11ds no,oi:lig. vle M: stelde
:JfgXUldC
01)
\r;, <ne
gerucl1 hl
of \‘SJXlOedL~JlS,
wleini$
vertrouwen
a
in
d a t p l a n , w a n t h i j ’ s c h r e e f mhs: l i e t k o n vooi,
waarover
U s p r a k , jlepft z i c h rce:ls ‘teruggetrokksen ; B r a n d t schi,jnt ~111 hier o f #daar, zon~der gegeVCJls

IiOpeJw

deJi

Vijand,

W i l hilK~erhag

t

e

wilkil

kggcil

,,qui e s t une chose assez dout~use.~’ H i j a c h t t e z i c h gcnoodzaakt eraan 101~ te voeg+ hoc het I&II overigen kolonels bevrocmdrle, ~:lat 1lr:indt n u r~wds t e n twecilc malc
voor zulk een ondernemingwerd aangewezSen e n z i j niet;
vooral ;dlc oudste hunner, Baron van Langerac, ~gevo~cl~le
zich gcmankewd en zou zich ‘daarover bij Maurits komvn
b~eklagcn.
W e l k e ‘de d o o r kOlOm B r a n d t Moogde onderneming
is ge\west en of’ zij werkelijk voll~e~dig tot uitvo8ering kW1m,
vond ik nergens v8&mel~d. RIogelijk is Brandt’s plan andcrmaal blijven stNcken en later 01) kleitw schaal uitgevoerd?
v a n Dompsclacr vcrmelldt n.1. een schermutselingd.,d. 3
Aug. van eenige dragonders van Brandt ‘dicht onter S tccnw i j k ; onzIe g e v a n g e n e n ‘en b u i t werd~cn tomen tle Hecren~
velen gebracht.
Volgens ‘de Montpouillan scheen het Brandt met zijn
grootc onid~erncming van Juli ceni!rszins in het hoofd te
zijn gíeslagen: Maurits had hem redx tshmks cavalerie tocgewezen en een opdracht verstrekt, wellicht persoo:nlijK
met h,em gesproken en nu verbcel~dde Brandt, die een deel
~ticr on~der ‘dc M. sta,a!idc voo,rstlc l i n i e t,c vcrtkyligcn h a d ,
z i c h onafbanklelijk’v a n ~dezen? dw. rcchtstweks
ondci
J. M. staande. 13 -Juli schreef 1~1~ Montpouillan aan dez’en:
,,Il y a trois j o u r s qufmc pelx~n~~~ d’hom~eur ml’uvertit
que nk. Brnnt disoit cluil ne resscilvoit plus lmes ordres dc
moy; jet Ge pcus nioutcr foy 5 cc ‘discours, ne pouvant
comp~~entlrc q u ’ i l p e u t avoir unc raison poiur s’eii ,:Iisplense’r, puisyuc v o s t r c Alt’essc m’:i f a i t 1’honneur dc mla
cou’filer SOII carti~er (,d.w. Ol:leberkoop~) comm’e les autrcs ;
wpend~ent il II’:I pas e n v o y é ;i l’ordre aujpurduy (c1.w.z.
leien o’fficier op het rapport) conimic il avoit acoutum6, et
11011 s;eulcment cella, il a fait dificulté dc l a i s s e r passer I’c
p a r t y die c e n t chevaus yue j ’ a v o i s e n v o y é par ordrc ‘de
vos@ Allcssc? (disent clu’il en vouloit cstre informE; tout
oella m e f a i t juger quc l e coIlonel Rrnnt JIC se cognoitl
p a s (Cl j e suphe t~~S-h~llllb~~Ill~~Jlt
vostre ,411~essc d e IC reInCStlT

‘&ns

sol1

‘devoir;

je me puis

croire

yule vostre

!&!s-
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se ait voulu que sen cxtier feut idétusché ,et iridfipenhnt
tics mieus puis quc j ’ u y teu ll~onneur d y commin:lcr s i s
scmaines ~tlmxut, e t s i par quelquNe surprise ou faus c’~Itrlennlrc i l :woit obt’euu d e voslre AlLesw <p”lqllc <-hosL!
CO11 tw cc qu a lest6 fnit jusquls A cette hcure, je vths suplilc, MouseigncYr, quc lle collonel Brnut rcvivunc 5 l’ordinairle prendre l e s ordres d e moy, ‘ct qw +ostrfc Altcss-I
neus commandle clc nous t r o u v e r A sen r e t o u r aupres :lc
voslre personne 1 ), afin ,quc clia~cuii :Iie ws niisous ;
wmme j’ay t o u t e nx1 vi’5 tiu ui1 r e s p e c t inviolahlr peur
vostlw hltess~e, jc s u i s pcrsuadé yu’cll~c mc mclintiendra
dens l’otorité de ma charge; j’ay ~cncore ~~l’aulrcs sujrls dc
plaiiit,e
contre
l c coloncl Hrant que jie r~epr6swLcray iì
vostrle Ahesse qui, j e croy, fcr:l reveuir c;et liommc d:ins
son ~d~evoir;.... szms cch j e ue pourrois p a s scrvir, cl tl:
plus, Mousei~ueur, li: service sul1 g&nCral v seroit iuterrss6;
j e sierois zlle trouwr vostre r2lt~ess~e s i >‘avois osC alxludonner lu n u i t mou cartier ; celh m’a obligé :l’~cuvoyei
mou caliitainc-lieut,en~~Iit.
Ho~cwel M a u r i t s onmiddellijl~aulwoo~~~&!~, d a l
hij
I3raadt zou tlerugbr,eugcn tot diens plicht, het diens opIrodcn d e M . n i e t l o s , want 15 J u l i vcrvolg:de h i j om.:
,,pour moij jc suis obligé Ndc représlent’er A vostrc Al tusw
que moii lioimeur y ‘cst intres& e t jc v o u s suplile lrh-s
l~unibl~meut die ni’cii fnire justiw; j c
mc rcwlr6 h micl)
:mprCs ~d’c Vostw All~esse; si Braadt ;I quelqw chosv 5 ilirc
coiitrc moij, et s’il se trouw que j’aij.c fait plus que rn’:1
charge ne m”cn engage, j e vcux 1211 portier 121 peille. melis
jc croij nussij raisouualh quc si Brwdt a mtmqu~, qu’il
soit punij comme il le méritc; c’est un boul~cur peur luij
quc Vostre hlt’csse ,cst diférC vostw voijagc, c:u* si Ja f’~eusSC .demcuré seul, j c luij hrois upris sou l&voir O>, mz\is
l a prbaencc dc Vostrc Albcsse mie rctlcndra toujours d:uis
l e r e s p e c t q u e j e (dois, m;lis j’esp&rlc quc Yostrle Allcsse

\

1) hlaurits w a s vuornemens ‘om 13 Juli met .\yl\-a 01)
cc11
pás vó0rwaarts
\‘nu D o k k u m ld,c .juisCe ,plaats .vo’ar KW
a a n tmc l~ggcn s c h a n s v a s t t,c sbllun; dczc wrkLenning m o e s t wordpn
uilgcsl~eld wegens ‘d,c voprbcxwiding An l i e t L~crugv~crvrwr van het
HoUandschc secours, t&w M a u r i t s íY J u l i ‘s a v o n d s ‘s Prins’en l a s t
8onlving om dit mc~erc~~~d~ocls t’erug 1 c z~cndw. Bijdr,agen, Ov~erdruk. 1 45-6.
2) de 11. zinspccldc ‘er hiu- o p , dat hij, indien JX. afwezig was
gewcwt. zelf als h@.gst,e chef de zaak vau Brandt had kuuncn lx.L. .
r’echhen.
P
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vouth pas quc j'8cmportc cetk douleur 8dans IC cocfur
qu’un petit compagnon co~mmc Erantlt mc faisc la loij; il
i,i a 25 rins que. j’aij commandb
comme maréchal dc
cxmp ‘ct plusiseurs ann&3 ‘de suitte, s a n s qu’il rnmc s o i t
arrivé mi parIei r~encontre.”
16 Juli, toen 1412 Monlpouillanzijn geclrag hij J. M. vcr:~ntwoor~dde
tegenover ttloor I:!#e Stat’eli-(;leneraal ingel.~rach1~: klachten over vorderingen aan ldle bevolking (blz. 1 X3-9),
woes hij op anderen, #die voel meer cischten: .,particulitirei
m a n t lle CollonelBran411, yui a loujours ollligi:plusicairs
vilages, mcmc cluelqucs m i s qui déper&nt Stl’icij, ‘rlc donner 141,c toutes sortes il’c vivr’es et u u e somme ld’argent pal
jour asslez consklérable quoij que jse 1’aij.C avcrti plusiciu3
fois; il s’cst f a i t cncor3 l>i~in t:l’autres clioscs 1:14~ q u o i j j e
ne suis pas responssabl3 1). Xu rfeste Mons~cigneul~, le Colontel Brandt continu8e clans sa desol,éissancé; il m’écrivil
hier mie ré3iculc lettr’e let ~il~epuis il ii’a pas e,nvoijé prSendre
l a l)a,role (het ,,woord” vo’or 2 4 u u r ) : j e nnaij eu il i i
a cing jours nij capitainc nij officier do sa part. Vostr&,
Altessc voit, club nij a plus ilioii~in ~tl~e cïisimuler; il ij 13
4lc l’autoritti de ma charge.” Koioncl B r a n d t legde thans
eindlelijkhet hoofd in Stlen schoot, want vlak na ~clcn vorigen brief schreef ~rle M. aan J. Maurits: ,.Monscigncur I ,Je
r~cn~d grace & Vostre Altlesse (de In bonlé clu’clle a eu I,lci
me renvoijser la lettre de Mr. BraMt; son major eSt vcnu
de sa part resscvoir la parohe.”
nc

In 1672 waren 2 aanslagen tegen Zwartsluis mislukt
J . MaLirits ~doed ‘er 2 0 Juli 1 6 7 3 een ~d~enden uitvocrcn j
sllaagde hij, dan was men meester van den mond van het
Zwartc W a t e r , w a t Zwoll~c ( i n Fransche h a n d e n ) blokkeepdse 4x1 (de veilighc%d o p d e ’ Zuidierzele .vcrhoogdc.
Hoewel hij zelf het pl~nu uitwerkte ten #den aanval vanuit
Blokzijl l~eiddc, mislukte dezc volkomen: in 5 colonnes
ondernomen, bracht hij r’eeds daarldoor .groote rnocilijkheden met zich; ook werd de voorb~crei~dmg zóó omvangrijk, dat de vijand, tijdig gewaarschuwd, verschillenldlc tegenm’aatl;egclen trof; l~ovenldi~en l>l~eck Zwartsluis h’eter van
allse?lei voorzien 4lan m e n vermoend~c ien h a d men z e l f
niet vol’doende geschut ~~e~eg~evoe’rld.
Blehalve z i j n 5 colom~s, ‘ w e l k e albe tlegen Zwartsluis
werden gericht, b~ezigde Maurits er e,en &, 11.1. zijnc ge1 ) Ixttenlde o p cde kbachten. welkc r e e d s eindc Mei ( O . S . . ) over
hel optrseden van Brandt waren ingekomen ,(Ulz. 157), is dit wel
aannemlelijk.
._ _
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hlelele ruiterij onder de Montpouillan richting Stelenwijk
om, door tegen hel g:lrllizoCnahlaar te dNemonstrleercn. Lc
b~el~etten, dat van die zijde hulp voor tde Munstcrschcn zou
opdagen. 11-21 *Juli voorm. schreef hij leen kl,ein brilcfj e v a n z i j n commandopost
o p ,den H a v c l t e r b e r g a a n
.J. M,aurits in ‘de aannam~e, dat de ond~ernemling was gelukt,
naar Zwartsluis, wat dezen niettemin heeft bereikt: Wij
z i j n hier omstrlccks 7 u u r v i a Di’evcr a a n g e k o m e n ,,mlct
de cavalleri,e en tro,cpes en kanon” (,dcrhalve cen colonne
v’an ld’e 3 Wapens) en slaan in hinderlaag op $6 uur van
Stseenwijk a a n den Meppelerweg. die M o n t p o u i l l a n h a d
‘elen v a a g b’ericht o n t v a n g e n ( h e t w e l k latIer j u i s t bIelek),
d a t d’e Munstterschen Coevordmcn v o l k o m e n haidlden a f g e sneden ldoor Dalen aan dien weg naar Gronhlgien tlc bczetten. ,,Willen o&ertusschen van herten wunscl~en, dat U
Vorstel. Glen. acnslagh sal syn geluckt.” Die vijand had zich
cvlen buiten Stelenwijk gewaagd, doch was ‘door itlle onzIen
d’ad8elijk we’er naar binnen gudrNeven.
Uit telen twce#de klfein brilefjc, half 2 nam, van Nd~ezclf~de
plaats a.an J. Maurits v~crzond~eu Idool* ,de Montpouillan’s
chef vían dien staf op advies van ko.lonel van Haren en
allle andlere l~olo~~els blijkt, hoe het gerucht lilep, dat 1000
Munsteixcher u i t e r s ‘door Houvoen w a r e n g e m a r c h e e r d
om dsen post bii Dalien t,e gaan versterken. Men wachtte
,,mct impati~cntiè” lot ‘s avoeds 8 ULO’ Maurits’ antwoord
(om ‘ d a a r n a terug t e kceren?) c n ,,go#cdc tijdinge” (omtiTent Zwartsluis); intusschen zou men zorg ,dragen niet tc
worldlen afgesnlelden. Daar I:le Montpouillan korten tijfd latjer terug was tc Wolvega, heeft hij vlermoled,elijk no,g den
ll-2lcn ‘s avonds ~dcn terugmarsch naar de kantomllementsen aanvaard. Aangezien hij met zijn troepen minstens
één ‘etmaal buitjen is geblevien nadat ld,c aanslag op Zwartsluis wus mislukt, zal men ter na ‘die mislukking en de
b i j die Z . c o l o n n e G r a h a m p l a a t s gevoridcn Idebâc18e in
Mau’rits’ hoofdkwartier niet aan hebb’en gedacht de Montpouillan in te lichten en te (doen inrukken, of wel #de vlerzondten order heeft h.are b~est,emming nilet blereikt.
Die trolepen waren nauwelijks terug in hun kantonnemlenten, toen bij M,aurits herni~euwde Nernsligc klachten
inkwam’en ovl&- het gedrag vooral ,dcr cavalerie. Natuurlijk werden die (de Montpouillan toegezonden met verzoek
om tc #ditenen van bericht.
1) Voor drzcn zeer b~el~angwckbcnd~en
mijn vcrmeld’c stu#dile, blz. 142-5.

en locrzamcn

aanslag zie men
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2’7 *Juli scl~wef .J. M. hem: ,.AIonsicurl 11 est incroyable:
~cb.3 pl:lint~es qui nIc vicnncnt touts les jours ,dcs villnges 1112
<Ttlc provinc*i:~ i.(.y :>t l>~‘iiic~ip~~lcm:cnt :la VillagC 4ile Spange,
l~equwl souffrc l>e:iuc~~up ltlcs (3vnllicrs cl@11 mtincnt du
bois ct dn foin vers 13 Holl:lndC~; i l s prCllncnt odes rachcs
ct poroeaux pul- l’eur m6nagc; i l s contraigncnt l e s pavsants pour leur donner sdc l’,wgcnt. .Je vous pric ,;l’y rem&
dier, tllltl-e111c111 ICS p”“‘v1‘c”
gen ts S’:1I:IIYzmTOllt dClY?ChCf
Si la provinw.” 1)
Dc7;c oogcnscliijuli,jkonschul~digc brief ~tlee:l h i j den ophruischcn~den (~nsco~~narcl, roods geprikkcl~d door voorgaan~tl~c k l a c h t e n , 1~1~ qwstiën m e t Bramlt ~‘11 doordiScn z i j n
gezondheid Lc \v’cllscllCll
overli,ct,
de m a a t ovcrloo~
lWI1.”
2 ) H i j anLvvoor~~1~~IC: n o g I:lenzelf;deii d a g : ,,Mons~~igncur! 11 ,cst ~difisill? de renMier Si des plnint~cs qui nc
vicnncnt pas 5 ni3 cognoissancc, mais je voy que j,e suis
asslez malheur~eux que voshz Altess’e reydmk avw une tr&
$-mde sfJLnCrilP U tout c’e que Pon vbus dif jdcs cartiers
del 12 CCiVCllWic ,de HoZlanlde , vt les flutres qui en font iniílc
fois plus, on rbe leur ‘di? prrs un mof; po’ur rnoi, Mpnseìyneur, je wous supplìe chn envoyer m mtre en ma plme
qui sem plus hemc/rtx
rlc? vo,us plaire; jay pourtant fail
leus nws cfl’orts pour m’aqquitbcr dr‘ l’ohéissenc8c e t
1:1u
Ksl;wt qn3 jv wus :lois ct je continueray to:uicmrs” 3) etc.
.lohnn Maurits antwoo~~~rl:~le . 28 .luli kalm, waardig en
zak~elijk: ,,Mo~~sicur! J’estois l)icn surpris par vostre r61~01~s~~ sur un su,irt qw j 2 vo,us nvois prii’ d‘y remaAierou
~tl6t:cntlre lscs foulscs qui se faisoient par 1~2.5 c a v a l i e r s aux
siijc?ts :Ic ccttc Jwovinçc i<tont ile v o u s ay tenV’ov6 l’es rcquestes ,et lies plaiiit~es, sans que ‘j’ay fait audunc cïistinction,
si soul des troupw s:le IIollande ou de la Prise auxquels,
tl,ernicrs vous mc IClisiez que je ne l:lis mot, oe q’ui est vray!,
Zi causa quc vous 12s commandcz et les uns èt l’es autrlcsl
générallemcnt; pour ccla jle m’adr,esse 1i vous seul Net point
:~us Fégiments e n p a r t i c u l i e r ; jsc n e comprlcnds p a s (cc)
clue vous voulez ililrc par ces mots ,,po’ur moi, Monseigneur,’
je vous supplic~ d’cn ‘vnvoyer mi ahtrle en ma plaoe (etc.
zie boven) au beu quc j’attendois qiic wus auricz ‘dit: ,,je
tlonn~e’ray or:lrc aux officiers de la Cavallcri~e d’cmpeschcl
1’CS foules ;” je me suis jnmais plaint ‘de vostre pcrsonne nl
1 ) Verg. hi~eromlacnt
m i j n opnwrking ,op b l z . 1 5 4 .
2 ) Zie orntrcnt dit ongrst~cldhcid
rcsds b l z . lGO-ï e n vborts hiernA
blz. 215.
3) De cursiwwingcn z i j n wrmocdrlijk a a n g e b r a c h t o p J. M!s
hoofdkwartier.
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ay donné sujlet :I vous ~tle croyr~e que j’aysmeray mileux un
auW. Monsicur, j’att~enrls cncore qulc vo,us donncricz telle
ordre quc l’es foultes cessicnt, afin qwc la provinoe n’aye pl2Is
‘de sujet 8:lc se plniilcl’re :L M~cssi~eurs les Estats Généraux, commc ils ont fait ‘desja cy d’cvant, Iclles peux d’oPtlrles qu’on tien1
ldans hcur province; j’espère q u e v o u s prendr~cz c c c y il
co’eur et Idsc croyre que jle n’ay point autrle ~dcsscin quc
d’lestrhe, Monsimeur”, ‘etc.
Dlez’e brief vond bij den heetgebakel~den
de Montpouillnn
ni’et die waar8cleering,
wclk~c h i j v?erdiend8e.
N o g 2 8 *Juli
antwoordde hij :
,,Monseigneur! J’ay slervy 26 campagnes sens que j’ayc
rlessleu un rseproche die mes supérieurs, ny sens lestre obhgé
die me justifier de pas une de m’es acsio,ns 1) ; ce ,endensi
jie n’ay jamais tant pri de préca,ussion pour satisP‘jirle tout
le monde que je fait pr&entem8ent
let avec tout cella io
suis exposé tous lies jours a répond~~e a des cboses que .ie
n’ay pas Taitles, set m~esme qui ne sont pas venules a ma
cognoissjcnce ‘dans tous lies lieux du mond’e. Quant quelqu’un s’e plaint ~tl’un ofisicr qui! commlcnde d’cs tronpes,
on luy rlenvoye lmes plainties et les gcns qui les foInt afinr
de justifier la vérité; c ’ e s t Ja grace que j’ay ~demendé8e(
d e u s f,ois a vost’re Altessle; m a i s a u l i e u lik cella je
n e v,oy q u e *des plaintjcs s a n s savoir ~:l’où ellles viennnnt n y qui 1~~s a invent&s; j’osIc d i r e a Vostre Altcsed
quc vous me 8devcz fai’r!e justioe dlc ces canailles q’ui vcull,cnt intéresser ma réputasion; je veux croire quc toas les
d~esolr~tlres quc vostne Alt’essre marqu#e ldans ses deux dernilers, sont véritabl,es
; jle ne prét’end pas Nexcusler lies troup’es, mais absolum’ent tout ce qui est ldans la requette dc
o e u x lde Spange & man éga’rld e s t faux; j,e n ’ a y jam,ais
donné ~d’orldre pour eux en manière quelquonqfii~c et ils
ne m ’ o n t jamais r i e n ‘donné nY personnu d u m o n de ne leur a riten
idemaiitd é
die ma part; .ic de-1
m e n d e & vostre Altcsse qu’il luy plaisse d’appeler c e s
gens la aupres ‘de sa personnc let q u ’ i l ~examilne t o u t cei
que j’ay fait; il ne s’e trouvera pas la moindre choslc ldlc/
v&itable; après cella, Monseigneur, jmc dois ,espéncr quie
lorsque vous cognoisres la vérit6 qu~e vous cllaticrcs tcllcs
gens et cc qui me fait souhaiter ~tl’~cn voir un autrc Li rnla
plaoe, c’,cst pour n’#estre . plus exposé aux calomnies do

1) Z:at d e Montpouillan bok h e t f e i t n o g h&g, d a t h i j z i c h haq
Imoetlcn wrlantwoórden ov’er dte vo&eringen, d b ó r z i j n s t a l m e e s t e r
nam’ens hem verricht 1
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t,elles gcns..... Un de mes nmi’s qui lest dans I,c goumcrne,nicnt,
m’écrit ~tì:e Hollandc yuIe l ’ o n a atdress aux Estats Généraux mill~c fausset& sur celtc première afaire qee 1’011
avoit ‘riit que 1’011 n’envoyelrait pas len Hollande 1); oclla
n‘csl il pas cruel, Monsrigneur, de voir arriver ‘dses choses
de cctt’c nature lorsquc l’on Ics a si pcu méritéles?
29 Juli is ~dc Montpouil’lan hierop Johan Maurits kómen sprekeu. Daarna schreef hij nog: ,,Hiser après avoir
quitte vostw Altcsae je fus chez Mr. de Haren qui me
fit voir l’ordr,c qui avoit esté Nenvoyé
au village ‘de Span4
ge ;.... il SC trouw quz le lrlit orlrlw est signé par quelq:u’ua
que j’e ne cognois pas et je n’y . suis nomm6 ‘en manièr:el
qulelquonquc, teellemcnt, Monseignieur,
que cella fait voir
la malioe clc cellley qui a ‘escrit la nequette #de me no)m~~eer
et sdir’e aussi que tous les jo.urs il vi.ent de rn~p .oríIred
pouï les faire contribuer;.,,..
j~e ‘demanjdse Idonc par gracc
a vo&e Alt#esse que jle puisse faire arester celluy qui a
escrit la !ditte requeste afin #tEe Ide$c;ouvrir
qu5 l’a ohligé
ii la fairie d’e cette sortte;.... je croy que vostre Altesse ne\
mc refusjera pas dse me faine justicc puis qU’il employe
mon nom sans raiso’n; Vostre Altcesse scait ‘le bruit que
cella fait cn Hollandse, commre j’auroy l’honneur d’e vous
faire voir les llettries... j’espèi?e aussi que vostre AlCessa,
suivan t sa promesse, fcra v e n i r l’~ens~eigne
qui a iescrit
si inpertinamment Net dont je gal?de la bttrNc q,ue je luy
confronteray devcnt vous; j’attenlds que vostre Alt’esse me
mende lossque vous le flerez venir nuprès d,e ~0,~s” etc.
Maurits ging, vcrmo~eldelijk
omdat de biedodsde vaan&ig
(van Corbach) hem in zijn z’elfstanldig commando go’ed
domch
had ge~rlicad 2), nilct in op dit laatste verzo,ek,
schl>ecf ’ jtl’c Montpouill:m 31 Juli: ,,Monsieur! L’enseignc
qui commundoit U Slijcklenburgh, ‘est arrivé icij
s’elon
inon orldre qui ldit, cela ‘est assuré, que les cavallilers
ont
1) De cden Staten-Generaal en .dlen Prins -overgebrachter klachten
\
&m dc Staten van Fri’esland,
vermeld op blz. 154-6.
2) Cocm’acd vau Corbach, 4Tr Maurits 27 Mei 1673 met ruim 30 man
naar Slijkcnburg gcz’onden
om daar de schut- ‘(cn inundatlc) sluis t’c
lxdicaen cn tmc bcsch~ermen.
I$er werd’ die bezetting tot een pernianentc verklaard. Toen Munster’s
groote aanval van 22-6 Aug. op
Friesland l,oskwam, werd de b#ez,etting van dit zc’er belangrijk’c,
inmidd’els i n s t a a t v a n verdediging
gebrachbe
vleugelsteuunpunt d’erl
Omstmeks
18
O u d e Friescbe I,ini,e opgcvo’erd t o t 3 Comppgnieën.
Aug. kcendme van Corbach
met zijn dctachemcnt~en
terug naar zijn
Korps; met sde Montplouil&ms
klachten had zulks nPets te maken.
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fait ces jours pas& h~eaucoup d’insolence dans le village
#d’e Spnngue ,et la environ; ils ont pris d’un ho’mme seul
c i n q vnches e t I C restc s:elo,n l a lijste cij j0int.e; il nei
scaura nommer les cnvalliers ny ~du q,uel régiment ils sont,
qui ont fait cette disordrc, mais crcla ‘dit il que lle cornIet d8q
Monsr. ~:l’Oh:lnm ij ae?stti peur fairc charger du foin qui n ’ a
fait nij 1:2rmis aucuilc :iisol~drc et peut ‘estre celuij la scaura
bien ~du quel rdgirnlent. les cavnllicrs sont qui ont fait les
I.lis(~n:lres surd. ;.... il vous plaira ltl’ij rem6dier commv vous
jugerez A propos, soit p3r appréhension des cavalliers ou
par UII ban, afin qube messieurs les Estats (de cett,e pro-1
cince voijent ‘qu’on ij v’eût rlemtiidijer;
I’c paijsant qui a
fait la requlest’c, ,dit qu’il l’a fait par oAre des habitantsi
et jc leur aij dit qu’ils pr&sentasslent
euxm~emcs leurs,
plaintes SI vous, en quoij ils on fait ~du difficulté, me .dEsant
toul rondcmcnt, s’ils 112 pourront trouvcr leur rlemècle
icij (1d.w.z.
bij Maurits), qu’ils s’a8doesseront
aux Estats
‘de octtle province.”
Hlet zal de Montpouillan niet gel’egcn zijn gekom,en, dat
de commandant van Kuinre, kapiUu van IIomselaer,
nagenoIeg
t,e zelfdertijld,
n.1. 30 Juli 1673, Maurits kwam
,,beklent
maccken ‘die grotle .moletwillc
van Idie ruijters,
rlise sy plegen omtrent ldime boeren in ‘t affn~cmen cl1 cdwingen van gelt, jac plunde~:en tlic bo;vpcn ten eenerna van
hoij ten koeijcn; het hoij wort gesonldcn n:te Hollandt bij
menicht~e, soo dat uilet één boer hier ontrent kan blyvcn
wonen; soo ist rdat ick gsnls onder;lanich vcrseecke, dat
U H.V.I). hier or’dcr in gelieft t’c stel18eu.” 1)
L)lcn vosigcn avond waren er 4 ruiters uit het hoofdkwartiler
tlc Wolvega g e k o m e n zondter p a s met h’et ‘doel
om ldle boeren te kw8elllen.
Toen cen ‘dier ruitlers brutaal
tegen van IIomselacr optrad, had (deze hem licht gekwetst.
Ijte animosit,eit tusschsen beide Wapens trad als merkwa’ardig verschijnsNel
bi,i ~deze kl~~chtcn aan het licht; zij kwameu van (de comman’:iantvll van Kuinr~e en de ‘Schans
van Slijkenburg, waar infantjerie lde bezetting uitmaiakta;
~cl~eze nam het op voor de boerten tjegenover het ruitervolk;
zulks had hi’er ,en ‘djar rcads gelleid tot vechtpartij’en.
H’et schijnt, Idat zoowcl de aan het licht getb’ed,en feiten
als het onderhoud met Johan Maurits (de Montpouillan ten
slott’e #d*e overtuiging schonken, dat hij tegenovler dezen
nanvanklelijk te hoog van lden toren had geblazen. Hij
schr,eef hem althans nog 31 *Juli: ,,Monseigneur! Hiser au
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soir j’nvois oi~donné ?l tous Ics cwltincls
et majórs de cc
trouvicr ycy (hoof~dltwarlier
Wolvcga) p o u r leurs fairc
voir llcs lcttrcs ltlc vostrc Altcssc sur Ics d6sorldres
qui
sle commclt~cn t c t pon I fairc ,rlc ~iouvrll~cs 8défcnc~Cs
nfin
d’y rcmédi~cr. 11 cst vrat qu’un; partic 1:1cs choscs quc les
p a i s c n s f&cnt, sant vCFit:rhlcs, m a i s 11011 pas teut ct les
ofissiers et cavaliers ,tliscnt al~solumrnt qu’ils nc p~~uvcnt
plus subsistcr ;i cnusc ~rle l’estr&nc c*llcrtC íi,:3 vivrcs; On
tachcra pourtant :IP :Icltwuvrir qui sonl l x c a v a l i e r s
pour Ics punir ,ct jsc ticndrni la main ,aiit,cn t qu’il mc x’er:l,
possibhc peur l’cmpcschcr ii l’:IV~‘llil~, Ill:liS il mc s~cra bieu
difisill~c q u a n t les pl:Cntcs net Viciuw11t p:ls A m o y quc
trois ou quatre jours al~r& 1P mal; l)ot~i* (‘c qtii #cst dc J’cuseignc, je supplic tres-liuml~lcm~ei~t qw jc luy puiss’u pnrler
diev,ent vostrc Altcssc afiii qu’il r6pondc SI l’inpcrtincnte;
licttrìc qu’il a ,cscritc [niet mwr unriwczig); je ‘nc mc consollerois d’c m a vit cy j’avois fait q~~~~lquc C~I’OSC, qui p e u t
~déplairc a mstw Altcssc; . . ..j.c vous ~dcmamlc qu’il Soit
1x4cvt5 ‘et q~ic 1’011 xen mctt~c un autrc cn sa placc.; . ..faîteç
donc, s’il vous plaît, ‘Monsciglleur, trouvcr l’~cnseignc ct le
paysan dc Spangc qui a csc’rit l
a
rrqucltc aupres dc
VOSCT Alt,essc afin qu’ils parlcnt (cu m a pr<:seucc.”
De l,ricf~~lissclillg
over het g e d r a g ldcr caval~cric w a s
hiScrmcc uit. ,tlc Montpouilla~~
lixl t,cu ~&xl~c ongelijk lwklend ,en de vcrcischtc mnatrcgclcn in zijn rcgimcntcn cloc’~l
bcfftcn, Icn deelc illcn hal tlcruggckaatst hloor n o g m a a l s
t’c wijzen op 8d’c slechte h~ctalillg ~cn vcrplcging van zijn
korpsen. Hij stond op het punt van met zijn cnvnleric te
vertrlckken.
14 Juni had :le Prins rlmc mogclijltl~~ci~d in uitzicht gcstcld, dat hij o.m. ~,lc 3 Hollal~~dsehc cavalcricrcgi-!
mcnt,cn ~dnarhccn zou mo’ctcn l,crugrocpen; .Johan Maurits
g a f ’ Ndaarop #dafdclijk tc kcm~n, dat hij dan een geheelc
strook voortcrrlcin, voornl. fdc dórpcn Op ~dNcn hóógtc-i
rug tusschcn Linde ,cii Tjongcr, aan l~luii:lcri~~~g
molest prijsgevel;, ,.ce qui cauwra uil grnxl cri i:laiis la 11,rOvmc~e~ c:w la ravaleric dc cctte provinuc icy n’Cst pas hastantc de s’y main-i
t’cnir.” 1 ) Ook tIcgin Sept., toen t,cn twcrd~c malc een plan in
overweging was om Coevortl~cn te l,cvrijdcn, o.m. m,ct troepen uit Friesland, luilddc Maurits’ ooridee Ov,cr hanc waar:l,e
weinig gunstig (blz. 21,1). I>it oorAUti
14 is w,-1 te vcrkl:~rcn :
~dczc cavalerie ~tl~cotl uitsluit~ci~~tl
diNcnst in tic oulde Fricschc
Watcrlini~c m e t liaar ~tloorweckl~c terrcincu, ltlc z w a r e
1

)

T’orn mdc IIol$andschc

cavabcric 5 Au~. vcrlrok, is de Fri~csche
ni~ctt~cmin dit r6orstdUq
U1ìjww

caval~eric, ~est~cund door infantseric,
vasthouden (blz. 212).

ill
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Fricsche panr~dcil Ii~Cpl ten t:lecl,e in de wei~dtin; van dé
hoogere officieren achtl~e Maurits alleen kolo,nel van Haren goed bruikbaar (blz. 195, 212 men 214).
Toen ~tllc ‘door ~rl,en val van Maastricht (30 duni 1673) vrij
gekomen Fransche troepen een gevaar voor de Vesting
Holland b~egonnen t,c vormcn, eischt’e ~dc Prins het Hollandsch~e sccours 12 *Juli ar~13er1~~aal
meercedoels op. .Joh’an
Maurits IdScxxl toen hel vervoer over I& Zuiderzee vo.orhe&dlcn : t,c #de Lemmer Jagen 148 vaartuigen. In ltle Montpouillan’s staf warlcn ~tlc inschepingsmogelijkli~ed~eli
nifet
vol~docndc nagegaan, want lT> .Juli moest J. Maurits Eden
Prins Jyericht~cn, (<lat hi.1 op voorstel van alle betrokken
i~egim~c~itscornmaii~lanteii
nader Kuinre h a d aangewexn
als inschepingsplaats voor de cavalerie, zulks in verband
met dse ‘door (tien regen zóó bedorven w,cgen; het herstel:
llen zou 2 tot 3 dagen .vertraging geven. Idle M,ontpouillan
zond IeIerst foen zi.jn kwarti~crrne~estcr-~g~llleraal
met 2 majoors naar Kuincc om er lde gel~egenhci~d tot inschepen na,
tc gaan; viel (deze tegen, dan zouden .zij ‘de inmid’dels op
Kuinrle gsdirigeerci’e
schepen ~tlocn terugkeeren naar de
Laemm,er ,en zou ‘dan ‘de marschrout’e teler caval~cri~ereginienteen an&rmaal moeten worden ge+ijzigrl, wat ten slott,e
h+xft’ plaats gevonden!
Nxlat Johan Maurits schimcr tot over het. uiterste had
aangehoud~en
o m het Hollall~tlstihe
sccours te mo8gen bclioud~cn, ,eischtmc ‘de Prins 2 Aug. 1673 voornl. tde cavalerie
daarvan terug op zooldanigc wi,jze, Idat verder lij’delijke
weerstand uitgesloten was! M.aurits ontving (dien last 4
Aug. nam.; hij vo!cx%e ldicn toen op Kl#e snelste wijze uit. 1)
Ho,ewel .de cavaleri’e
(20 compagnieën) mo,est kom,cn van
Wolvega o f - v’erder, kozen $e Secrst’c schepen ~seds den
Sen ‘s avonds van 8tlSc Lemmer zee; zij waren Qcn 6en
vóór ,den mi’dvlag op het Y vóór Amst’erldam! De laatst,c
cavallcrie, waaronder het Iyegiment van dc Montpouillan,
was in ldjen vro’egen morgen van 6 Aug. in zee.

Het vlertr’ek van het Hollallldsche secours uit Friesland
kwam zeer ongelegen, want lle. had Johan M,aurits in
overleg met Aylva cn Rabenhaupt nla zeier veel wikken
.en uneglen leen plan in elka& gezet om voornl. met ,de Hollanldschme
cavalleri,c h e t zoo b~edrleigde
Colevorden
b i j ta
1) Voor bezien wer m~crkw’aar&gen
strijd op papier van ruim
i$ m~aan~d tusschen den Prins #en Johan Maurits over het al dan
nbet terugkseren xan het Hollandsche sccours ieze men mij,n verme$le

stufie.

?‘
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springeu ; 2~12. werd iu ‘de l~ezctting VU .J. Maurits’ voorstc
linie th:\ns Nc~en Ixlangri,jke lwcs gcscl~ot~cn, voornl. te
Wolvcg:~, ten m i s t e h i j li3:w coli7m:llalalit.
I n strij’il iníet
z i j n mc~tlio J u n i ~deu l’rius l;c?~ibaar gcmaukt voornemen
om idan tlc Linl:fielini8c prijs le geven voorzag Maurits in
(die broes (loor l:Ic 3 Fricschc ~:~\~:ll~ri~crc,ll~~~l~~e~l
dat
~,kwartier” Ilc late11 overncmcn; voorts wcrdcn 4 regiment,cll i;lfant~erie u i l dc rolluitsBcll’iug voorwaarls v a n Hce‘I‘c111\‘CVIl
voo~~~i~g~S~hO~‘~~ll
Jlli;li‘
liC:iOL’l’.le
~OOrSt~c
linie,
o m . L e Wolwga. 111 lici al:.I:wr ontsl7riv hiiial wcr:l weer
voorzi~en d o o r comp:~gni~cëu ) gWOl’JlXì u i t ‘clei opgel~bepcll
,&Îd~e m3u”, <(Ik ecl~lcr tot o v e r de11 krili~eksten d a t u m

Sc. kwam 2 2 Aug. d e ecnige groole aauval vat1 Munslcr
los, wellw Friesland in 1672-3 te 4oorstaan beseft gcllad.

1) Ernst van Haren, geb. le Imuwarxlen 13-23 Dec. 1623, gesproten uit ,ecu oorspronk~rlijk
Limburgsch, daarna Fricsch geslacht.
1668 l$oloncl b i j cl? c~avaherk, 1 6 7 2 grictumn v a n ~~cststclliil~r\~~crf
i3
>
1686 gcdcpuktrdc YaI1 Fricslautl. S t e r f t 15-23 Aug. 1 7 0 1 IC Hewcnveen, njedat hij
r~mds vro~cger afstand had gmlaan v a n dlc grktcny.
IIij trouwde
Catharia van O,cncma (7 kinderen) cn was de owrgróot&d~er van #de bck’endse gcbrpcd,crs en dichters Will~em ~1 Onno Zwier
\‘an Haren.
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Maurits wist het gevaar te keercn door #een handig uitgcvoelxle nchtel-\~~aartscll~ concentratie van rdc bezetting
v a n Lindc- cn Tjongcrstclling in #de re3uitstelling daarvan voorwaarts van Heerenveen (wq. b l z . 16:6;) v ó ó r
het ~eintle ‘der maaniJ was het gevaar voor Fri’esland volkomen voorbij. To8cn lde Prins dit nog uict wist, hn~l hij
Johan Maurits Loczeediug van an8dvrmaal 3 regimelltjenHollandschc c:kvalcrie ill u i t z i c h t g e s t e l d . 30 ,4ug. ~clankte
Maúrits ~:t:~arvoor ; ,,mais il est tres necessaire quc v. A.
m’envoyc uu haul officie?’ pour commander toutc: nostrc
cavallerie, car il n’y a pas uii capablc icy pour cc sujet,
puisque Monsieu? Haren 3 quitté l a g u e r r e . ” Deze \v:l:j
n o g eveu b i j z i j n r e g i m e n t teruggekomen,
tolcii de Frirsche cavallcrie w e g e n s h e t verlrlek d e r Hollaxlschc werd
verplaatst naai Wolvcga. Toen van Haren’s overgang in
burgerldienst
waarschijnlijk wep:l, solliciteerde Grxlf Wilt-9
genstcin, ‘die z i j n spcculatir o p h e t c o m m a n d o o v e r cai
Ill~~~ei-~cil,l,ecls pl*irs: 12 cavali~~~ic-r~gilllli3111 haC zij:11 mislukken
(blz. 196), b i j clcu P r i n s n a a r (de z . i . v a c a n t Romcnti~c
functie van ,,brigatli~er v a n d e F r i e s c h c cu Groningschc
ca~&yi,~” 1) en ook naar ,,tle amlerle militairse b~ei&c!nin’i
gen” v a n ldi’en kolonel, d.w.z. n a a r h e t c o m m a n d o o v e r
z i j n Fri~csch lxgiment. v a n H a r e n had iu 16’72, t o e n e r
gun Hollan~dsche cuv’alcrile in het Noor&1 was, het comm a n d o gevolcr~ ovecr adc g&ee18e Fricschc r u i t e r i j , .fjeit&
l i j k a l s ,.brigatli~er”. Di,v f u n c t i e had sloor ‘de lio’mst .van
d~c Montpouillan hare beteckcnis verlorlen, ,doch 11x1 die
t h a n s b i j g u n s t i g e r onistancliglic~~eii v a n troepensterkta
en toestand d,er wegen in het NQorl.len ku,nncn herkrijgen. De Prins zond de sollicitatie 26 Juli 1673 Nd,oor aan
,Joh:m Mau’rits. Deze noch dc Stalen van Friesland hebhm cr op beschikt; ecrstbedoe& hoopte toen nog, ,rlat,
indien nooldig, kolonel vau Ha>aen w e e r fi$eZijk ter bieschikking zou komen. Eorsl in het zleer latv najaar heeft
Graaf Wittgenst~eiu genoemde functie kortten tijci bek1cc.d.
En wat het commando over het regiment van Haren betxft, ook ‘dit is hem ontgaan, want in de 2e helft van
Stept. 1 6 7 3 wcrrl m a j o o r B a r o n vau Bylandt Palst~crk’amp
van het regiment Scllwartzenl>lerg, ,:li’c blijkbaar persé cen
kolonclsplaats moest krijgeu (blz. 196), ldo,or GNedepuQxr&n
belast met het commando over dat regiment. Echt,ir l:l,eden
(de Stat’cn, vermoel:i~clijk uit finnnciccle overweg$ngen, 21
Nov. d.a.v.. ltli,e ,,provisionccle
collatie” te niet, ~:loor tosen
1 ) FrPesland cn Gnoningcn ha’dden t h a n s 3 + 1 regiment’en cavakriv; hsct Groningsche regiment stond ‘echtw vplfc~men op zich zelf.;
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‘dat commando ,,bij provisie toe defereeren” aan den oudsten officier’ van het re~~nient, majoor Houwc van Grovestins. Intusschen w a s v a n Bylandt i n d e stukk’en reels
betit~eld als ,,kolonel” !
To,en de P r i n s 1 2 Sept. Saa~-~dc~~ huil v e r m e e s t e r d ’ ,
z o n d h i j onmidrl~ellijk li’ct c:~val,criercgim~ellt Kingma, te
laat uit F~ri~esland aangekomen, 8daarheen terug; ‘[le andere
o p o n t b o d e n 4 infanteric- ,eii caualeriercgin~enten
zouden
weklra v o l g e n ; to~ezcnding v a n n o g nii~dcrc wcd i n u i t z i c h t g&eld. M a u r i t s hi~chl n o g altij,d h a r d n e k k i g v a s t
a a n z i j n ~d~cnkl~~cel~tl o m Coevorlrlen t e ontzclt8en ; e c h t e r
kwam van Waldcck 23 Sept. ‘even naar Fri~eshmd om Maurits in het geheim in le lichten bctreffende~ ‘s Prins~en ophand~en zijnden tocht naar Bonn en ldiens v e r l a n g e n , d a t
te z8elfder tijd Waldeck van uit HoUand ‘en =o,o mogelijk
Maurits van uit het Noorden i’ets tegen den op ons grondgebiled ach tIergebleven vijand zou~:len ondernemen. 1) Met
de Fri’eschc cavalerite alleenvi-el ldaaraan niet te ltlenken; na
zijn weinig gunstig oordeel over haar van medio Juni
nolemd’e M a u r i t s d e n P r i n s
5 S e p t . d e (Hollandsch,e)
dragonldlers ( v a n B r a a d t ) ,,l’uniquc r e g i m e n t a u q u e l j e
mlc p u i s fi,er” als mobilclc r8cservie. Toch werden in Frieslond allerlei voorl~el*,ei’dillgel1 getroffen voor cen c.q. nog
Ce ond’ernemen offlensicf. Zoo schreef hij 6 Sept. aan Ged8eputle8erd en, id a t sdse ,,ordre en kri~egs~disciplinc” bij de in
het Noorden nog aanwezige (Fri~esche) cavalerie niet zóó
waren als wel werf<1 vereischt; ,,selfs ,dic comuna~l~tlenlenten
aengacnd~e lcle wach t’en ende bcset ting ,der p o s t e n ( =
sclianslen), soo m~ondelingh als by gcschrif te’ gegeven!
met naegccomen worden”3 hetgeen ,,irreparabele schade”
voor het Land kon veroorzaken. Daarom verzocht hij,
d a t k o l o n e l v a n Har~cn ( o f s c h o o n gri~etman g e w o r d e n )
m o c h t word,en :wng~wwc~~ o m godu1~n3~c h e t verdere/
veirloop van ldeii v~cI~tltocht of zoolang als bel Colkge ‘t ZOU
goedvinden, ‘de c a v a l e r i e i n Fr5csland t c c’o~lllna~l~~le~crcI1.
zooals hij dat het gchcele jaar 1672 had gedaan. Daar van
Harlenfs gebied o.m. ,dc Linde- en Tjongerstelling omvatte,
was inwilliging minder urgent; ~dc S t a l e n hebb~cn er d a n
ook niet op beschikt. 111 Oct. 1673 - tolen ‘e’r in Maurits’
hoofdkwartier in Rabenhaupt’s legenwoordigheitd
werd bcsloten tot volkomen ~d~emobilisatic van jde Provincial~e wecr1) v’an Waldeck kreleg bij wijze van ,,conunandant
dier Vesting Hol$an&’ aldaar het bevoel over die er door &x Prins achtcrgcl@n t~oc-;
pen enz., toNen dem einde Sept. 1673 in Blq:abant zijn voorbereidingen
ging treffen tot zijn beroemden tÁxht liaar B’onn.
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mid:I~clcn, daar Cocvordcn, dat volgens Munster d o o r het
wat’cr moest vall~e~~, juist daardoor was ontzet #en lcle wcgin ~d~crmatc onbrmkbaar waren, clat elke troepenverpla$tsing tc land was uitgesloten - is van Har’en bij wijze van
,,r’eecrvc-l)rigadie~”
n o g memen cnbelen d a g ,,onder d e wapenen gekomen” i n h e t hoofdkwartier. Dc t~erugzending
van dc vcrmel’de
troepen uit Hollanl na dc inname van
Naarden is wegens gcbxk aan schepen v8ertra,agd t o t
cindc Sept.; de Prins ~dacht ter toet?, in verband met zijn
in voorber~ci~ding zijnde oiulernemmg tegen Bonn, niet
me,cr aan om nog anderc t,e zemlen. Voornl. cloor gcbrck
aan tro.epen en Iden zeer slechten toestaud der wegen is. er
in het Noord,eu in het late najaar niets meer gekomen van
oenige offensieve ondcrncming.
Johan Maurits heeft tot vlak vóór dc bevrijding van
Coevor8den (1-2 Oct. 1673) vastgeliou~den
aan zijn hoop en
vertrouwen, ~~lnt~tlaarlo~e~~en
aantal trolepen uit Holland zou~íl,en wo’rcn gezonben. 28 Sept. schroef hij val1 Wakleck, dat
indien ook cavalmeric mocht worden gezonden, een hooggeplaatst officijer noodig was om daarov’er inclusief de
I;rieschc tc comlll;~ll~~l~eer~e~l.
1) Op t’erugkeer
van DDE Montpouillan rIekende Maurits niet meer; na alle oneenighc,den,
beslot~en door ~rl~e scherpe briefwisseling van Seinde Juli,
was hij da;a\rop
ook niet gesteld, want hij had - 19 Aug.
Graaf van V~7al~cl~eck schrijvende, <lat dezs er bij #den Prins
op zou aanclringen om 21 compagnieën paarlden te zen,dsen, zomler welke cm go’cx1.e diversie in het Noorden
niet uitvoerbxn was - ldnaraan tomegavoegl: ,,Ich halt~e darvohr, ader Murquis dlc Monpalyan würde lieb,er bey cl,er
Hauptarmee alda (~d.w.z..
onder #den Prins in Holland of
clSders) verbbciven
woll~en J trlazu k o m t , dass dice Frisch,e
@.w.z. #d,e Friesche) lufft vohr sein Gesicht au& un$enstlicht ist.” Dit cdoel& op diens oogziekte van Juni t.v!
1
Manrits b’cval nu 28 Slept. voor bedoeld commando Graaf
Wittgenst~ein
aan ,. ayant la qualité fd’un brigadier.” Ook
hi~ervan i s weinig gekomen. Wcl h e e f t Frilesland o p instanbelijk verzoek van 1c1c Staten-Generaal en van Waldcck,
tdise daarbij war,en geïnspireer3 door het algcnkeene
veldtochtsplan van Prins Willem 111, omstreeks 23 Nov. lG73
al zijn cavalscric behalve het regiment van Har’cn te Hnrlingen ter bcschil~ldng gestelId van Holland om ~daarliecn
en vervolgens naar (cte Mcycry van ‘s Hertogenbosch te
worden vervoerl, voornl. om te beletten, dat de Fransche
1) De Fricsch’e kolonels der cavalerie, vooral l~olond Kingma,
Wamen daarvoor bij J.M. natuurlijk niet in aanmerking; verg. blz.
193, 212 cn 214.
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bezettingeni n o n z e H~epublick ‘s Pririsen onderneming tegen Bonn in Eden rug :umvi~elen. Het waren de rcgimeuten
Kingma ,e~l Schwartzcnbcrg,
alsmede b&c cslta~tlrons Witlgenstein; over idczc cnvateric nczft (;raaf Wittgenstein to’cii
als brigadi’er hel b’evcl gcvo~er:l. Aangczicn cte Prins imnid#deIs BOJM 111 Novcmbcr hnrl i n g e n o m e n ,en hi~crmc~;le h e t
grootste gevaar was bezworen, liep men (loor temporiacerlen o o k d i t m a a l i n Fricslantt achtaer d e fcitcn a a n . Daar
mij nergens iets is gehlcken, 1c1:it bv~doekle cavalerie is vertrokken noch d:rt zij I crugkcer~~l~c, is lila1 transport WTmo~odelijk o m d e zooëven vcrmclcle r e d e n JliCt tloorgegaan. BovendiJen was er bij ‘de l)escliikbaarst’elliJlg
rccSs
zeNer d o o r Nd~e Friesche St!rten o p a a n g o d r o n g c n , d a t tic
cavaberi~e voór het invallen v;J~i #de vorst weer in de Provincic terug moest zijii.
Men Imeft van ~dc hier besproken gelegenhehl gebruik
willen maken om het l&ruclit~c~ cska:lroi~ van Dongcu (blz.
íhij t’e loozen. C)fschoon Maurits in Juni VOOJ’ dat eskr~:_lro~l iii
de bres was g~spro~lgcw, hal hij ~GJNI~ 0~1. nog geen mxhtiging om zijn compagnie weer op 100 koppen tc brengen,
i n w e l k g e v a l h i j e r h e t r e s t a n t van I.>oJigeli iJ1 h a d kunncn ond~erbrengen. Ni~euwe moeilijkheden r e z e n , o m d a t
d e Fri8esche cavatcrie toen iu dc winterkwartiei~enz o u
worden gelegd. 1) M:mrits schreef aan Godeputeerden,
dat
Groningen dat z.g. ,cska~dron, hetwelk meer dan één jaar
gage t e go,ed hncl( !), ,,op geenerl~ei m a n i e r wilrle a a n n e m e n . HaNer vaal mdke~le P r o v i n c i e i n ~dc an:tcre t e jagCIi
sali imker ccne k a s t g d i n g e wcsciJ1 v o o r ~:~‘illgesetcJlell, alwaer sulcke
geltlose sen hongerige menschen sullen komlen
te passeren en rcpassercn.” Men m o e s t d e a r m e officicren lcn ruitfers niet brengen tot ,~disperaatlieiil”;daarom
verzocht J. M. om hen tc voorzien van het strikt noodige.
Dloch o o k ‘dit w a s tsevSergeefs, w a n t GSedeputcer~rlen k w a men 25 Oct.4 ~Nov. taerug op ‘een der middelen, reeds tijdens lclen zomet aanbevol~en (blz. 151); zij war8en van gcvoelen ,,de inges’eteee niet langer te laten beswaard blyven
d o o r soldan@ militie!lrlie by ldc andmere Provint~ën, o p
dcw8clcke sy gCl-ep’WtJWJd w a s , i s afgewesen.” D a a r o m
deel’de men - toen in rle 2e helft van Nov. 1673 alle in
Friesland aanwezige cavalerie op één regiment na werd
bbestemld om t i j d e l i j k t e wor,tlen i n g e s c h e e p t naar Holland - begrijpelijkerwijze daarbij ook het eskadron van
1) Zie omtrent dit z.g. in dc &mizoemn leggen, Ndc daarbij ondervonden wrijvingcn ‘en hel wcder te velsdme brengen cinde Nov. 1673

mijn groote studie.
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D o n g e n i n ! Als misd:~l:ligers z i j n z i j ,dc ~rovinci~c uitgel’eid. 13-23 Nov. 1673 vNerschenen ,tlc kwartiermcesler ,cn
cen ruitIer van het 8eskadron Douza (sic!) in de vcrga,tcring van Gud8eputeerNden met verzoek om DDE 1% jaar bctaling, wclk8c zij achter waren, Vermood~clijk kregen zij
nul op het request; Idc resoluli,ebo~eken v a n Gedcput’cer-;
Eden v~ermelden in l.lit verband allsm hun hesluit,
waarbij
mnjoo? van dmer Ho,eff werd aangewezen om zich naar
h’et knntonn~emcnt v a n ‘dat esk:xdron ( = pel’etoCn] t e bcgeven, het te be,qel~ei~dr,n op zijn marsch naar Harliugen,
waak het zou wor&xi ingeschc?pt ,,en toezicht te hou:len,
,dat a a n ‘dc go~e:lc ingezeteneng e e n s c h a d e 8~il ovi;rlasl:
(door h e n worclt aang&aan.” 2 2 Kovcmber demden Gcideputeerdeui:le pat’entlen (in:Lrschorders) n a a r Hollan~l
voor allfe b80tlockle cavalerie uitgaan; dv voor het trausport
ver’eischte schepen lagen te Harlingen, Stavoren ten Workum gereefd. E c h t e r s t a a t zelfs van h e t eska,;!roii ~111
I)ongen ni’et vast, (dat het naar Holland is verl:lwcnen. 1)
Aanteekening

(ad blz. 209).

Er is in 1672-3 in Fri’eslnnd niet veel gevochten. Tocll
hoeft, zooals ook uit mijn groote studie in ilc Bij~:Iragcll
fcn u i t <dit artikcl b l i j k t , v o o r a l (dc plnttela~~t:isbc~~~o~ll~in~
zeer g e l e d e n &n 8door idee olrderwatcrzettinge11ell el1 door
hlet geldrag d e r t r o e p e n ter w~eerszij~den. Als stnaltjNc k a n
nog diNenen, ,dat het bel?n$ijke,vooruitgeschoven vleugelstleunpunt Blokzijl ld’er Erlcsche Linie ‘den gchcellen zonxx
een oveMadcn g a r n i z o e n h’clrft gehad. D a a r lqen 1 3 t o t
15 Fi-ilesche compagnieën eu werd het Holla~~~dschc reginlent Gkaham vNerzameM en gereconstrucer:l,clat b i j d e
3le misluktle poging tot hcPnemin~ van Zwartsluis volkom e n w a s ui&ngeslagen ( 2 0 Juli 1 , 6 7 3 ) . Toen dc Raar;
v a n Stat,e, n a ‘een onderzoek t e r plaatx?, gel::1 weigerc!c
v o o r den b o u w van troepcnloocls~en , ,daar h e t seizor:!l.
gch eel was ve’rloopeii( !)! wen~t~.Icn ,tlc l-2gi~‘~níkl-s \‘:lll
Blokzijl zich 5-10 No$ember tot Maurits met verzoek om
cnkc1.e c o m p a g n i e ë n nna’r cMers IC v e r p l a a t s e n . 1)~ hcvolking vcrii’et dc platlts meer cn meer (cvrnals tlic u i l
het Linde- en Tjongcrgebic: 1:; WÏ over qde 100 &gsta,ande huizen werden voor trocpenlegering gebruikt; Blokzijl
bseznt daarto’e g e e n ,,publi&e p l a a t s e n ” ( g r o o t e bcschikbarc gebouwcnl. J Gc’dulTll:!‘c ‘dCl1 %oltlcï. t0c11 tic ~~xo!dLls

1)

Ovwdruk í672-3, blz. 234-40.
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der bcvolkiug nog niet in I:liC mntr had plaats gevonden.
cm het rcgimcnl Gr:~l~ain. Jlog o p v o l l e s t e r k t e w a s , llad eeJi
~doel daarvan met alle erto’r behoorende vrouwen en kinticren? ‘die zeer Urijk waren, gehuisvest m o e t e n worrlcn
op ~rl~e in ,d#e haven liggenclc schepen!
G3et op wat 8dc ~~lattela~ldsbcvolkiug hicer c11 o o k eld~crs
ltloor schi’cr allBc tij8dcn h e e n t o t n a ‘die herkrijging vm
onzIe onalhank~~lijkhci~d i n 1 8 1 3 heeft m o e t e n onclervin~tl~en e n vcr~luren
~311 het k r i j g s v o l k , wot~den v r e e s e n
schrik volkomen v~crkl:xu%aar. welke l o t v o o r n i e t lang
gcl~eden ten p l a t t e n 1a11dc omier m i n d e r onlwikkleldc hoe17x1 hestoníl voor l:le ,,troupcs vau Staiet.”

Geldersche Sfamreekstin in de Kwartierstaat
van N. P. Vürfheím
door J. J. Vürtheim Gzn.
111.

van Haselendonk.
W A P E N . J . 1:. I<ictslap, Armorial (~~n~rul, vcrmcldt
V:ll2

i.v.

~~~JSCJ~dOJlCk

hCt Jl~lVO~~CJl~i]C
(;l;JIl CC11
~~ottcr~.~:UllSC~l
,tlicn nu;JJll toeheliooreu,tl) w a p e n : II’or A
#de gu., souteiiu :l‘uJic tcrrassc d e sin.

gyAach1 v a n
u11
lièvrlc ramp.
13lijkens mede;l~ecling van Ide~l heer H. T .
Muschart in
,$>c N~ctl. L e e u w ” 1936, kol. 34i8 is het helmtcck~cn een
hertckop met huls.
Tol silil l~ottcr,ln~nsche geslacht hehoorY\e o.a. Acrnt Jacobsz. v’an Hasc~~do~~ck, vr:ot4schal), s c h e p e n ,cn lmrgem,ecstcr aklaar, gel,. 151’2 b,egr. al:.l. in Sept. 1601. (voor
z i j n famili~c zi:: uilvoe:r&cr ,-l)e N e d c r l . Leeuw”, 193Q
kol. 317 e.4. !.
O o k t’c D o r d r e c h t kw:mi d e n a a m i n v r o e g e r e jareu
V,OOl’.
Ee~l H,enrick Pelcrsz. va11 Has’endonck
w o o n t al4
i n 1 5 9 1 ‘cn (mogelijk z i j n z o o n ) 1)erick Hlcnricss v’au
HasIendonck wmlt ald. 1 8 2 2 a l s timmerman vermeld’
(Ned. L., a. b.).
Of - en zo0 ja, in holcverrie - deze geslachten verwant zijn
aan het lii~rt~chantlcl:le,
kon tot I:lusvcrre nog niet wor
dCl1 vas tgcs l&l.
NAAM EN HEl<KOIWl’.LIc uaam, welke afwisselend als
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Hasendonck,H a s e l d o n c k en Huselencionkv o o r k o m t . i s
kennelijk cen z.g. herkomstnaam.
A. J. van der Aa, Aardrijkskundig FVoonclc~~bock, Deel
V., blz. 242, vermeldt i.v.: Hazcl~donk, gehucht in dc Bnrome van Breda, 1% uur 2. van Brelda; Hazeldonk; polder in
de Baronie van Breda, gem. T~erheyden; Hazeldonk, hofstede in de Baroni’e van Breda, 3$ uur N.W. van Breda;
Dc H a z e l d o n k o f h e t H u i s t e VlPes~den, ad’ellijk h u i s in!
de Meijerij van ‘s-fIlertogenl)osch, dl/2 uur 0. v. Eindhoven.
Voorts vindt 1nc11, 8evenecns in Noord-Brabant, leen buurts c h a p H a z e l d o n k i n ,dse g e m e e n t e R i j s b e r g e n , mogelijk
idlentiek met het rloo’r van ~:l~er Aa vermel’de gehucht ten Z.
van B~xxla. Ook in deze provincie trefficn wij dragers vul1
denzclfden familienaam aan. Zoo vermeklt Davild de Kok
O.F.M. in zijn ,,Bijdragen tt t #dme geschie’denis v a n h e t
klooster St. Elisabcthsdal te fi oslel” ,(,.Taxmdria” 1934,
blz. 315, een ,,Sustler Elisabeth van Haescadonck tot LoWil”
d.ld. 6 Juli 1792. (Loven is zoo8wel idme naam van een
buurtschap in Idle gemeente Wlesterhoven als van één van
11 z.g. herldtgangen, waaruit de gem~eente Tilburg is ontstaan).
J(acobus) A(nspach) spr,cckt in ,,De Navorscher” 1889,
blz. ,230, van: Haz,eldonk (‘erf te Lunteren. op ~tl~e boschrijkle Veluwe; Ao. 1408 (clcyn) Haseldonck (Tijnsboiek van
Eede); Hazelendonk(tiendblok tle Btirnevcld),waarnevens
lde geslachtenv. Hazendonk (te Wijk bij DuurstexIe).
Op de militairtestafkaart, blad 32, Amcrsf,oort 0. (schqal
1 : 50.000) vindt men een Kl. Hazcndonk (vt. 28-5G), cen
Gr. Hazendonk (vt. 27-57) ten nog een Kl. Hazendonk (Z.
van Barneveldin vt. 26-57). allc:lrieop slechts jenlccle (2 ?I 4
Km. W. van Lunt’cr8en, binnen de grens van d’e gemelentc
Ede (waartoe ook Lunleren c.a. behoort).
Anspach ld,e,clt tenslotte mcclae, (dat tc Vlijmen ~CYII huis
Haz~eldonk ligt? gelijk IC Kapel-Avezaateen hofstede Hazenldonksbou\irlng.
Vooral ldeze laatste me8dedceling is voor ons van .groOt
belang ‘en wel om de navolgende ro3en.
A l l e naamdragcrs tc Zanrlwijk( b i j T i e l ) , Echteltl e n
A$ezaat schijnen hun bakermat in Ravenswaay (,ecn dorp
in de gcmcent~e Maurik) t,e hebben. Oorspronkelijk vormclc
Rnvenswaay m e t h e t naast,gel~cgen R i j s w i j k kterk8clijk é&n
@meente met ld8enzelf8den pre:likant.
Elen Anneke Brandsen v a n Hasleldonk, j.ld. WUI Kavenswaay, ‘die omstr. 1710 met attestatie uil Ravenswaay te
Avezaathw a s gekomc11, w o r d t aki. 8 F e b r . 1 7 1 0 i n ondertroww opgenomen.
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Hyntjse Tcuuiss~c val1 Hxsel~donk, geb. v. Ravens~vaav cu
wonclldc t’c hvez:~ntli,
0ii:l:crt.
aki. 2 3 Mei 1740. ’ Zij i s
m o g e l i j k i~rlentick met TrijIltjc ‘Icuniszc liusclilo~~c~l, :ticl
28 Maart 1723 tsc Awzaatli worldt aangenomen.
Will’cm van Hasendonk, j.m.. van Ruvcnswaay en woow
achtig te Avezaath, wordt aki. 1 Mei 1750 ill on:!crttWllw
opgciiomNen.
U i t
tlczlc voorl~~cel~tlcu moge vol~docnde blijklen, wc Itc
stcrkle f:~inili~eban~tlcu e r tusschc~i d e naamgenootentc I<nvcnswaay ,en t e Avezaatlibwtondcn.
De Hasolendonck’s warcu bij hun vcstigiu.g IC R:~VCIISwaay v a n D o o r n (prov. U t r e c h t ) hcrkomsl~g; dc on;!~r
111 \-olgend,~: Jan Bran:ltscu wordt bij zijn huwelijk (1615 j
niet ha1tj.e Cornclisdr. de Bruyn als ,,jougemau van I)o~crn”
vermel~d. W a a r &ze acte uit:lrukkclijk s p r e e k t v a n .,IICIIX
rhd, in tegenstelling met de aau:lui:liug bi,j zijn bruid,
vvelk~e ,,fof Ravensway” luidt, moge hir’ruit g~c~onclu~:tce~l
worden, dat hij zich ,cerst voor zeer kort,cn tlJld tc Ravcnswaay gewstigd bod.
H e t Idoopregister v a n Dooru v a n g t h e l a a s t e l a a t xui
om in ~d~eze meer licht te kunnen vcrsprei~den,
doch het
recht’erlijk archief brengt gelukkig seenige uitkomst.
Elen act8enstuk v a n den Gerechtte v a n D o o r n , dd. (6
J u l i 1 6 6 5 , vcrmel~dt teenige famili~eleden v a n ;Tan Brandtkxn, t . 1x7. ziju (toen r e e d s overle;Fc’11)
owtcrs Bral11
Ja:!scn ‘en Maria Cornelisd., zijn broc:ler Cornelis Brants.
,;woneudc in ~<lcsen (&echtc” cn zij11 zustIer Maria Brauls~lr
geb. met C o r n e l i s Hendricks,.,wo~~emle on,lcr ‘t Gcrech t
v a n Luntwen”.
De va~d~er, Brant Jansen, blijkt landeigenaar te zijn gcwxst e n om. ,,ontrenl twee mergen Lnnts, ge18egeu onder
~tl~esen Gerecb te” , ,,Lwec persleeleu alse één acker int wilrlc
lant” sen ,,vler ackers in de Catwinck~cl” te hebben bezeten.
Tc oordceleu 11:1x &n inliou8rl ccuer acte van 1669, handelende over een leverautic van rogge, schijnt ook Jan’s
browl,er, & moergenoemde
Corwelis B r a n t s , landbouwxtc zijn geweest. Deze is klaarblijkelijk
vóór 1670 overlcd’en, want in ccu acte van dat jaar verklaren cnkel’e pcrSOIICII, (lal alle211 zij IA voogden vau disens kinderen zijn.
Hlet lijkt ous zeer waarschijlilijlc,‘dat ‘dit geslacht zijn
oorsprong vindt op ,dse (reeds sedert 1408 nawijsbare) Ha-

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

221

zcndonkrn ten W . \~n I,~mlercn, I~~~mclsl,rc~cd oi!gcv. cen
20 K.!M. v;$n D o o r n vcp’~wijdcrd. Dc n a a m i s Zzl!-~ ver-’
klaarbaar. In de boschrijk~c zandstreken van Luntereu zull e n :lc hazen z?cr zf;kC~ nic>t ‘zo0 z~e18:l;iaam z i j n a l s lusschen td#e boomgnan&ncu weilan:llenop den kl&grond van
de B,etuwe. Anspach, in zijn bovenaangehaal~lartikel, zegt
ter verklaring van d’en naam Hazendonk: ,,Ik b~egin zeker
te geloovc~l, dat men in (lonk. ,8dunll niet anders te zien
heblx ~dan een verstsekten vorm van ~clon, ~dun = hoogte,,
waaruit Ons duin; vgl. Domburg = don-,burg, naast Donkbroek = dum-, ltlombroek”.
H a z e n d o n k i s ltlus Neen Xoogle, w a a r m e n %nz,en aantrlcft. Dat een dicht daarbij gelregen bouwing den naam
Hazenblerg,
Haz,cn~duin of’ Hazendonk ontvangt is nlleszins blegrijpelijk.
Bedtenke m e n n u , d a t C o r n e l i s Hen:lricks,d e scho~o~n~~
zoon van Brant Jansten, nog iu 1665 ,,oluder ‘t Geerecht van
Lunt~cr~en” woondmc, Dan is ,rle gevolgtrekking toch zeker
niet te gewaagd, dat Teuuis Jansen zich van .de herkomst
v’an zijn geslacht van één der daar geleken Hazlcnilonken nog b,ewust whs en ter herineering zdaaraan den naam
v a n ‘dit voorvsderlijk b e z i t a l s f a m i l i e n a a m h e e f t aantxxiomcn.
h
Wedserkecrig z o u d:ln 1~1~ ,,Hazcnldonksbou\\ring”
t e Rveuit ‘dit geslacht on tzaath h a a r n a a m a a n ‘cc11 b e z i t t e r
‘deze bouwing
l,eend kunnen hebb’en; i n ‘dit geval z o u
nimet oudeer k u n n e n z i j n d a n h e t bIegin .d#cr 1Se eeuw,
to’en de Hazcndonk’s Ùit Ravenswaay zich te Avezaathgevestigd hebben.
Het heeft e’r allen schijn van, dat dseze theorie in ‘dc
f’citcn een Iievcstiging vindt.
I n hlet ,,Register o p $e Le,enakt~cnbo~eken v a n h’et Vers t,endom Gelre #en het Graafschap Zutphen”, ondcndcel
,,Hlct k w a r t i e r v a n Nijmcgcn” (bewerkt idoor M r . J.J!S.
IJaron Sleet e n J h r . M r . -4. H . Marlens vau ‘SevenhoNvcn’.
Uitgavle van %elrNe, Vereleniging tot bleotifening van G’eldersche Geschie8denis, Ou$heildkund~c ‘en R e c h t - 1924), l e zen wij op blz. 3 3 3 , o n d e r Avlesalet, Nq. 134a, 5 1 1 , ‘de,
navolgeii~de inschrijving:
,,l>‘rile mergen een hon;l boulair;l optie Maen: noordwaar:ls
,;dcn gemeynen dijk, oost en zuyldwaarts Willem van Ha,,sclendonck, westwaarts de freulin van Dreumel, als een
,,bi,~son~tcr lccil ,211 nfgcspl~eten van omtrent sevc’n niergen,
$11 ldcn k e r s p e l Oldlcn-Avesaet gelegen, t’cn Zutphcnschen
,,rcgten opgedragen ldoor
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,.Roelof vau E,recum qan
,,Thco~dorus van Urccuin,
,,lccnt is, 4 Juni 1755“.

d i e r daar wed~er m e d e be-

Hieruit blijkt ~tierhalve. dat teen Willlem van Hascle~~~~lonclt
(meer tl:m h o o g s t waarsc,hijnlijk :l~czclf,de, d i e , a l s j.m;.
van Rar~c~~swaay, op 1 Mei 1750 te Avezaath in ondertrouw
\\wj opgcllolllcJl - zi’c boven) aldaar ill 1705 land bezat?
hetwelk gelegen was ben zuiden van ,,d’en gcmeyncn ‘dijk.”
Heet feit, d a t J a n B r a n d t s e n h e l i n z i j n Geuwe
woonplaats Havc~~sw~aay tol diaken en ouderling wist IC
brengen (rcccls in tic zestiger jaren - o.a. in 1667 - was
hij lid van dc consistoriale vergadering), toont voldoenlde
aau, ,tlat hi,i tot de bcli-r gesituecndcn behoord molet hebben. De vraag dringt zich dan ook naar vo,ren of da’nrom wellicht - gezien de gcrin.gje afstand .(slechts eten 8-Lal
Km. langs ld~en straatweg) - met tevens ge8dacht moet worden aau *een samenhang met het door Anspach gememore~er~d~e geslach 1: v a n Hazendonk tfe W i j k b i j Duurstod~e;
waarbij dan ~evleneens aandacht moet worlden geschonken
aan het feit, dat Wijk bij L)uuíxt’ede en Rav,enswa,ay-Rijswijk tegenover clkandcr aan die Lek zijn gelegen.
De gelijknamigc,~tloch R.K. geslacht,en in Noorld-Brabant
zijn aan het hier behandelde zleer waars&ijnlijk niet verw:~nt ‘en zullcu wel herkomstig zijn van één ,der in die1
provincite gelegen en in den aanhef van dit artikel vermel~dc Hazcldoukcu, waaraan zij ldan op overleeukomstige
wijz’c hun f:unilienaam hebben ontleend.
L)fe Hseer H. de Groot, Ontvanger der Registratie en D.om8einen te Gouda, die via het lte huwelijk van Bart de
Haas (vgl. Stamreeks de Haas, gen,. VI, in ,,I>c Navorschcr
1935” blz. 94 #q.v. j 1 ) m e t P~etronlella v a n Wcstroencn,
eveneens van .Johanna van Hasellendonk(zie bel@dcn sub
\‘I) afstamt, had ~tlle \velwill,enldheitl de riesultatcn van zijn
persoonlijk archi~cf-onderzoek t e r completeering a a n o n s
af te staau. Hel zij ous vergund hem ‘daarvo;or te dczer~
plaatce onzen op&xhten ldank te bletuigen.
STAMREEKS.
1. JAN, geb. on1st.r.
11.

1560, tti. N.N.

BRAST .JANSI<N, geb. omstr. 1,590, 1 landeigenaar te,
Uoorn, ovcrl. vóór 6 -Juli 1665. tr. Maria Cornelisdr., overl. vóór 6 Juli 1665, dr. V. Cornelis.
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111. J A N B R A N D T S E N , gel). o m s t r . 1 6 2 0 , ‘diaken en
ouderling t’c Rnvenswaay, k o m t aki. 1646 e n 1 6 6 7
o p Ki’e li8dmat~cnlijst v o o r , omlertr. ( a l s j.m. v a n
Doorn, ovcrl. vóór 6 Juli 1665, tr. M,aria CornelisW’aaJ .ll Mlci d.a.v. A~cllje Cornclis tclc Bruyn, gcnocmtl als lidmaat ijl 1667, WG le. van Tcunis Tcunisse van Blancklellst’cull, tlr. v. Cornelis tlr Bruyn.
I\: TEUNIS (ANTONII’:~ 2; J A S S E N V A N HASEL(EN)I)ONCK,
gcxl. RijsLvijk 16 April 1648. vrle jaren
lijd van dme consisto’riallc vcrgaltlcringcn, lcliaken ( 16851688), bo~ekhouíllcr (168S), nabuur (1689), 1i:lm:int
(1690)? owtl~erliug (lG91-1692 sen 1703-1705), o v e r l .
vóór 1713 3), ontllertr. Rnvc~~swaay 2 Mei 1675, tr
Amstcrtlam. . . . Mei >tl.d.w Maria Bart’&, #(Ir. v. Hartiel 4).
v

BARTEL (BAJXHOLOMIXJS)
V A N HASELENDONCK, gc!tl. Rnvensu~aay 1 1 M a a r t 1 6 8 3 . vestigt
zich tc Echtcltl, liclmant aki. 1727, tr. vóór 1713 5)
Gri’etj’c Jansen (waarschijnlijk ged. Echtel~tl 29 Jan.
1688 als lclr. v. Jan Cornelisscn en Roelofke Aclblerts).

YI

JOHANNA VAN HASELENDONK,grtl. Echlcl~l 12
April 1721, blegr. Tic1 3 Jan. 1795,’ oulcrtr. Echt8cl~rl (als j.)<l. van %an,!l\vijkj 26 .Jan.. 1739,’ lr. Tiihl
14 Fct):r. 8rl.o.\j.. Rutger rlc Haas van Latcnslcin (vgl.
,,Ik Navorscher” 1935, blz. 91, gen. V).

1) Hier doet zich de ongczpchte
gekgcnhcid voor Om cen brnissie
t e hqstrllen. B,art ldc H a a s (gen. V I ) huwd~c ( n a hlct ovcrlijd’en van:
hlargrilcta Angcnlcs van Krickcn) 4e Wilh8clmina
Blom.
2) K$aarblijk~elijk
genoemd naar dsen lmcn echtgcmot zijner mocd’cr.
CJil h e t h u w . J a n Branldts#en x IWtje Corncli? dme Bruyn wxdcn
voorts te Rijswijk ge& B&md ‘op 14 S’cpt., 1645 sen Cornfclis op 14
Naart 1652. Allsc?en ~eerstgrn~cmde
schijnt in lscv,en (althans te Ravenswaay Woonachtig) gebl,evlen tte zijn, want b,chalve van hem en zijn
bpeder Tteunis wondt dc n‘aam er ni’et vcrdler aangetroffen.
Bqan#d leeft nbg in 1717; obk hij is ~oenigc jaren lid van dc consistotiiale
vergaderingen. Zdo, bijv. in 1697, wanneer hij de nolullen
tian dit college als Brandt Jansen Hasekndonck ond’crtmoekent, terwijl
hij daarin slechts als Brand Jansen getioemld wordt.
3) in welk
van dae ,,wede

jaar, bij dc aanwijzing van cie zitplaatsen in dlc kerk
Hasclcnldonck”
gesprohen
wprdt.
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Een Fríesch geslacht uit Amsterdam.

l)c l~~crkcr, Mr. W. ~dc Vriles le Velp (Gl~:.l.~.), kwam tot
liet s:u~~enslcllen van dezIe g~nealogi~c 10~1 h i j zijn k w a r tierstaat wilde bcwTcrken, waarbij hij 01) til? mocili,jkhci:l
stuitte v’an het gemis ecmx genC:llogie II’c Vries.

U i t dlit cchtJxx\r s p r o o t tak A, wxtrt‘oc behooren ‘dc
famili,cs I),e \:ri#es, Hoo~tlhuyzen DDE Vries, Laman de Vries,
cn Wdlis ~tlia VriSes, t e r w i j l u i t h u n hroe~der e n schoioni
zuskr, Reytsc Ruurds (dc Vries). 1722-1779, gehuwd met
I->Netron~ella l’romp, 1722-1799, de tak B splyo’ot, ‘die zich De
Vries hl,ecf noemen.
V a n I& au&re generatics vermelrì~en w i j R u a r d o f RuIvertus ldre Vries, ltlie te Amst,~nrl:lm geboren omstrNeNcks 1735,
ddaar in \de I)oopsgczilll.l~c kerk, gemeente ‘t Lam, gocloopt
werd 9 F’ebr. 1777; hij was blokm:&er en mr. timmerman
cn ovecman v a n het S t . .Jozefsgildc. Gerardus sdc Vries\
( 1,786 1868) wcixl 12 Fcbru,ari 1807 aangcstdtl tot makclaar te Amsterrlamin drogerijen ‘en fijne werkhouten, en
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zijn broer, Jan de Vries (1789-1859) vestigde zich aldaar
als boekverkoopcr; geassocieerd met zijn oom Jan ten
Brink Gzn. richtten zij d,e firma Ten Brink .& De Vries
op. Hij was gehuwd met Atje Trijntjie Petronella Meyjes,
van welk geslacht ‘tic lieer F. E. Posthumus Meyjes in
der tij,tl een genealogie schreef. Hun ZOO~I~ was lclle b~ek,end:e
Iteinier Willem Petrus dc Vries (1841-1919),
ltlie eerst #deelgenoot was van genoemlde Firma Tlen Brink en de Vries
(1871), later het antiquariaat R.Wl.P. #de Vries opriclitt4
In de latere gencrati’cs zien wij de leden cier familie zich
op verschill~end maatschappelijk terr,ein bsewegen: zij baeglevrn zich in den llsndel (makelaal~dij) of ’ kiezen emen
ambtclijkc l o o p b a a n b i j d e belaslingcn of rcchterlijk,e!
macht, anderen gaan in militairen dienst of warlen werkzaam bij het onderwijs. l)e bewerker beeft die moeite genomen zijn genealogi,e ook in clle vrouwelijke lijn uit t’e
werken. Zij, dit zich (daarmede blezighouden weten hoevleel
werk ‘daaraan verbonden is, daar men ‘door de huwelijken
der vrouwelijkc lecl~en t~elkens in andere geslachten komt.
Zoo vinden wij ‘de volgende namen: Aldlenberg? Blaaupot,
Spoclstr+ Gect-ling, v a n Gorkom, C ö s t e r , Stelmer. Vi,elhaber, van itle Goorberg, Dorrance, Collins, Tetstall, Souman, Temminck, W’akk’cr, M,cngel van Koctsveld van ,411keren? Barbas, val1 Dijk,” Noordhoff. Petit ldit de la Roche.
Ko~emger, van Buttingha Wichers, Piek, Nellius, Tleunis.
Hambeek, Lindenberg, Hart, van der Wal, WIegena,ar: Mulher.
Hlet wlerk is ovlervloedig van afbse’eldingen voorzien. Voorin ‘een r’eproductie van h’et familie-wapen, getwklenld tdoor
Mej. L. Posthuma te Vmelp (G.), voorts reproducties van
act’en, afbeelldingan &r ke!+rk van de WaterlandschF Doopsgeziml~en te Leeuwardien en van het H. Avonidmaal bij die
Doopsgezind’e Gemeente ,, ‘t Lam en de Toren” tle Amst’crdam -- tal van leden d’er familile behoorfden tot die Doops~geziniden - en familile-p,octrett,en uit vroeger en later
tijid, waarbij die naar schikl~erijen van Jan de Vries (17891859) ,en Atj’e Trijntj’c Petronella Mleyjes (1797-1871).
Heet werk is zeer gedocum~enteerd; onderaan d,c biadzijden zijn mlet tal van nooten <de bewijsplaatslen aangegeven, terwijl als bijlagen vlele acten in .extenso worden
gegevten en twee tabellen Halfman en Mleyjjes; -ten slotté
volgt Leen index. Helaas wordt <le IdrukLer niet vermeld,
h!et mag hem #cen volldo#ening zijn, (dat h,et werk typographisch goled verzorgd is.
<
,
t_
,M. C. $IGAL
.-
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Genealogíe en levensloop van eeníge ZuídAfríkaansche voormannen
door
Fred. Oudschants Dentz.
In mijn artikel in ~tlc? 3rIe4tlr Mewring gclilevc men íh:
rolgcl~tl~e rcrbcteringen aan te hrcngcll :
In 11. Stamboom van Krüger. Epen v<>rLicalc verhindingsstneep l~sschel~ Francina Cloclc ,cn Gcrril Krügcr.
Casper

.Johan H~enldrik geld. (niet geh.) op íO-1 1.

Elsie of Eliza Steyn; toevoegen : Francinn. gc’rl. 18W.
Rij St’ephanus Johann~es Paulus (President Krügcr)
Wrvalt ‘de v e r t i c a l e s t r e e p met de ~laarond~er opgcnonien generatie.
Caspcr

*Jan Hendrik is geil. (niet geh.) 28-2-3796.

I n m i j n a r t i k e l V a n Schaaphcr~d,er t o t Presi~d~ent stwt
meen d r u k f o u t . K r u g c r owrleden 14 *JUS1 1904? inpln:lts
van 14 *JULI 1904.
Ik laat hi~eronder volgen een authentiek afschrift van de
overli.j~clcnsact8c.
Confé~d@alion

suissc
ACTE DE DECES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DBCITS
de l’arrondiss~ement ,de l’état- civil de Montreux
vol X1. page 31, NO,. 131.

Lfe quatorzc juillet, mi1 neuf cent quatrle R trois hcures
ldu matin ,est ~déc&lé a Claiwis,
KRIJGER, STEPHANES JOHANNES PAULUS
p’rofiession : *ex’- .Présiden t de la République Africaind
origiriainedu District {de Colesberg
domicilié & Pretoria, Transvaal en séjour a Clarcns
né le 10 octoh~l*~c 1825
fils Id,c Caspar Jan Henilrik Kruger
ct ldce Elise Franzina née Steijn
Etst-civil: vcuf ~tlc Qzina Susanna Fré~rl~rikn Wilh~lniii~a
du Plcssis.
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Peur ,extrait conforme:
L’officier’ de l’état-civil:
Naam onleesbaar.

In de lijst DE WET deze verbet~ering onder punt ‘19:
Cornelia Margarletha IMlger gebopen 22 Decemh’er 1856,
(nijet 1857) en overleden 16 *Juli 1936. ’
Ik kr’eeg ldmezer 1:lagen bericht van haar v~ersch~ei~den
waaruit bleek? dal haar geboortedag onjuist was opgegeven.
FRED. OUlXCHANS DENTZ.

Geslacht van der Breggen.
I n ,,De Navorscher” van ‘de jaren 1929-1931-1932.1933
komen gegevens voor ointrent het geslacht VAN DER
l)RE(;GEN. Kan icmantd ook me~dedeel~en of deze gegevens compl~oct zidn, voorzooverr’e (dat mogelijk is om te
bcpal~en?
Wie k a n medo3eebn of cr ’ o o k ergens een afbeClding
is te zien van het volbudige famil’i~ewapcn van ltlit geslacht?
v.d. Br.

Waar iígt hespele 8
Of ~cl~eze v r a a g reeds Idoor ou~dh~eidkund&en
behantlel’cl is, weet ik niet. Ik heb het nergens gevonden.
Tot goed begrip het volgende. Graaf Floris V bewees
aan Heer Bouid’ewijn van Northeke, ldile gehuwd was met
Alteidis, een achternicht van den Graaf, immers de natuurlijke dochter van Otto 111 van H@land, Bisschop van
Utnecht, ‘s graven oucloom, alllerlei weldaden. Nadat Heer
Boudewijn nog vóór zijn huwelijk, o,p 4 S,eptember 1252
d o o r Flo#ris ,@e voog~d ’ bel~eenld was met het land, dat
later [de Vrije en Lage Bocckhorst zou heeten, gaf Floris V
als panld op het huwelijksgeschenk Ide lechtelieden de konen- sen sma Iti’entden ondler ‘t ambacht van Zoetermeer:
1 Februari 1269.’ Weer menklele jaren later 25 Januari 1272
ontvingen ze de strloek (de Boeckhorst genaamd bij Noordyijkerhout en waaraan hun nageslacht den naam Van

d e r Boeckhorst ontlenende, ten ouverstlcrfelijk crflecn. Op
27 *Juli 1276 kreeg Bouldewijn nog ,een halve hoevc ond8cr
Noorldwijk.
En ~eiultl~elijk op ‘27 .Juli 1278 stond Graaf Floris bij lden priester Theo~doric~us borg voor lde betaling
der pacht van tw~ec stukken land. Thans wordt alleen
Alciilis genoemd en het is tlus mogelijk dnt tlezle Locn~
rmds weduwe was.
De beide stukk,en
hij ,,Hlespele”.

lnnld lagen aan ,;den nieuwen weg”

en

Uit Qen aard Itber zaak spreekt het van zelf, dat wij dezcl
stukkIen land in de nabijhekl van ~oord~~~ijkerl~o~11 moctcn
zoeloen. Ik laat nu het oorspronkleli,ik
document volgen in
de orthografime,
waarin ik het heb gevo~~~tlcn
in het M.S.
over ide Adellijke familise ‘der Boeckhorsten door Albcma~tlc
cn Van lder Schelling en dat b’erust op liet Lei~dschc Gcmccnte Archief.
*

,’

*

!rl

P

Florentius comcs Hollnndic univcrsis p r e s e n t e s
visuris, salutlem.
Sotum
;facimus mliversis, q u o d 110s unum campum
jnccntcm apud Hcspele et alium campum jaccmtem just:~
iiovam viam, yuos Theodoricus clericus locavit rlomicclla
hl~ci~di consauguinec nostre singulis annis pro duoldccim
solildis Holl:u~~tlensibus,
illos ,rlfenarios s u p e r 110s Lencmus
quousque ipsos a dicta I;lomina Aleidi rmcquisamus.
Datum feria quata ante Idiem heati Pctri alt1 vincula.
Anno

Domini

MCCLXXVIII.

Het wil mij toeschijnen, dat de ,,nova via” zleer vcrmo8edlelijk de Gravendijk of Gravendam zal zijn, die door
~cl~e Gravten van Holland werd aangel’egd om van af Tevliugen over KoolTdwijkerhout op snellle wijze de Grafelljkc
Wildernissen en ,clc ace te kuml~en Jxreiken. En nu H,espél&,.
Speurende op dsc oude kaart van. Rijnland van Floris
Balthaz‘ar van 1613’ vond ik (laar bij tdle Corneliabrug in
dsen Hleerenweg
‘die zooals mfen we’et van Noortdtvij kerhou 1
naar Vogelenzang loopt, ongevwr één K.M. voor den Ruigcuho8ek e e n wcggetjle Zuidwcstwaarts loopcn, E s ellaan
genoemd, lei~d~end naar leen boschjc m4et leen paar fluizen.
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To~cn heh ik mijn troost gezocht bi,i htet Aarldrijkskunldig
Woor~denboek van Van ,dcr Aa.
D a a r v o n d i k : ,,Espell~osscl~~e~~,. o n d e r d e gemelcntc{
Noor~dwijkerhoul
i n ,dc Hooge~oensche-polld’er.
Dc boschj’cs ontl~eeii~en w a a r s c h i j n l i j k h u n n a a m aan d’cn espcnboom, waarmc~c zij oadstij~ds zekmcr beplant z i j n gewzst;
Lhans trcfl m e n ‘er wnt,?rwilgen- h a k h o u t ten 8essen a a n .
Zij beslaan e e n oppcrvlaktlc v a n 13 r. e n 7 6 e. c n bchooren tegcnwooixlig
xm J h r . Stleengracht v a n Ooslcapellle.”
Altdus van der Aa in 1845,
Ik waag het met Van der Aa t,e verschillen.
In lde eerst,e plaats komt het woo~tl esp. in vcrschilIcn~lc
oude Idialect’en, voor zo,over ik weet, nergens met een xmgeblazen h. voor:
Mul.

,espe;

OM. ctspo;

Ags.

t!lC’S/J; 011.

ösp.

Evenmin vindt men ‘de 12. ,er vóór in clc modcrnc Gcar-4
maansche talJen of bij de verdere verwanten als ICIC Slavische taalgroepen. Daaruit leid ik af, (dat het M~~ddelnc&rlanclsche woord Hespel’e, al is latter I:le h. weggevallen, niet
in verband kan staan met espcnboomen.
I k Idmenk veelte& a a n h e t Mi~ddelnederlandsche
woord
h#espe, ‘dat gewricht, buiging, scharnier- kan btete&xen: en
hespelen. het zelf’de als ons W . W . haspelen.
iïespe staat in verband met Zmspe, kram, grendel, icls
dat leen of’ meer buigingen, knikken vertoont.
Hlet 1L1i~d~d~elnatlerlan~scll~e woor’d hespe vildd t in ‘bij ti:\
all’e Oulde en Nieuwe Germaanscl~~e dialecten zijn aequìvallent in ‘een vorm met d’e korte vocaal. a. Eien uitzondering
in h,et Oud-Germaansch
kan ik op ‘t oogenblik niet controlleeren, doch in het Nisruw-Fries& lui’dt het izisprl. Nu
k m n g ik in cde eerste plaats in llerim~~eriug,
ldat Ar@-Saksische en Friesche taalinvloe~den zich hier in DDE 13~~1~ eeuw,
en later ook, nog sterk deden gelden. Men zie bijvoorbeeld
de artiklclen v a n D r . Molhuyzen:,,DNe Angelten, a a n den
R~en~uden R i j n ” i n Ni,jhoffs ISijdragen.
T e r w i j l d u s o v e r a l h e t wookl eld,ers haspil, haspa of
iets ld’e’rgelijks is, hebb~en we bij het Mi~d~rlelnederlr~ndschv

woorld h(espeZ a a n Anglo-Frieschet a a l i n v l o e d e n t c ,denken. Toevallig voed ik in een inventaris van den Pasto’or
van Hazerswou~de, opgemaakt 22 April 1568 ook nog ,,CCU
. ._
hlespel.”
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&lEMOl~ANlU

( B i j d r . t o t dse G’esch. Ynn h e t Bisdom H a a r l e m . Dl. 1X
bl. 242.)
Ik mag er nog aan toevoSegen ‘dat haspelen, ovcrgcl~racht
in Yiguurlijk~en zin, zooals U wlcet Idme betelekcnis heeft van:
nilet Idle rechte lijn hou~d~en.
Wisc nu langs ld8en Hec~cnweg wancl,elt of fimclst c11 VOOI
‘t iecrst vanaf’ ltle Corueliabrug ldme Espelluau ziet. valt 11~~~1
ónmi~d~d~ellijk o p , Idat <dIeze l a a n oen p a a r eigent$uxli@
zwenkingen maakt. En het zijn juist ltlic zwaaien, die kmkkien, dile d e n Mi~rl~tl,cleeuwsdaell naam in ‘t l i c h t v a n cl,!.>
taalkundige gegevens ou~ni~d~tl~cllijk verklapen.
N i e t h e t espenbos& i s d u s prim;iir. #Er k u n n e n w e l
altij~d w i l g e n , lcssen (CLIP lclzen heblxn gegroei,tl. Dat wctcn
Gc niet en Van ‘der Aa sprelekt ook sllcchts vermo~edens uil.
Doch o.i. primair is ~rlc Hcspe18e, het weggetj.c met knikken sen buigingen, (de Espellaan.
Op oude kaarten en ook op nieuwere is trouwens nooit
hmet boschje genoemd7 doch wel <le lxrn. Naarmatle dc lxbekenis van <den naam v&geten werd, is natuurlijk sdbe 11.
vergeten men weggevallmen door associaties met espcnboomen.
En weer later is ,,de Espel” of ,,te Espel” samengctrokken tot TIcspel, zoodat we op de kaarten van dezen tijd
vinden : Txespellaan.
N. J. SWlEHSTH&

Eet geslacht Vrolijk, Vrolík, Frölích of Frolijk.
Rijetstap n o e m t een geslacht V r o l i j k o f Vrolik. IX11~11REHT. Kun icemand mij ook zeggen, waar ik #dsc genealogie:
van die stam kan vinden?
.
Wlelkmcn stam Vrolik, heeft ‘L volgende wapen:
,,Elen schild w11 :IZUUI~, l~cladcn met elen zilveren drinkl~oorn. H~cmteek~eu : ‘de Ixlrinkho,orn
v a n het schi1.d. Dckkleeden : zilver ten azuur.
Wapenspreuk: ,,Bene Agerc et Lactari”.
(Wekloen en Vroolijk zijn).
Wat is #dNe b,eteekmenis en oorsprong van het Wapen.
K. v.
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Een 17e Eeuwsch Declaratieboek van een
Hollaadsch Advocaat
: n~~e~dcgsdecl~:l d o o r M r . J. Bebnja.
Ondier ~clc ou~rle stukken, dile iu Ilet archilef v a n d c Alkmaarsclm S t i c h t i n g het I’rove&uis v a n Johau v a n Nor&ngcu dc j o n g e t.~c\vcuui:l w o r d e n , beho80rt ‘cc11 r e g i s t e r
in kl~cin folio formaat? ltlat bijzondIer mijn aandacht trok.
Hlet slechts in oeu loss~en perkamcnt8cn rug 1) gcbontlen
&eltje, tlat slerk Eden i n d r u k m a a k t d o o r d e n gebruikc\t
zelf
gebonden t,e zijn, is juist 100 fol’io’s groot. Hlet 1)lijkL
hoen ~dcclaratictmck te zijn van 1x11 advocaat ,en ofschoon
zijn naam met aantstonds op het titclbla~ voorkomt, wijzen het schrift met een aantal gegewns in d~cn tekst alsmode (de vindplaats, Lcn duidelijkste op lde herkomst: het
rlegistlcr heeft ‘eens txhoorSd aan dien vader van voornoem‘den s t i c h t e r v a n hel provcnhuis, n l . a a n M r . Joan vau
Nordingen senior, xlvocaat op rle Plaats irl ld’en Ha:tg c n
latcr t e A l k m a a r gevcsligd. Zooals beken.1 is, wend Mri.
V a n Nordiugcn o p 89 Juni 1606 als advocaat voor het

1) Dcae rug b’estaat uit cen gudwlte van een niand~einent
op perkament : ,,rcstituwcn.. ,.. v r u c h t e n b a t e n en bc proffijben disc zij daer
v a n gcparcipkert lende genokn heeft..... v a n hadlde ,endje n o c h s a l
mkqen p’arcipi’ccren
cnd~c gcni&en tottse v o l k r’estitutie l o e , enldc
betack diBc..l... gedaen., B~cwl~end~e
nrcdc v a n v o e g e n a l s b o v e n dén
voorsz. ANDRIES JONCKEB jak man cndo
voocht v a n dme vooraz.
ALIJT PAUWELS AUGUSTIJNCdochter solc verre hij hem in dcsen
p’artije macclten w i l ‘dat h i j lgund voorsz. os gehengen endc gcdloo/ge
,ende in cas van oppositie, dachttatert
dopposánt
ofte opposanten te
oomp’arercn
ofte gemachtigde te senden twnen bcequamen
daegé v;oor
ons /alhier in #den Hacgc omm:e t’c zeggen ditc red~enwr van dben. endc
voorts te prioced8ercn ,als nae rcchtcn. Endre alsoé d e voorsz. ELIJSA1B E T H PAUWELS A U G U S T I J N S echter ,hacr onth’ouldende
‘es buijten d’e jurisdictie van dIesen None, soe doNet U ‘exploit acn hacr faclcurs, procureurs ~cndc ondwwindew
v a n liacre g o e d e n indien sijt
‘cenige heeft b~inrmn 8dcscr jurisdictie, ind!icn nyct bij ‘oponbaer &ctc
opte uuijt,ersk dalen opdat sij daer van goen i@orantbe
pr&cn&wn
,cn mach wvclcl~ expluit bij U alsole godaen sijndo wij houdten sullen/
van sulcher weerden al ist alen haer perso’ons gedaen waere. Latende.
d!ankre gcdaechde
copk volgende d’instructie en ons relaterende u
wedewaren. Gegeaen i n d’en H e e g e ondier kegel v a n Justilic oplcn
XFen Novembris anno zestien hkmdert cnde negen.
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HÓP van Hollanld en den 13en Januari 1615 bij ~dcn Hoo.bcren Raald als zoodanig ingeschreven. 1)
De eerstle twee bledzij~dcn gcvcu een inrlcx op de zakm van gewich tigen aard, door Mr. Van Sortlingen afgehanldelsd. Daarna volgen vier bl~~~lzijdlen .,cxtra ortliniairc
Saeckskens”. De zaken van meer I&eckenis, ltlic vcrvolgéns
aan de orde komen, zijn hier ten I:laar vrij slordig gebomckt
en cklers zijn zelfss- gehel& folia wit gelaten, t’erwijl ook
sommige zaken meermal~en niet e8ens op dse index terug tc
vieden zijn. Niettegenstaantde
ge’eft hel eerste registér ons
een aardige kijk op ‘de \verkzaambs:l~en van den advoc:iat
en Idaarom bi~e~tl ik hier bij wijze van bloemlezingb,ehalvc
die inhoud van het register, van ~enkelc b,clangrijkc gebcurtenissen, die op ,dit vroteg-17c eeuwschc kantoor voorgc$allfen zijn bovendien ook het gchc8el, wat soms gcbockt
wend bij bjepaakle posben. Ervóór vIerwijs ik telkens naar
de pagineeriug van het dcclaratiebock.
Dtezle laatste gegcpens lIeveren, zooals men zal zien, soms zoer illustraticevc,
momenben op betreffaendc ,dle l~el~;ull:l~elde proceclurcn. Tn
blepaaltd,e gevallen zijn ze dikwijls leerzaam trcn aanzien
van de gang van het geding #en ook van het vraagstuk van
de b~erek~ende kosten voor vcrschott~en en salaris.
*

2. Deen XX A u g u s t i 1615. V o o r d’iugelandenv a n Buijtendijkse l a n d e n gelsegen buijhen Niperfden, gcdcputcerden
R U T G E R GARBRASTSZe n LOEN WILLEMSZ.
in het
Collegife v a n lde gecolnn7itt’cericle RaltIen d e saccke gcde;lucee’rt bij monde ommc remboursemient
IC hebben van de
uijtgeslickte landen tegens die van NaercIen etc. compt verm i t s i c k ~daeromme e e n heel,e voormdddach hcbbse moeteen vacôeren
II L b XVIIII.
ldjen Xjen Decembier 1615 weeclerommc i
n
fcle voorsz.
saeckle gevaceert en versouck geldaen in ‘t collegic compt
1 Lb XVI ss.
2vso. R U T G E R HETNDRICMS
S L O T s o . Pacht,er v a n
die bileren over Lanen en Blaricum impetrant contra THIJMAN BEURAKUSbrouwer tot Emenesse.

1) ,,De Navorsch~er” 1935: L X X X I V , b l . 229; ,,,Haarlemschc R,ijdragen” 1936, ’ LIII, bl. 451.
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3. C L A E S ROELEN wollenldc huijtcn Weesp impclrunt
111 cas vau mainlcnuc den 12 April ao. 1615.
3. R E Y S I E R T H O N I S Z . gcweesnc lx~chtcr van ldc bicr e n over Naerdcn 8deu XXIX ,Janua<ij 1cilG g e l i c h t cc11
aJ>poiiitemcnt in cas van reformati~c voor ‘de gecommit-.
t~ccrdc Ratten contt-1 J A N AI>ELS%. (“1 CU111 1sociis1 hrouwcrs tot Nacrdcn compt voor consult~~tic (en ‘t macckcn
van ld’cn requcste
1 L b XVI ss.
1. J r . GODEVAERT Vr\N’ STHEENHCIJS, Amptm;in
tl~cr Stad t Grave en ~tlc~l Landc van Cuyck ge~daechtl~c hij
mantl~cnwnt pocnacl voor dlcn Ra:1e van Brabant con tr!a
N. PIERLINXSschout*ct der VOO~SZ. stede; impctrant.
,c1en VII Januarij 16141 hier over teerst commuui<*alie gehouden t’cn huijsc van d e n Advocxt BACKAERT ommc
etc.
1 L b XVI ss:
den X dito na ‘datc noch WIE int logement van den la,nl-,
schrijver metten voorno3emdNeu A8dvocaet ‘en DAMME procureur
1 Lb XVI ss.
compt voort mwck~en vande rcquwsle sen ~1x1 Rade van
SlatIc omnw te hcbbcn int,erpretatic op1 XIe arlikelc van
~tlc generale ordonnanlie
1 Lb. XVI ss.
betaalt voor ‘t recht van #de apostillle
3 ss.
Itlen 11 M a r t i j 1614 twee missiuen ontfangen v a n d e
Heere A m p t m a n ltlbene alen m i j a l l e e n d’anlrler a c n m i j
Ncnd,c 8tlen Advocact BACKAI3~T sampl d c laeste met bijgacnldlc stucken gecommunioccrt
met ,tlcn voornocm~dcn
Advocaet c o m p t
1 LI-, XVI ss.
den XXIle Martij. Also de saeckc met vruiischap afgadaen
was, tten dage ~L!icixn:le accoort gcall~cgecrt, etc. 1 LI) XVI ss.
Extraordinaris
1 Lh VIT1 ss.
dc betalingc van $xsen les mij door clcn heerc Amptman
gcassign~ecrt op het incomea van de wwskin~lcren van sijn
sustIer saliger.
~VSO. den XXVen Januxij 161’7 voor Bur+~~~cesbers van
Naerdcn c o n t r a ,tlen I’acht,cr van1 gemael iìl 8daen Hage.
4 vso. JASPER V*4N DER HI<IJUENwaert in1 Ylicgenclc
Hart tot Naerdcn mdc mende pachter van de brandewijn
a18dser impetranl van reformatie’ contra BAKENT AELBERTSZ. waert indec Swaen a18daer gedaagde.
4 v s o . ‘~HIJMAN .JACOBSZ. t o t 13l;wicum @e. hl Reformatic contra HI~YNI)ERICK
CLAESZ. pac*ht8er nI<Iner
impetrant.
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Compt

wort m;wclwi~

sclirit”t~c s tellel~

van tlc exoeptie lcnide b i j w1 L b XVI 2.

Voor consultutie op Le Anlwoir~de

1 Lb XVI ss.

Voort maeckcn v:u:le Antwoordde

11 Lb v ss.

~tlcn

XVIIhi

02questc

Meij

1612

coml)t v o o r

'tic

Comp1 voort mawckcn

cOlllitlU;ltie v

reqneslc

a

n

tijt vehocht hij

1 Lb 1111 ss.

vtu~~tlc ~~luplijck 11 Lb X1111 ss.

C o m p t v o o r t versouck vau c.ontinuatilc e n di,encn val1
sluckeu en comp1 voort maeckcn ‘en extcnd~e~wen vandcn
iuventa’ris
mitsga<lers
voort’ schrijven van seecker 8eslr-act
1 Lh 1111 ss.
uijttcli articul Iwicfl’
Versoclll b i j rcclueslc
\-au A~eckën compt

a e n d e Stadt
1 Lb 11 ss.

Icllcr rcquisitorid

~driecn
1111 Lb x ss.
I
~daechs dacr
Ik11
I&e11 S’epteml,el ;io. 1612 milsgadiers
:1c11 01) l~t$iio Octol)er meltcw lieul~enant g e w e e s t ‘eerst
ten huijse ~111 den (;rifficr VAN DALEM keu Ylaer lla~ op
het Hoff, 8eu idaer 11aer voordeu Hewe Colonnlel BHOCK’
in huijs gc:issitccrl mctt~w fiscael (en den griffier omme
tl~ens~elve~i t e assiskcr~eli oplcn ;xopositie van ~deli ,ead mitsg3ders tgeeii hem vccr~:lcr soutl~c mo,ge bejcgeneii wert
ncff’ens andere {extra olq~~linaris
besongiw cu sollicitati,cn
gestclt tot discretie.
Comp1 v o o r t

laeslicl~

lnne~keJJ

artikelen

vaut :hherlissement g r o o t
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9. RKAECKEL 1 ‘I Stant d’er buijl~en. I n d e swecke ~311
CORNELIS ~4DRIAtiNSZ contru KICOLAES MAEIISSEN
ds voocht vun #de weeskiudcrcu van CORNEI,IS JANS%.
VAN SPRUNDEL in R. A.
1 0 . BRAECKEL 1) In d,c saeckc v;tn ANTHONIS S’L’EVENSZ. als mau je:n voodlt val1 ANNA CLAES WAWN (?;,
gcd. in R.A. contra DIRCK JANS%. BACKER wown:ìc lol
Silericksc ds wrler en voocht van zijn onmondi;c kiu.leren impetrant.
10. Inde swckc vuu L41>I~I:-\EN CLEMENTSZ. ~1 Ovcrscliic #en FI1ANCISCO
1)E CUII’ER wonende tot Del-Ft als
procuratie hebbeide van #de erfffgcnanwn’ van ERMKI<
JAYSDR. die wxlc. ‘cu ~crffgenucmc ww ‘CS Icstumcnlo V:III
wijllen J A N REIJNBOUTS h~l-~en ovcrleeden man ommc
toe klcnnen of te te onlkcnnen t8cgens 8den gouvcrncur v;lm
Hdrgen o p Z o o m ,en J r . ‘den lieut~enant RAX, Solut:um
per CAMERLIN(; md een Rosenobel.
10 vso. Anno llill.IGchvli,et’. Kurgemecst~ers en r~cgccrders van Horchvliet yodus. bij mandcncnt poeneel v o o r
~cl~en Rade van State contra HENDRICK COC’K en CORNELIS DAMEN pxht~crs v a n (de, b i e r e n impetranten
i n t sleIw cas.
ll. Anno 1611 :dcn XXI’e 1) cocmber in de saeckc van
LIJSCKEN WILLEM GERAERTSDR. wx18e. wijlcu JAN
GILLES in zijn Ieewn woonencle t o t Ibelda gedaagd~e hij
man:dement van induclie contra JAN DOMER FRANSSEN
impetrant.
12. Sundert. In ldc saecke van ADRIAEN IMAXTSZ. en
JAS AERT MAERTENS ge~ondemnecrcl~c
omme stwt cn
inventaris ovIer te l~f$V~lXtl ‘cn dien volgende te procederen
tot schiftingc scheijiding lelc.
12~~0. Stadt Grav’e. In Snecke van MAIVl’EN WILLEMSö.
gxl. in cw cl’appel voor den Rde van State contra ,JAAV
YAN MIL Cum sociis iml~etrantell L:lndt. van Cuijck.
12~~0. Stadt Gravq. In & s~aecke wn PEETER JAN GERRITSZ. pachter v:m dc gemoene Mi8tb,lel~en tot Bcers int”
landt te Cuijck gud. ill Refo’rmati~e tegens ~dan Hccre Amplman ‘cles voorz. lwdts impctrant voor ~tl1.31 H:dc van StaLc.,
13 vso. GERRIT MOY brouwer tot N:l,ertleu impclrant ill
/
c:1s d’app’el
colltr~l. 2 )
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14~0. WILJ,EM VAN \~l~l~NIfNDAEI, walert in ~dc Guhle
I,~ceu nllli~er in den Hage contra GEORGE VAN BOGAERT.
1.5 vso. (CORSI1I,I,IS V:W BEEST, rentmeester tsc I)clft,
c*outr;i EWRT VA9 I,l.JEBERGEN,pasteibakkjer i n den
Haag. )
1 6 . (clczell’de VAN REEST a l s bo r g v a n cn lezamen
met J A S V A N V E L D E ( V E L T ) conth PAUWELS DOMEN ‘?)
17. Anuo 1819 Kerkmeesters van Blaricum.
1 7 . Kerckmcestcrcn van H i l f e r s o m .
17 vso. Kcrkmecst~ers van Huijslen.
18. A D K I A E N IMANTS, G r o o t Sundert. D~eclaratic v a n
verdient salaris bij Mr. 5,4?\7 \‘AN N O R D I N G E N in d e
weckte v a n ADRIAENI M A N T S Z . , wonend~e tol Sundert
gegijwkle tcgcns ;Jor. WENA ,tlc VAN GISSENBURCH Capit& cum sociis impetranteu.
XXXVI ss.
Consultatie
Den IXlen I)eccmbler 1611 op DAMME om versucke tlc
tlocn. l)AMRIl< mits dc non comparitie van ltlsen gegijseldc
vcrsueckt ,tlcl’:tult c11 v o o r t etc. m e t app~xhentie BRAECKEL in vol~tloenill~ll~e wwle scnt~entie lecht ovei- deu slael
etc. meu voorts als in aclis comp1 mij
1x- ss;
I3en XIII~w J:rnuarij í(i12 op BRAECKEL om versucck
14: t10~e1l. BRAECKEI,versuleckt c o n t i n u a t i e vaut geldte-/
ccriwerdc tlcfault a l s iii achs
1x ss.
D e n III~en Fc1)ru;lri.j 01) RHAECKELomme v~ersueck te
tloen. BRAI~CKEL versucckt als noch tijt van X1111 dagen
ommc tgotlcccrncc~rl~l~c ~:lcfaulL l’e purgeleren. DAMME sus1x s’s’.
tineert als i n actis e t c .
Den XVIIw Feh*ruarij op RRAECKELommc versueck te
d o e n . BRAECKET, versucc~kt alsnoch continuatile t e X1111
1x ss.
dagen. I)AYlhll< sustiwert als in actis
Den IIcn hl,arti. 01) I~RAIICKEL om versucck tc doen.
BRAECKELmeL1c1~ gcgijselíl~e pi-esleut purgeeren, 1 ’ dcfault o n d e r l~rol~cslalic cn xondler prejuwlitie van1 xworl lctc*. :ds in :tctis wn~l~l voor ‘een doubleu termijn
XVIII s s .
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Daech daer aen ‘t onscn huijse communicatie @ouden
opt’ accort van PHILIPS (‘1) DE VALCKENIER ,ctc. #ei:
voorts gcbesoigneert op de principale weckc prcsenl den
gegijselrle met BRAECKEL compt.
1 IJ) XVI ss.
Den XVHen Memert o p DAMME o m versueck t e do,cn.
DAMME versueckt tijt prefix. ommc op morgen voor
commissaris ttc compareeren als in actis. Dien XXIII’en Meert op DAM’ME om versueck t’c doen.
DAMME mits dmc non comparitie van 8ilen gcgijsekle vcrsucckt defnult’ en voort ‘etc. BRAECKEL sustineert dat
,ctc. als in nctis
‘1X ss;.
Dien V6en April op BRAECKEL omme versuecl~ te do,en.
BRAECKEL versueckt prorogatie 1~1 vo’orts als in actis
.1x ss.
Dien XVIIbzn Meij. R~equeste gema,cckt v o o r dien gegijs~eld~e hier voorsz. prwent daerbij van &n Rade vcrsocht purge vant Idefaultu en als noch op ‘de idleuchdel, clc.
als in de requeste compt mij
1 LI, XVI ss., /
Den XIXlen M,eijle 1612 bij dien an$der,en geweest tten huijsc vanlden VVwrt in ldie guhie 18een en aldaer gebesoing&W
op ‘accoort ~tloch nij,et uijtgerecht compt mij van mijn
1 Lb XVPI ss.
vacatile
Nae Idate alsoo $daer accoort gemaeckt was bij parthijen
in affwelesen van d’e advocaten uae idate van welck accoorl
alsoo ,daer weedmer questie vilel tdaerop met mij gccommuni~
oelert in bij weeeen van GUIJLLAU,ME GARS en daer
naer oock geweest int comtoir van d,en notaris DANCKERT omme t.selve t’e visitseeren en examineeren gélijck
ick dode compt
1 Lb XVI ss.
‘Dit g a e t v o o r t voorgaenlde. Alsoo PHILIPS( ?) D E
VALCKENIER sen ADRIAEN IEMANTS in pr,esentic van
twee getuijgen volgens mijn advijs belooft hadlde ~eeuich
b!eschleijt te laevenen sengaend,e die s a e c k e e n hi.j nac
ldate weijgerich was omme tslelve tle lalet,en volgen Seggcntle
‘dat hij nijmet jen hadde e s ldae’rover bij weij’gieringe v a n
tgeen voorsz. is een protest geconcipileert en ‘is tselve met
mij in dleliberatic geleijt comt mij voor Ide communical’ic+
mitsgaders d’instructie aen ADRIAEN IMANTS gegeeven
noopemle ‘t bel’eijt i n t afvos’deren vande voorsz. bri8even
cn hescheijt tsamen
1 Lb XVI ss.
20. BRAECKEL. Rosendael inden lan~d~e van Bred&
A n n o 1 6 1 2 den X1111 Septembler. CORNELIS AERTSZ,
NOOREMAN wonende tot Rosendael rnett~e schout burgc‘nmcstercn cu regierd~ers nldaer gevouchdle g e d c . c o n t r a

W I L L E M WII,I,liMS%. woneml~c l o t Hcrgeu opteu S o o m
als Pacht’er van lrl,c Romlc mal’e ovfer Itle becrlijcM1eij
t val1
Wourv~c~ I<yscher. V o o r ~rleii 1~x411 v a u State.
21. STEVEN VAN I)KN QORPE woncntl~e tot Gorichem
impetraul iii cas ~tl’nplxl coutra .JAX SII’AERT s o h i j
proc‘e’tl~eerl gode. H i e r 01) ontfangen leen rcael vau achten
cn nor11 ,dric sc*llrllingcn.
24. A o . X\‘I(; ‘en X\‘l~tPcu Ven Meijc .Stadthouder, Rur<gcllll-.
‘Cl1
Sclle’ep~ellcn
1tlct Hcjerlijckheijt van Rorchvliet(
gclds. bi,j m:u~~l~crncnt vau rclieff ,rl’appel coutra MATHIJS
CRANE

soo h i j

“‘““0’1’cd

Illq’etrallt.

5 . de11
\‘IJIcm
O c t o b e r 1 613 Naar~deu. .JAN LAMRERTSZ. als curatcur vaude desolateu hel van DIRCK
HEIJN ANTHONISZ.
impctrant iu cas ~tl’appel en van Att~cutaten. E t c . contra CLAlSS HEl.JNDRICKSZ.R O T T E R
zoo h i j prrwc~dccrl- m i t s g a d e r s lrllen s c h o u t van Naerdeu

2

gorl11s.

OS. PIER SIPKES wouen~dc op Amclaudt gode. bij mautlcmenl van arrest contra CLAES WILLEMSL. RROUW’ER
impctrint in1 sclw cas. Op rccck~cniiigc onlfaugcu 2mattcu.
Cousultatic
1 XVI ss.
Comparilic voor ~deeu commissaris COUWENRURCH1)
op de poort XII s s .
28. ~d,eu selvc impctraut van mandemeut van oessic coiilm zijn gcmecnc creldit~curs iut selvc cas.
Als00 ~dcu impctraut van siuuc teu t’e r a d e werdc n o c h
~ecu atlvocact t’c ~cml~loijee’rlcu sij ick metten procureur ROSA bij cl~eu Ailvoca~cl de Bruijn gewIcest ieu met ben selven,
de sxckc gecommunic~ee~t ten ~dacchs Idaeraeu op dc Po’orlc gcwc~est ommc metlcn impclrnut t e spreeckeu comp1
1 XVI s s .

ij M r . IYXEI~ COUWENBLTRG V A N BLOIS, kmdshrer i n h e t
H o l \-aan IIolland 1X)7-tlG11. wrgl. S . v a n Lme’euwcn ,,Batavia Illustr,ata”, ‘s-Gravcnhagc lG85, b l . 147ï.
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Oude Sneeker luiklokken.
‘Snoek heeft cenigfe luiklokkcn. tdie ~cloor beroemde ldolrk,enmaklers zijn gegoten.
In het mi~d~dcn lder 17e eeuw 1~~1 ook Sneek zijn klo,kkcngietfcrs, die gehroudters J’elte, l’i~crcn Johan Hiémérs GWvius van Hoeytlema die klokklcn van andere plaatscn gcmaakt en ook het llaadl~uisklokje te Sneek hcbbcn vcrvanrldigd. Dcc Magistraat stond hun in 1658 daarvoor 72
car. gulden toe.
Maar ook had Ide torjen van lde .St. Martiniklerk t’e Sne~ek
twee fraaie luiklokklen. DIeze torteu werd in 1682 afgchroken ‘en ‘de luiklokklcn kwamen in eten klokhuis, naast ‘dc
St. Martinik,crk gelegen, t,c hangen. Dat, opzichztelf, is
rc’cds een hijzonderheild.
De grootste der beildse luiklokksen was oorspronbelijk
5643 pond zwaar, maar zij werld in 1767 ~door den klokk’cngiiet,er .J. Borchhand tle Enkhuizen, ltlie v~cle torens in
Nd’en landje van klokken heeft voorzien, vcrgohx Mrt bijvoeging van klokspijs vlerkreeg ze daarop elcn gtcwich t
van 3273 K.G.
Zij hoeft elen hoogtme van 1.36 M.,‘. met ~ecn wijdte van
ondmcr in ~diametcr van 1.67 31,. De klseine klok werd in
1514 cloor Joh. ter Stfeghe gegotlen, weegt’ 2000 Kgí, heeft
,ecn hoogte van 1 ‘M, ‘en is ond’er 1.16 M,. wijsi-1. Zij is met
een mo.oi Latijnsch opschrift in gothisc@e ltcttlcrs voorzien, dat vertaabd luidt: ,,Ik roep ‘U tot dc ‘hciligc dlngen. Komt.”
M,aar ook het carillon van die St. Martinikerk (na de
afbraak van idlen t’oren werd er elen torjentjle op tde kerk gczlet) is v~ermelld~enswaard. In 1710 werd b~eslot~cn hlct carillon, #dat uit Neenige klokjles besto’nd, te vIervangen Icioor een
veertiental andere. De Amstler’damsche klokklengi~eters Noo,r
Iden (en de Grave hebblen zie gel’everld ten er f” 557 voor
ontvangen. Maar het was te voorzien, dat d8e houten trom
met ijzeren bleslag van ldit carillon vrij spoedig haar tijrl
zou hlebbmen gehad.
In 1770 b’esloot ldte M,agistraat Neen grooter carillon te
I(loen gieten, maar #dan molest tevens hlet to,rentjee vergro’at
w o r d e n . W e e r wend Borchhartd tle Enkhuizlen mlet d c
1,ever’antic van . 26 klokhen, wegende ‘,2540 $ond,. en een
koperen trom belast. Midden 1771 was allIes .geneed Maar
,dc Magistraat wil~de. vóór itle klokjles naar Sneek wcrdcn
overgebracht, wctcn of ze zuiv’er gestemld war8en.
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I)aarom droleg h i j a a n IT. Poppenhcuxr, muziekm&estcr
en S. ‘tlc Vries, organist cn klokkenist, bei~lcn tc Leeuwarden, op, ‘(1 aar11aa1 oni:I,crzock t c g a a n doen. Zij hebh8ci?
mtlc rolgen~tle verklaring :1fgcle,gd : ,,Wij, ond~ergcschrevenen
ellz. v e r k l a r e n , ‘dat WIJ op vWZoCgK cn l a s t van DDE h@me,
Magistraal van Snoek ons l~~~cvens twele H,ecren Commissarissen, Burgcmeest~er 1). Coops en Schepen G. Gorp, bcgeven hebben naar Enkhuizen en akinar in de klokgictcrij
met alle oplcttcndheid geëxaminoeA hebben ‘t klokkens p e l v o o r tl’e star1 s110c1< g e m a a k t {(loor .Joan Cl1ristiaa.n’
13orchhard, gck~eutxl e n gcëntoncer:d
‘door J a n
Bruinier organist ‘en klokkenist te Enkhuizen. bestaand~e in
26 lilokken; ‘tIat w i j hevondcn h e b b e n , #(lat i~od~cl~c k l o k
gcno~egznani zijn vcreischt~e toon en gelui’d heeft, en dat
w i j oversulks ‘t gehecle klokkenspel go8etl@keur~d hebbén.”
i
Aclum te Sneek. 27 Septcmher 1771.
Zij krlegen een cad,eau van 140 gulden, behalve de reisk o s t e n ; ‘den twete commissariss~en wer’d clle vert’ering o p
hun reis, ad 54 gulden. vergoed.
Op 15 Maart 1772 spc8elde het carillon voor die eer&
maal. Wij vinden opgeteekend,
dat , .,de kost,en van den
nieuwen torcil, het klokk~enspcl een het uurwerk f 17000
hcblxn b e d r a g e n , w a a r v a n f 5 0 0 0 a a n B o r c h h n r d t’en
doel i s gevall’en.
Het klokkenspel kon langzamerhanldniet meer voklo~cn.
‘L’ocn heeft voor eenige j:li*jen algebeel’e vernieuwing plaats
gel1 XL
MI-. M. C. NIdLAND.
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Onze Uítlandígheíd
(17954808)
door
Haetha

Hermina

Tollius.

INLEIDING.
Het hicrach t~crvolgcnde Memoriaal is, hoewel niet van
ov~crwcgcndc
h is torischc waande, toch belangrijk geno#cg
om meer algemeen bekend te WOII~QII gemaakt. Ov’er de in
17Sï uitgcwekcn patriottIen is ons wel biet ‘een en ander
biekenld, tc!och OWI- lde aan het staldhoudlerlijke hof verbonden lieden srlic in 1795 ons land vcrliet~cn, is weinig of niets
gcpubliaeerd. De schrijfster van het Memoriaal was ‘een
voor haar tijcl zeer goe’d ontwikkekl meisje, ‘dat m’et belangsbelling ‘de ‘dingen en m’cnschen 0111 zich h,een waar-.
nam, en zonder vele1 crititek aanvaardlde.
OvIer haar familie hlet volgende.. H,et geslacht Tol1 was
sinds I& 16e ~ceuw gegoicd in het Utrechtsche, en b’czat o.a,
kortlcn tijd Isselt. Jn Rhenen komen zij reeds voor 1600
voor. JAN TOLL, geboren aldaar 1598, ‘en gestorven na
1656 was ‘er Burgemeester, ‘cu ‘eigenaar van h’et oudtijds
vermaarde en nog heden b~estaand~e logem’cnt: De Koning
van D~enemarkcn.
Hij schijnt zeer zijn kmt gedaan te hebblen, zijne kimleren elen wettenschappelijke opl’ei’ding te gev~cn. Uit zijn eerste huwelijk met MARIA GORDON sproten
3 zoons: JOHAN, Acsdcmiadrukbcr ten’ ,uitgevler t’e Harderwijk, CORNELIS (1628-1654) Professor men S’ecretaris
bij de Geldersch~e Hoogeschool t:c Harderwijk, en ten ,3e
ALEXANDER, (1630-1675) leveneens Hoogl’eeraar ,en Secrictaris dier Acadlemi,c. Uit het 2e huwelijk sprot’en nog
JACOBUS, (1633-1696,) leen soort van Hollandsch,c Casanova. Huisgenoot van Vossius, modewerkler van Blacu, sccrletaris van Heinsius, R#ector te Go#uda, Medicus tic Noordwijk, Professor tle Duisburg, reiziger doo’r’ half Europa;
Co~xml cler Staten te Algiers. alchemist, ja wat met al1 Zijn
jongste broe’der PHILIPPUS THEODORUS, was eerst aldvocaat te Kampen, ldaarna ontvanger te Koevorden, vervolgens Richter en Gougraaf te Lingen, om ten slottc te
leindigen als Secretaris en Griffier van !dien Koning Stadhoudier Willem 111. Hij schreef oenige {drama’s in vaerzen,
dile in hun tijlil nogal succes hedclen ten leen h’ed’en tlen dage
bijna geheel onb,ekcnde beschrijving van Amsterdam.
Zijne kinderen bekleedd~en diverse functies bij de Domein-
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#goesderen v a n ldfen Sta~dhoudcr. o f waren g e h u w d m e t
soortgelijkc functionarissen..
Zijn zo011 PIETER ( 1683- 1739). S~ccrctaris, Stokhowlel
‘en Notaris van Zundert ‘en Rijsbergen, lb1 ‘een zoon na:
M r . PHILIPPUS JOHANNES(1716-1746), Advocaat-Griffilcr dier Lcenen, waaruit Professor Mr. HERMAAN TOLLIUS, 1712-1822. Hoogleeraar tte Haxhxwijk, Amsterdam
en L e i d e n , opricht,er
der M a a t s c h a p p i j v a n Lcttcrkunde,
beken<1 O r a n g i s t i s c h S t a a t s m a n , ~~erlcgcnwoordi~el~ v a n
~WilFem V op het Congres be Raslatt, olwoctlcr van Koning
Will~eni 1 en latter van ldicns kinderen, enz. enz. Uit zijn
3 huwelijken blieven slechts 2 ~docht~ers in l’even: le. B,4RTHA HERMINA TOLT~IUS, ,geboren Amsterdam 21-5-1780
- Amstel-dam 14-9-18-17. Zij huwde te Osnabrueck 12-21 8 0 9 h a a r n e e f v a n Moodlers zijlde R O E L O F G A B R I E L
BENNET, geboren Lundsert 20-3-1771 . -- Ede 11-2-1829,
Kapit,ein ter Zee en schrijver van meerdere geografische
werkten, zoon van ROELOF GABRIEL & Taonia van der
Bapght. Hi’eruil de familie TOLLICS BENNET, thans op
2 ,dames na, uitgestorven,
waaruit door huwelijk Itl’e familie
TOLL1U.S GLUSENKAMP, waarvan (cen in Parijs gevcslig& tak, zich alleten TOLLIUS noemt.
De 2e ,docht,er was WILHELMINA FREDERICA LOUISA
TOLLIUS, petekind van Prinses Wilhelmina, geboren Nijmegen 12-9-1787 -- L’ei’dcn 24-9-lS62. Lij huwde L’eidcn
28-6-1815 MI-. G E R R I T W I L L E M HARTMAN DRABBE,
geboren Groningen 9-12-1782 -- Lsciden 18-9-1827. Z o o n
v a n ADRIA.4N I S A A C B U R G I T T U S D R A B B E & HENRIETTE COCQ.
Hieruit o.a. M.r. HERMANTOLLIUS DRABBE. 181% 1835,
ongehuwd. Zijn zuster SUSANNA ELISABETH. (í825-1907), huwde met Mr. KAREL JAN FREDERIK CORNELIS KNEPI’ELHOUT VAN STERKENBURG, (1’818-1885).
Eten g r o o t deel lder famili,epapiler,en T O L L I U S i s zoodoe.ntde in het bIezit gekomen der familie Knuppelhout, en
holewel in 1907 een gedeelte in publileke veiling is gebi-ach t,
berustten voor 20 jaar op St’erkcnburg nog zecr belangrijkte cdossiers, waarvan het schrijvler ldezes door den toenmalige,n eigenaar lden heer C. K. v. S. m’et groote welwill’endheid vergund is, afschriftten t,e maken.
De staatkmldige papi~wen waren tolen reeds in het bezit
v a n dlcn t e g e n w o o r d i g e n Vice-prlesidcnt v a n d e n R a a d
van Statie, Jhr. Beelaerts van Bloklan~d. Onder d’e niet staat,
kundige berust vechter nog veel, dat in de Navorscher niet
misplaatst zou zijn.
‘s-Gravenhage, Juli 1936.
JURRIAAN VAN TOLL.
’
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Overgeschreven naar het origineel,
dat zich bevindt in handen van de
Familie Tollius te Parijs.

Beschríjvíng

van onze Uíflaadíghefd.

Ik gevoel mij bij #de herinnering aan mijne jeugd ge#dwongen onze uitlandighei~tl te beschrijveu, daar dit voor
mijne kintlrren altijl: iets belangrijks is. Elerst zal ik iets
betreffentl e mijnen waardiglcn onvcrgetelijkSen Vader zeggen, wi’ens I~cvensl,eschrijving aantoont, hoe hij van ziln
vrolegste jeugd af werkzaam was: reltxls zeSer vroeg en jong
P r o f e s s o r t c Har~derwijk, wcr~tl h i j v a n d a a r spoediff t e
Amsterdam beroepen, vanwaar hij: na een kort verbliif,
door Prins Wihem V aan het hof weid ger,oepen, als ond e r w i j z e r e n l~ei~risman z i j n e r b e i d e z o o n s ; d a a r z u l k s
z’eer voordeelig en tevlens v’er,eerlencl voor hem was, kon
de goede Vader aan h’et vlerlangen van de Amsterdammers,
om 4laar t,e blijven, ni’et volIdolen ten vlerlietmen wij dus mijne
geboort8esta~d, toen ik 5 jaar oud was, om te ‘s-Gravenhage
tle gaan wonen, waar Va~der weklra als Raadsheer werd
blenoemd.
Wij woontl~c~~ daar met veel genoegen; ik kan mij nog
onze wo,ning, het verblijf mijii~er j eugtl, herinneren, iii het
Voorhout, naast ‘dien Raa’dsheer Bichon.
Zoo mocht ik tot mijn v8eertienld8c jaar ‘eenle ongestoor,de
rust smaken, toen helaas mlct ide omwIenteling van 1795
[dit allaes een eimle nam, (en wij door daen Prins van Oranje
te volgen, Vaderland, farnilile, vrienden, huis en bezittingen, alles mo,estien verlahxl. De brav’e Vad’er was toen t’e
U t r e c h t a l s C o m m i s s a r i s b i j #de Engelsch~e a r m é e , e n
schreef aan mi,jn lievle mo~e~tller hem ten spo,edigste mtet de
kindleren, ,en wat zij aan zilver en kostbaarbeden had, te
volgen, maar te wachten tot het idonker was, om geen opzien te verwekken, zoodat wij nog Idlenuelfde avond in
‘eene zleer treurige staemming ons huis cn al het onze met
twee dienstboden er in, achterlieten. Eéne meid v’ergezelde
ons ‘en zoo kwamen wij te Utrlecht. Groot was onze dro,ef-1
heild, maar hoev’eel groot’er zou ldi’e geweest zijn, indien de
toekomst ons bekenld warIe gew@est, ‘en wij gewet,en haddjen, tdat wij ruim 14 jaar zoudm ronldzwervfen, en dat al
ons goleNtl, meub,elNen enz. Irloor dse Frauschen als het eigenidem van vluchtlelingenin beslag genomen zou worden; de
Familie ~rlurfdle niets bergen, uit vrees voor Id’e straf, be-1
dreigd tegen ‘degenen, die iets van uitgewekenen onder
zich hadden.
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Hlet was #den 12 Januari 1795.’ [[lat wij ‘s nachts ná 12
uur ‘den Haag verlieticll en t’c Utrecht aankomende. \‘adel
ons waclittc. Wij waren toen met ons zevencn: Vader cn
Moe.der, cene zuster! uit het 1 c huwelj,~k van ‘vlosdc~. ccnc
zuster zeven jaar jonger ~rlau ik, mijn persoonljc. onze
t+ouwc knecht en 8tlse meid. I)c goa:le mo,cder was dc Cenige ~dochter van ~tlcn Burgcnicest~cr Schoorn le IJrcda, zij
w a s we~duwe t o e n Va~dcr haar lrouwdc en bad bij ons
vertrek van ‘de (i kiaderen uit haar lle huwelijk nog 3 in
leven, waarvan #de ou~rlst~e was getrouwd met den Rentmleester v a n Zlevenbergen, adc Iweod~~ was Luitenant bij
de Gapdes en frit derde reisde met ons; nog 6 kinderen,
kreeg de goede vrouw uit haar 2e huwelijk met Vader,
waarvan Ier bij ons vertrek nog twee in I,cven waren, mijnc
jongste zuster en ik.
G~edurenlde ons verblijf te TJtnecht wcr~d onze droefheid
veel verzacht #door het vriendcli,jk outhaal van onze kennissen aldaar, en tloor #de hoop van spoedig weer terug te
komen, ,tlie zoo vc’r ging,. Itlat wij ons zelfs vlcid~en binnen
weinige wek,en weer terug le zijn. Vader lo’ge,erde tot den
15en met Moeder en mijn jongstic zust,cr bij den Heer
Van den Hseuve13 mijlvc halfzuslcr en ik bij dlc Jut’froilwen
van dscr Pauw, waar wij zooIveel genoegen hatddcn, als
onze toestand toeliet, z’mxlat wij hen met spijt verlieten.
DCX~ laen zetten wij onze rleis voort, hetwelk niet later
hard moeten zijn, vermits ide ~Franschen %at,erdag daarop
in Utrecht kwamen. Wij waren zeer bevreesd hen op den
weg te ontmoeten en 1roord:en in ;rle vert’e het kanon. VoOrzeker zoude ‘deze ontmoeting al z,cer nooldlottig voor ons
zijn geweest, #daar wij ons tusschen Ide Engelsch’c troepen
bevonden. Gelukkig bleef het bij angst sen vrees; evcnwtil
konden wij dien avond niet tot hel Loo komen en moesten
in (een boei~enhuisje t’e Meervlel~cl overnachten, zéér slecht,
want die goede menschen haddIen zelf. niets. Wat kondel
zij ons dus gcvenY Men gaf ons eerst wat koffi*e, die niet:
tc drinken was, [daarna kregen wij bevrorlen aardappelen,
en toen wij ons ter rust’c wilden bIegeven, volllden wij het
bed zoo’ onzindelijk, dat wij besloten om den haard te
blijvlen zitten. Op deze wijze was ‘h’et niet wel mogelijk dat
wij ons herstelden van lde koude ten ongemakken, die wij
geleden haddIen, zoodat er cen algemeenc vreu@e was,
doen wij ldes an~rberen (daags de reis verder tot het Loo
voov$zetten.
Den 1Gen kwamen wij z’eer gfelukkig op het Loo, waar
wij denzelfdcn avond nog een bezoek van Prins Ernst
tilegen, en diNen nacht ~tlikwijls in onzen slaap gestoord!
werden, door het lieven dat ‘de Engelsch~en maakten, die
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in zeer groo,tc menigte ‘daar kwamen. Dit ldee’d ons besluiten ~tlen ande’rcn ttlag naar Deventer te vertrekken, doch
dit wei?tl ons zeer moeilijk gemaakt, #die voerman weigerde
om verder ino:lle te gaan, uit vrees v;an op de terugreis
door ~dse E ngclschen gcva ngen genomen te worden. Wij
hadden hem dit t,cruggann ook beloofd l)ij ons vertrek uit
Utrecht, daar wi,j zoivlcr hem grnoodzankt getiecst waren,
om te blijven, want ~~i~emanrl
wildsc ons rijden. Zij verstopten al hunne paarden, ,VII lachten Itl’e wankelende Regeering uit. Zoo was het ook op het Loo onmogelijk dm
verder te komen, zoorlat wij beslotSen ~ecii rijtuig en 2 paar'tlcu te koop”‘.
Orwe reis liaar Deventer was vrij glelukltig; wij kwamen
cr reeds vroeg aan en logecr~den van ~dcn 17en tot clcn
2 le11 bij #den b~irgemccsl cr van Sucht,clen. l)aarna trokken wij uit vrees ~deze liodcn lastig te vallen in een klein
huisje, waarin Fransclie cmigrnnt~en
gewoond hadden.
Daar vonrkn wij alles zeer onzindelijk ,en de sterke vorst
belette ons iets SC~OOII te malden. Ook rookte het er
e zoo vreeseli,jk,
dat wij mc~earlcn blind tte worden.
Dse Generaal Watson bezocht ons dikwijls in dit onaangename verblijf men vc~rheugde zich met ons, toen de dag
van ons vertrek nadcl~de.
Het was op 26 Januari, ‘dat fdc reis naar Zwolle werd
aanvaard, !en betreul~:l~en wij alle,en het gemis van de
vriendschap, Idie wij bij (de Freule Calmettme genotten hadden
T c Zwoll,e loge~er~den
w i j b i j ,den Burgcmelesterf
Wiecherling. v a n dmcn 26~11 tol clen 29~311, t o e n w i j n a a r
Gilfdlehaus vertrokken. Dc jongeheer Mirnndolle, die tot
‘daar de reis met ons mode gemaakt had, nam toen af-*
scheid; wij waren allen ~ve~xmc~ be:lroefStl en aangedaan
over idit vertr’ek 8~11 zagen met spijt ons gezelschap zich
verminSderen.
Evenwel wer,d het ters toml
weder verrneeredepd (door een Fransch emigrant, die bevrejesd was
met vi-ouw en kinld al18cen te reizen en ons smeekt’c met
zijn rijtuig zich bij ons te mogen aansluit,en. Onze reis
naar Gildehnus was niet zeer gelukkig. Wij ldachten den
29en te Almelo te komen, doch moestsen t,e Ommen blijven en konden ‘eerst den volgenden dag naar Almelo vertrekken; daar waren toen nog geene straatwegen en d,e
weg was door ijs en sneeuw zeer akelig.
Den 3len kwamen wij ‘eindelijk t’e Giklehaus en waren
zeer verheugd, ‘eenige Nrlagen bij onze familie aldaar te
kunnen uitrusten, die ons met de me,estme harteliJkheid en
$celneming ontvingen. Daar herstSebden wij ons geheel van
onze reis, waarop wij veel koude en angst uitgesta’an
hadden, vooral d’en laatsten dag, tomen wij ‘een gr’ooten
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omweg moest~en makten van i uren: omdat ‘de gewone weg
onbruikbaar was gemaakt (door 2 wagens van de Engclsch’en, die vast gelraakt waren. De zijweg, (die wij gekozen
ha~dd,en, was ook heel slecht, zooldat wij ~dikwijls uit het
rijtuig moesten cn wel e,en half uur in be ko,udc staan,
Wwijl m e n h e t r i j t u i g met veel moeite voortslcept~c. Bi,j
dit alles genot?en wij ook vele aangename oo~genblikkcn
doo,r het gezelschap van dien heer Lle Noir. Hlet w a s heen
li,ef aardig mens& ‘en zijne vrouw,7 itle d o c h t e r van Doctoi
du Bois uit Hilnersum, was leen zacht b~eminnelijk vroawtjc.
Wij bleven tot den 5cn Februari tle Gild~ebaus. Toen wcr’cl
die r e i s t o t Ippcnburen voortgezet. Hel w a s n i e t zonde1
spijt? ‘dat wij i<l#e familie daar verli~cten en dat wij van den
h e e r L e Noir <en v r o u w afschei~d n a m e n , ‘die z i c h ,door
gelldgebr’ek genoorlzaaktzagen Perug tle moeten keeren. Zij
verheugden zich, d a t w i j o n s m e t hunne l~ostbaarhelen
en papieren wil~dCl1 belasten. llc moc~ler van Vader was
ie’ene Jufvrouw Stucrman uit Gildcha,us; hij was een eenig
kind, zodat zijn’e Moeder. wod~~we ziinde, h~cm overal vergezelde, o o k t e L~ei&x, gedmend~e z i j n e studite w o o n d e
dile brave vrouw ‘daar en 1.18~ Wcugde van dc familie Stuerman was dan ook groot Vader te lecren kennen. Wij ontvingen das r o o k n o g tijl\ling van d e n jongclleer Mirandolle, ‘die ons vertrek betr~cur~d~c.
Hij was bij Vader wcrkzaam geweest met h’et schrijven en lrle familie M. blelioorde
onder onze beste vrien&xl te ‘s-Gravenhage. De vrouw
van Dr. Miranldoll,e was een schoolmakkertje van Mo.eder?
met wie zij steeds ge~:lur~ende onze uitlnndigheid correspondlentie hield.
Tee Ippenburen bleven wij ~eenen nacht bij 8:&n Dominé,
een goed man, en vertrokken vlen volgenden dag n a a r
Osnabriick. Op deze reis hartden wij elene zeer onaangename historie, tli’e evenwel vrij gelukkig voor ons afli,ep. Het
koffertje met zilver en gekl, dat voor op ons rijtuig ge-1
bonden was, geraakte op ,clse zijlde los, jen zonder dat wij
het bemerkten uil elkander? zoorlat Ier door het schudden
zakken geltd uitvi~el~en, en wq te Osnabruck met een le8rligen
koff,er zouden zijn’ aang?komcn, i n d i e n dce jager, d i e t e
paar’d volgde, het niet bemerkt hatd.
In Osnabi-ück sliepen wij de ‘eerste 2 nachten bij Boemer
in d,en Krommen Ellleboog, een logement, doch men noodzaakt,e ons kamers tse nemen, want wij konden daar geen
vuur in onze vertrckhen maken en molesten aan sd#e open
tafel (eten, zooldat wij 3 kamers bij dlen hser Kemycr huurldlen, w a a r w i j ltlen S’en o n z e n i n t r e k namlen. D e ma.nier
waarop vvij bij deze liotl~cn leefden was zeer vreemd. Vader
wist er zich best naar te voegen, maar wij met zoo licht,

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

247

Wij aten en dronkmen met hen en gingen gewoonlijk
‘s avonds half ti’en slapen. Uitgaan konden wij er door
het slechtc weer met veel, zoodat wij een maand lang niet
veel meer als Papa Kernpier en zijne lieve vrouw, die als
eten vette gans door het huis zweefde, zagen. Zij ‘hadden 2
zoons, waarvan <een, zeer onaangen$am, mijn ov’erbuur
aan taf’el was ; <dit’ wektje I:le sctlust niet op, evenmin als
de vreeml~c, ongewone kost: boerenkool mlet aardappels
samen .gckookt, waarin’ een halve gans in groen nat zwom,
kwam 111 het oneindige voor ons gezicht.
Wij bl~evcn in Osnab’rück lot 9, Maart, ha,dden daar ge‘du’rlendc ons verblijf nog hoog water in de géheete stad, dat
tot aan ld,e bovenvenst~ers stond, zoo8dat men met schuitjees
uitging 1~11 zoo broobd. v1c1cscl~, melk zen andere levensbehoeften krleeg. Op ‘,4 Maart dan r&Aen wij verder naar
Brunswijk, welke reis zeer langzaam voortging, omdat
wij dre paarden wiklen sparen, en ,daarom slechts 6 ur,en
daags remden. D,cn ~eerstlcn dag kwamen wij te Boomten,
maar wij eencn zeer goeden nacht ~doorbracht~en. Den volgenden ciag, 10 Maart, kwamen wij te Diephold, waar het
rc~delijk was. lleii llcn sliepen wij te Sulingen, waar
ook leen goed logcmcnt was. Evenwel begon ons dit langzaam reizen le vlervellen, temeer daar men ons uit Brunswijk schreef, (dat l:le kamers, die mlen voor ons gehuurd
had, reeds gereeld wanen, ‘en de Hleer Leysetitz, één goed
vriend mijns Valders, ons wachtte. Dit deed ons besluiten
voor het rijtuig 2 postpaartden her bij t,e nemen, en op die
wijzle kwamen wij Zondags te Nleustsdt. Te Ncuenburg,
waar wij van paar’den wisseklen, was het kermis: en alles
zoo vol, ‘dat wij lang hadden moeten wachten, en daar
wij ook ree’ds laat te Nseustal:lt waren nangekomlen, omdat haet daar ook onbe:grijpelijk vol was, zoutden wij in
hmet rijtuig hebbsen moleten overnachten, indilen met een
Hannove’rsch officier, met namte Betty, ons zijne kam.er
had inge’ruimd. Die goedce man sliep dien nacht met de
koo’rts o p h e t l i j f i n de ko,ude o p stroo, #en zeid,e 8tl’en
volgenden lclag, to,en wij onzIe verwondering over zijn
goedheitd b~etoond~en, ‘dat h i j geien dankbetuï@ing v e r diende ‘en allceen gedaan had, wat ieder uit menschlievendhci~d zou itloen. Zoo ondervomlen wij,l hetgeen .ons gedurig miet
dankbaarh~ei~d vervubdle, d a t m e n o’veral
goede mensch(en vindt. Ja zelfs, toen wij ons tusschen
de vluchtendse Engelsche trolepen b’evonden, bij het verlatlen van Utrecht, kwam gedurig nu dse een, dan de ander
met een stuk brood of’ met mant,els, om ons te dekken;
‘zelfs droegen zij ons over het ijs, als wi,j op gevaarlijke
plaatsen uit het rijtuig mocst~en sen waren gedurende ons
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verblijf te Osnabrmk,y waar het vol Engelsche troepen
was, altoos even behulpzaam ,en de~clncmend.
Vrijtdag lrlen 13en vertrokk~cn
w i j n a a r Hm~~ovcr.\Vij
namen nog meer voorsp~ii, in #de hoop van vroeger daar
te ,zijn, maar bij ongeluk ~d~csrl dit onze reis langer duren.
LJe postknccht, (di’e ‘een zijweg genomen had, om 1x1 de
paar’dcn iets gemakkelijker t’c makcn, wilde weer haastig
‘den gewonen weg bereiken en smeet h& rijtuig om. Daar
stondaen wij nu senigc uren in koude ,en sneeuw te wachten, en nog hadden wij roclen tot dankbaarheid, want lot
ieders verwomlering kwamen wij met den schrik vrij.
In Hannover blcvcn wij tot jben 15en en hadden ous
verblijf bij zeer gosedc menschen in het Logement: ,xlc
Stad Strlehtz.” Het speet ons er maar één #dag tsc kunnen
zijn, want wij vonden het <daar buitengewoon aangenaam
cn maaktsen er kennis met den burgemeester Ifland cn
zijne vrouw en kind~crcn, ldie wij met leedwezen
verlieten,
(daar het ons een zleer lieve familie to~esche~en.
Van Hannover reisden wij ~tl’cn ‘eerstten dag tot Borgs,dorf, waar wij goed komlen uitrustlen ,en den volgenden
dag, 1G Maart, naar Brunswijk, waar wij een bovenhuis
bij Professor Neyron gereed vonden ‘en lde Heer L~eyscwitz sen zijne vrouw ons retxls wachtten.
Brunswijk beviel ons in het begin niet zoo go@ als
Hannover. Wij-. hsd~den zeer vele1 moeite ons daar te. gcwennen en b~etremden cr Idagelijks ons geliefde Vadcrlantl ;
‘evenwel verminlderjdc
deze droefheid door d’cn .tij<l, toen
wij <er eenige kennisslcn #en door verloop van jaren, zelfs
d~eelnemende
lileve vrienden kregen en toen WJ met behulp van leen goed’en onderwijzer d’e Duitsche taal leerden.
Dit ging zeer gemakkelijk. omdat wij het- altoos hoor~den
spreken, en yenooldzaakt
waren, zij ldi’e geen Fransch vcrStolldell,
in hunne taal (hoe gebrekkig dan ook) t’e antwo,orlden.
Dit; gaf menigmaal aanl~ciding t o t liilar~itc’it,
hetgeen voo,r iemand op jaren als onze goclde Moeder ónaangenaam was, ~tloch zij zeilde menigmaal: kinderen, het
spreekwoorld
is wel waar, <een jonge boom kan verplant
worden, maar oulde boomten niet.
Ik kreeg zeer lieve k~ennissen. van wile ik zeer veel goedrheid en vriemlschap genoot? zoodat ik bij hun aan huis
als ,eigen was. Dse famibe sd Os16 voosal, waar 2 welopgcvoe’de Iclochters war’en, maakte mij het leven zeer aangcnaam. Ik was bij hun als tehuis, hunne brave mo,eder
noemde mij harte Hollandsche dochter, en ‘daar was altijd leen plaats aan tafC voor mij open. Wij hadden met
nog 3 li,eve meisj,es een vast kransje, werkten dan samen’,
terwijl om beurten één uit nuttige boeken, ‘door Mama
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d’Oslé gekozen, voorlas. Zij (en hare dochters zouden bi-j
verkiezing gewlenscht
hebben, tl at I& Voorzienig~lhei;tl h cn
ili ~dcn gelukkigen midtl~clstund geplaatst had. nee grafelijke
titel cn ,tlat zij aan het Hof moesten verschi:jnen, hadden
voor hun niets aaiigenaains. Tot ons kransje behoorden
nog 2 dochters van ctien Generaal Gri’eshleim, een Professors
dochter en mijn persoontje.
Ik jongste freule ,rl’Oxl& was evenwel van hen, mijne
l~oezeinwri~e~~~din,
adaar wij zo0 in alles één van zin 431
dezelfde gevoelens toegedaan waren. Carolinc was een
voorbeeld van I~csch~ilcl~enhlei~.,
nederigheicd
en zachtheid
,cn bij een zel~dzame schoonh~enl, paaide zij deugd en veel
verstand. Hare zuster Lislctle was ook zeer lief en mooi
en het kon met anders of tlezle bmeide meisjes, alhoNcwél
zondIer fortuin, moest8en opgemerkt worden. Dlc oudste
koos uit dIegenen, die om haar bezit aanhiel~d~en, den H’cer
Stroeve, toenmaals S~ccrNelaris
van Ambassade, dice zetx
veel verstand ha~tl, ‘en ,ecn zeer solide en bcmid~dcld jongmensch was. Caroline was mmder gelukkig. Zij werd hartelijk bemind ldoor haren neef, Baron Siersdorp en was
zij hem ook oprecht genegen. Hare oufdters ten zijn Vader
zagen hunne wcdlcrkoerige
lief,dc’ met genoegen, maar
zijne ,Mosder niet; zij Idacht dat haar elenig kind, zoo
rijk, eene beetere partij kon ‘doen, ‘en d,eed in stiltc het onmogelijke, om ‘den jongen Clemens, van zijne voornemens
af te Ndolen zien. Daar zulks vrucht~eloos
blteek, besloot
,dile listige vrouw, hlem leen rleis tle lat’cn ,do8en, o m h e m
weernde lan&n te Ieeren kcnncn. Zij gaf hem een Heer
tot gezelschap modle en maaktIe dien bekend met hare
plannen, om na verloop van eenige ma,andlen #de brieven
van Cai-oline en van Clmemens,
achter te houdIen, en aan
den jongen Baron {daarna t,e v8erzek&en,
ldat de freule een
andere keuze had ge’daan. Zoo tr~eiurde Caroline in’ .stilt.e
en vernam na verloop van tijd van hare Tante (zijnle listige Moeder), aat Clemens cen meisj’e scheen te hebben
lteeren kmcnnen, van wile hij’ zeer vleel werk maakte en
zoo bereikte Id’eze boone vrouw haar oogmerk.
Wij bleven in Brunswijk van 16 Maart 1795’ tot 17
April 1800, lcIus 5 jaar. Drie zomers woonden wij buit,en
Ntlc stafd op een tuin; de e,erste daarvan was de anngenq!amstc. Toen kregen wij een bIezoek van onz,en Oom en Neef
B’ennet uit Holland, t:lic geruimen tijd bij ons bl~ev~en en
het landelijk genolegen mlet ons’ d,eelden.
Wij waren zoo recht gelukkig, maar hun vertrek b’edrocf~de’ ons opnieuw, zoodat wij geruimen tijd ndodig
had~den, eer wîj onze .gcwone tevredenheid wetder terugkregen. Hun bezoeR was vooral wat mij betrleft, zeer be-
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langrijk, cn heslislc over mijn levenslot. Neef Bcnncl, di,c
ruim 13 jaren daarna mijn cchtgcnoot werd, gaf mij van
zijnc oprechtc ,cn onvcr:~n’il’crlijke g e v o e l e n s de verzekering; i k w&le h e m Ililet ontv&nz~en ~tlezelf;de gevoNclens
voor hem le koesteren, maar verzocht hem mijne go~le
oud,crs zulks niet te zeggen, ‘en {dit te verzwijgen tot,dat
zijnc positie gunstig& was; want hij was hij de Revolutie
Luilenant teY Zee cn h a d m e t oeiìigc an$Clerc o f f i c i e r e n
den leed van getrouwhcitrl aan ‘de Franschen niet willen dcfen.
en om Idie Teden het Va’derland moeten verlaten, met hél
voornemen om als koopvaardij-kapitein zjjn geluk le beproeven. Hij was 22’ jaar oud en ik 15 laar, zoo&t wij
o!ok IIO~ j o n g genorg n~a~-en, om met gc~.lukl ons lot af
tse wachten.
Twee zomers woonden wij in 8:i.e stad, maar wij waren
veel all,een; want Vader moest rlan hier dan daar 11~~1,
wal voo’r ons al zeer onaangenaam was. Moeder kreeg getlm~cnde ons verblijf ilc Brunswijk, ,drie zwart ziekten,
waarvan (de eene vooral zeer gevqarlijk was en ons veel
kommIer veroorzaakte. Ik kr’oeg er cen zwarlc galkoorts er1
mijn toestand was lang zeer zorgelijk. Ook ~decd ik mijnc
belijdenis te Brunswijk in 1795 bij iden Gereformcerldcn
P r e d i k a n t Petri, 1~11 zeter b r a a f ,en ltleugdzaam m a n , dimt
iseders achting ver~rli~eutde; lxhalv~e Z.E. w a s ter geen Gcreformcercle Dominé,a l s allleen leen Frunsche; o o k w a s CI
maar Neen klein kerkje voor ons, want ‘de Lutherschc rcl i g i e w a s ‘de hoorschell~de.
Kort daarna kwam onze half zuster met: haar man en 3
z o o n s , e n o n z e halfbro~eder, lilie i n Hollandschen dijenst
Luilenant was geweest, ook te Brunswijk. DiZ gaf meer;
afl’eiding en ~tlc ~dagcn gingen !dus spoediger om, ofschoon
zuster en haar man eerst lang zeter eiek waren en He+2
Sdme ongetrouwde halfzust~cr langen tijbd aan hlet roodvonk
te bed lag, terwijl Balt, Irlle luittenanl-, door een val te‘
Rastadt, w a a r h i j m e t VLuder hij h e t Vrcdesconpes was.,
cen langdurige len zeei gevaarlijke ziekte krleeg. Willen:le
gaan zitt’cn en ni’ct bespeurd hebbenlde, dat de stoel was
weggenomen, was hij achterover op den grond geslagen,
waaFdoor h i j ,een v~crhlolading i n d e h e r s e n e n kr’eeg. D e
dok& tiaar verzeklelyde Vsdcr ‘dat zulks all’een ‘door trepaneercn kon herst’eld wortden, waartoe hij niet kon blesluiten, en liever elen treurige toekomst wilde afwachten, wat
‘dan ook plaats vond en na vele drolevige jaren stierf hij
~ein~delijk a a n de gevolgen van dien val.
Mijn goede MoaAer en ik, hadden nooit van groote gezelschappen gehoud~en en het was natuurlijk rlat alle deze
wederwaardigheden,ons de lust daartoe geheel benam,
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dus leeMen wij stil ten ded’en ons b,est onder elkan~tler ticvrcden te zijn, ldat wij dan ook dikwijls, nisetlegcnstaan-,
de onze onaangeixm~c positie, ,waren. Wij gingcn van tijd1
tot tij’d eens t’czamen uil- en maakt~cn kleine tocrtjcs hulten de stxl; want publickc ~~~un~~l~elingen,
waar men in het
lommer was, vond men cr niet, behalve naar Richmond,
een klein buitenverblijf van ‘de Htertogin: dat zeer aardig
was, alsook de tuin achter het Pal’eis in ,de stad.
Dc Nutz-Berg ligt eeu klein uurtjse van Brunswijk, cu
is zeer mooi men merkwaar,dig;
(ldaar ziju veel kronkelingen en in het mi.d~d~en vindt men ‘eene grootse meuigtu
water als een vijver) het is jamm,er, ‘dat rlSe weg daar+
heen zoo vlak is. Zoo is ook <de weg naar fd’en ,,Grü,uLin
Jager”, ‘dat amlers ecu lievle tuin is, waar men alles kan
bekomeu; i n h e t algemelen z i j n e r ve’el g r o o t e ‘cn kleinti
tuinen buiten dc pooSx Itler stad; want ‘er is haast geen
familie, die haar tuin niet heeft, hletzij in Seigendomf of
in huur. Die vo,or ,de Petripoort, zijn het ‘duurst, omdat
‘daar jaarlijks een groot feest voor ,#tle burgers is, waar
3 dagen naar het wit geschot’cn wordt, met bals en vele
partij,en, totdat er een gr’oote en ,ecn kleine K80ning is,
tlimc’ bei~rlen ‘s nachts om 6én ULW met zeer veel plcchtigheitd i n I<le s t a d geleisd w o r d e n . O m (de 3 j a a r h e e f t cr
uogc3en fe’est plaats, waarbij om den vogel wordt geschot~ea.
De toertjes ,clilc wij ldetclen waren meest niet zeer groot,
de verst,e was naar Celle, een mooi, net stalrljc: dat liev’c
wandelingen’ heeft. Wij vonden daar een fraai monument
op het: graf van de Koningin Mathilld’e van Denemark;en,
eeltc z u s t e r v a n ‘de to!enmalige regcerenclé H&togin v a n
Brunswijk. Dan gingen wij naar Wolfenbüttel,~eene rcdelijk grootc stad, maar lcloodsch en stil; en biezagen daar clle
FHcrtogel’ijke B i b l i o t h c r k , ‘die gerleeltl stond o m
naar
H,elmstadt t e worlden v e r z o n d e n ; ~deze v e r z a m e l i n g v a n _
boeken was zeer t a l r i j k e n bevattte velte m e r k w a a r d i g e
‘dingen. Men ziet ‘er miniaturen uit 13,e 12e eeuw, met een
goud v e r g u l d , d a t meu niet m’eer biel-‘eiden k a n . a l s o o k
zeer fraai schrift niet mout1 #en volet en tcekeningea al~dus
vervaarZdigld. Saltz~dalerl, ,een vorstelijk buil~engoed, bezoch.
tjen wij ook. Dit kasteel is zeer bezienswaardig. Er is
daar ,een h e e r l i j k K a b i n e t van schiklerijen hnet
zeer
schoone stukken, vier grootte zalen vol. EBen zaal vol met
allcrl~ei poroel’ein, grootte v a z e n cn Cbinr~esche beelden
in boomen zittend,c. Nilct ver van Saltz,dal,en, ligt de Asche,
een groote hooge berg, vanwaar men ‘de hecrlijksle uitzichten heeft. I>c Haj-z is echt’er veel merkwaardiger. Dit
is’ 1‘1 uur van Brunswijk,* cu het is het bcroemtlste gebergte van Duitschland.
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Antoinette-rust, een buitengoed van ‘de Hertogin-weduwe, zijn wij ook gaan zien. Deze plaats is groot met vcl~c
wand~elingen, maar een weinig ouderwetsch. De Heer von
Miunichhauscn heeft seenige ur,cn van ‘de stad een Irnai
landgoed ,,Heclniichsburg” genaani~l. waar all’es met veel
smaak men zeer kostbaar is aangelegd, zoodat wij, ~;Mar
het voor iede1~een tle zieu was, me1 genoegen 2 maal dit
buitlcnverblijf b e z o c h t hCl)ben. I)an z i j n w i j o o k 2 maal
naar leen fabri’ek van zijd’&waren geweest, #die e’cn licv&
tuin ,en een zeer aangfename ligging heeft. Dit is ook alles
wat w i j gczi~en hebben, b e h a l v e i n id,e stad z e l f cen SCllOO~ll
Kabinet van Naturaliën, ,rlat voor kenners werkelijk zeer
mebkwaardig was. Echter Icerde ik te Brunswijk nog iets
kennen, dat ik voor het eerst in mijn lcvcn zag, 11.1. de
mascaYad(es, *die men ter in tden kcrmistij’d heeft; overigens
levert d’e klermis weinig genoegens op. Deze is mcW
een grooten handel voor kooplieden ‘en vindt 2 maal
‘s jaars plaats. Comedies ten 0~01; c o n c e r t e n wordjen e r
trouw bezocht; door ons echtter weinig, ldaar dit nog al
kostbaar was.
Na teenigen tijtd 1’~ Brunswijk doorgebracht tc hebben.
kreleg ik ook kennis aan Ncl,c famililc Schröder, waarvan
een zoon met vrouw ‘en kinderen tse Saltzdal~en woonrlc
(en directeur
was van het heerlijk schilttb~rijen-I(abil~ct.
Mijn groote lust in schilderen, vooral in past’cl en miniatuu’r, behaagde 4tlicn gooden man zoo zeer, dat hij mij verzocht, bij hun van tij’d tot tij,d t,c komen logce~en, ten het
h,em een ‘genoegen zou ~tlocx; mij te ond~crwijzcn, tterwijl
zijn lieve vrouw mij bad dit verzo’ek niet af te slaan. Ik
schildlerde daar zeer veel, copieSn makende naar groote
meest’ers ‘en gelei’d ‘door Itien Heler Schrötder. die een lxkwaam man was. Ik maaktc op die wijze gro0t.e vorderingen, zoodat ik verscheidene miniatuur- en pastelstukjmes.
door mij vervaardigd, verkocht en mijne goede anders
da,a!rdoor de koste,n van lijsten lcu verf hespaarldre.
Die jonge H’ertogin van Brunswijk. celTe zuster van den
Prins van Oranj’e, dochter van Willem V. sdise met hare
broeders in hare jeugd het onderwijs van Vader had genohen, betoondIe ons zeer veel goedheid; wij mocstcn bi.j
dile lieve Vorstin met Moedier ‘dikwijls eenigc uren doorbrengen ,en Vadler moest+ 2 maal per week bij Haar eten.
Zij vPoeg mij bij een d’ergelijkle gelegenheid, waarom ik
mijn werk niet zelf behield, en ik beantwoord,de dit naar
waarhleid; waarop zij mij verzocht, al haar pastelverf enz.
t,e willen aannemlen, ‘daar zij toch niet meer schi18dlerde:
echter onder éénlc voorwaar’de; ldat ik het portret van
Hare schoonmoeder, de regeerentdee Hertogin, naar ,een

@oot in olieverf, voor haar in past,eI zoude cópiëepen.
Hetgeen ik Nda~~ ook 8dcerd, en ‘deze minzame Vorstin boven haar canapé plaatstc.
Ik zal wel niet b,ehoeven
te zeggen, dat onze droefhlei,di
groot was. toen wij Brunswijk vcrli~et,en~
waar wij lieve
vrienden ‘cn kennissen hadlden, ,en genoegzaam ingeburgc1~1 waren. Moeder was vooral zeer neerslachtig, omldat
Vader op zich had genomen de goedleren, die cie toenmalige Koning van Pruissen aan zijne Zuster, ‘de Prinses
van O’rallj~e,
had geschonken, te administreeren ‘en cleze
goc&ren
a a n Silizië gr~ensdcn~ m0er (dan 3 0 0 uuen
van ons lieve Vaderlancl verwijdend. Nilcts kon haar troostten, als alleen de verzek:ering,’
Idat Vad’er st,eeds bij ons
zoude zijn, niet gedurig
naar Engelaad, Berlijn ,enz. zou
gezonden worden en dat hij’ op zeier voordeelige voorwaapdlen geplaatst was. Ik betreurde mijn lieve kransje,
waairvan het afscheitl al zeter droevimg was, vooral Idat
van mijne lieve vri8endin Caroline d’Oxl6 en hare achlingswaarldige
moeder #en zuster.
Zoo verlieten wij ‘dan 17 April 1800 Brunswijk, om
ons op de goed’erlen van tden tolenmaligen
Erfprins van
Oranime neer te zettIen. Onze teerste dagreis was tot Héssen,
waar wij ldlen nacht doorbrachten; (den tweeden dag kw:lme11 wij te Groszwanslebcn; 4 UPX van Maagdcburg en
dro~~l~~cn in HalberstaSdt
koffie;’ cdIen 19en dachten wij in
Hohcnriaz te komen, maar de wegen waren zoo slecht,
dat onz,e arme paarden ons ni:etl vendier d a n M,ecLerq
brachten; wij aten (dien ‘dag te Maagdenburg, waar wij
cen zeer goeld,env
maaltijld hadden. Deze stad b,evi&l ons
in hel algemuen zeer; zij is re~dlelijk groot en zleer zindelijk; buiten om de sta,d loopt dc Elbe, ten vindt men
altoos v:ele SchIepen; ‘dit #gezicht was ons zeeT aangeitaam
en herinnerd~c ons aan onze Hollandsche koopstoden.
Den 2Oen sli~epen wij te Sezar en Eden 21~11 te Petro,
waar wij op ‘een hseuvel zijn geweest, vanwaar m,en e’en
uitmunt~end uitzicht heeft. ,ovcr water #en land, en dime met
boomen beplant, en van bankfen, sto’elen ‘en tafels voorzien
is, zooldat men er met genoegen joenige uren zom willen
rloorbrengen.
IJen 22en :&en wij’ te Potsdam en kwamen ‘s avonds
tle Berlijn, waar wij bij Mathieu in dien Gouden Adelaar
ollz~en
inrrck n a m e n . 011s verblijf daar was van vrij
langen lduur, ldoolydat moeder ziek werd en genoodzaakt
was in huis te blijven, om (door rust ,en kalmtme wedCri
krachtleu voor de verdlere reis te verzamelden,
zoordat wij
eerst ~dcn 13 Mlei vandaar vertrokkien.
Hare ongestel&eid
bIeleRe ons veel uit te gaan, ‘en li,et ons niet toIe alles’
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t’e zien, Evenwel zijn wij e~ens naar Pots’dam geweest en
naar Sans Souci, waar koene gulcry van prachtige schilderijen is. Ook zagc lvij hel Marmorpal~eis; dit was nieuw
cn zecr kostbaar, smaakvol gebouwd. Men toonde ons de
sto,el, waarop ‘de laatstc koning \*an Pruisen was gestorven.
In de komedie zijn wij m:rar’ééns gewoest; men speehle
,er goeltl cn vooral tic muzi~ek pn zang waren ‘er zeer schoon.
B’erlijn is een grootc, fraaie stad. met bre~etle straten. vol
p r a c h t i g e gebouwen, allmcs z e e r r u i m . O o k z i j n e r zcer
scboonc vierkantje p l e i n e n sen markhxl, c n he~eft m e n e r
vele niooi’c wnIl~delingel1 : ..Un1x den Linden” is een van
ide voolrnaamsle.
Men v i n d t ,tlaar a l t o o s reene m e n i g t e
wandelaars.
Zij bestaat uit een zleer langc allee van 4
rijNen boomen, w a a r omlmen aan beilrlc z i j d e n #<IC r i j w e g
loopt, langs DDE huizen, rlie men meest alle paleizen kan
~~o&men e n met genoteg k a n bewond~eren. Bij het einde
van 8dlcze allee is de Bran:ienburg~er
Poort en als men die
doorgaat, komt men in een heerlijk park, waar hset altijd
zoo vol mcnschen ‘en rijtuigen is, dat men er nauwelijks
gaan kan. JIen kan daar ook wagentjes hmen, om med’e
t’c toersen, of om in ‘dc nabijhei’tlIder stad zich t’e gaan vermaklen, vooral naar Charlottenburg, dat zeer li’ef ten aangenaam is: ~Zc~er onaangenxun is, dat men te Berlijn niet
uit’ kan gaan. zon&~ gevaar tje loopen van blind t’e word e n ,~toor rle vreeselijbe s t o f ; w a a r m e n keel, n e u s e n
oogen vol van krijgt, e,cr men er om Idenkt. Wij hebben
‘Cr veel van ui&estann, en niet allleen daar: maar op onze
geheel,c reis ~door Brantleburg, waar wij aanhoud8end in
een nevel van stof waren, zoo’dat wij elkander nauwel i j k s zilcn komlen.
Ons vcrtrett uit Berlijn was minder treurig, *dan dat uit
Brunswijk. Ik vergat nog tc m8ellden dat bij dat vertrek
ook onzlc trouwe knecht ,cn meid ons verlieten. Zij konden met. besluiten, zoo ver van het Vad~erland zich te verwijderen. De knecht had vrouw sen kind8erlen te ‘s-Gravenhagc, ‘de meid’ hare ouders, broedIers en zusters.
* Den d a g v a n o n s ve?trek u i t B e r l i j n k w a m e n w i j
‘s avonds Cc Tasdorf aan en d’en 14.~~1 kwamen wij te
Frankfort. leen rc~delijk groote stad, vanwaar wii den volgenden dag naar Krosscn vertrokken. Den 16en ging de
rjeis t o t Züllichau, eren klmein aaridig s t a d j e , ‘en d e n 17en
dronk’en. wij thee t,c Karga en sliepen dien nacht te Wijdzim, leen van ‘de goederen van Id8en Prins, waar wij da’n
o o k t o t ltl’en 19cn’ blieven ‘en tomen n a a r Kasotlen d e As
voortzletten; o n z e v e r b l i j f p l a a t s , o o k e e n der goeldcrlen,
dimt Vader onder zijnc aIdministratiekreeg.. Na eenige dagW1 rust; bracht Vader ons naar Po,sen, een stad in Zui’d-
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Pruieen (vroegcr I’olten). Wij reislden over S tenzewo, ook
een lanldgocd van ,rl*en Prins, waar wij onze getrouwde
zuster met man en kinderen vonden, die daar onder Vader werkzaam zo&e ziju. Ook kochten wij te Pos,en srlle
nooldigc meubel’en en al hetgeen wij verder noodig bad‘den. Nauwelijks waren wij lcenige <dagen weer thuis en
druk blezig met ‘dc meuwe woning in te richten toen wij
op ‘eens #door de treurige tijding #clat onze zwager een b,erolerte ha:d gekrcgeu, geheel in droefheid vervi#Aen. Vader
reisde Ier heen, #en gaf ons bij ti.inc terugkomst cenige
hoop, maar het ~duurtlc met lang of wij knegen ltie vrceselijk,? tijding van zijn overlijld,en, waarop ;de Vader de wcrl~~w~e en I(le 2 jongste kinder~en bij zich nam; lde oudste kwam
bij de familile Mott,e, Ndije veel vri~entdschap voor zijn Va-’
der ge h a,d h aldd en b i j SVarschau o p een he8erlijk lnndgolod woonden, en o,ok Hollanldsche uitgewekenen waren.
OnzIe nieuwe vlerblijfplaats had voor ons niet veel aangenaams; evenwel het was ter ~dragelijk en zou’de men er
‘s zomers zeer go’eld bebb~en kmmen levlen, zoo wij er
cenige vri’enden of! beklenden gehad hadlden; dit ontbrak
ler en zelfs goede omgang met vreemden. De taal van het
land met machtig zijnd’e, en di’e menschen ni’ets anders
‘dan Poolsch kunnen,de sprek’en. en vIerstaan, was zulks
onmoigelijk. Tot ons geluk waren Ier eenige Duitsche ambt’en armen, die ons veel vriendschap b~ewez~en. Het landgo~ed
was groot en mooi; het b~estond uit 5 ,dorpen, waarvan
Ra$ot8en, waar het kasteel stond, het b’est,e was. Dit kas-1
teel, waarvan wij ,een ged,uelte bewoonden, was nog meuw
eu smaakvol gebouwd cu die tuin ,er achter was fraai. Uit
ld~czen tuin kwam men in ‘een lelzenbosch, w a a r a a n e’en
groot dennenbosch grens~cl~e, zooldat er vele en mooie wandalingen waren, waarvan wij dan ook trouw gebruik
maaktten.
Onze b’roeld,er, ‘di’e sediert zijn val altij’d sukkellde, kwam
ons in Augustus biezoeken ‘en bleef lclen winter bij ons.
Dat ld’e winter ‘daar treurig ,en eentonig was, kan men
dIenken. V a d e r b~espeurlde ‘dit mind~er !door z i j n drukke
werkzaamhsd~en. Moleder vond afl’eiding in haar buis’elijke
bezigheden, <en wij trachten mset lezen, schrijvlen en bandwerken onzen tijd ,door te brengen. Ik was altijld druk
mlet schi18deren blezig ‘en mijne bri’efwisseling met d’e li,eve
Carolinc 8d’Oxlé. Daarbij de zorg om mijne jongste zuster
,een weinig tc ondcrwijzcn, maakte een #en ander mijn toestand ‘dragelijk.
Overigens liet ‘dife werbelijk veel tle wenschien over; van
tijd tot tij,d wend ik sedert biet vertrek1 van neef BennIet
met eenige regels van hem onder couv#ert van zijn ~eenige
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zuster verrast, welk schrijven 8tloor mij op dezelfde wijze
werd beantwoord.
Die maan<1 April daarop, moest .Vader voor zaken te
Widzim zijn ‘en nam mijn broeder, ‘wiens gezondh’eied zoo
verminderde, ldat het noodig was. ,een b’ekwaam dokter
over hem te raadpl~egen, mled,e. Hij was er op g&ehd, dat
ik ook medleging, omdat ik hem meestal oppaste. Dokt,er
Ungena4de uit Zillichau werd ov’er hem geconsulteerd, en
schreef hem huisbadlen en versterkende medicijnten voor,
zoodat hij na verloop van tijd zich iets beter bevond, wat
voor mij, di,e meestal met hem albeen was, ook als een
weldaad vertdiende beschouwd te worden.
Dien 1 Juni 1801 kwam Moeder met het huisholuden
ook naar ‘Widzim, om daar te blijven, clewijl het vorstelijk huis dies zomers het kastleel te Ra,coten wilden bc-.
wonen. Ook was ‘de Prins ‘djen teersten zomer, dat wij
daar waren, daar gewelest en at ‘s milddags met ons, dit
was wel zeer vereerend, maar voor onze go,ede M,oeder
veroorzaakte het veel drukte. Wlidzim was niet zoo mo’oi.
Er waren weinig wamlelingen. MIen zag #er nilets dan de
hemel #en onafzienbare ve18dlen met koren, haver enz. Onze
woning ‘daar liet veel te wenschen oper. Het huis stond
als een schip micld~en in zee, zootdat de wind zich altijd
li,et hooren. D e lig,ging v a n ‘dit goled w a s anlders betmcr
voor ons. Wij waren ldicht bij Karga en Zullichau. In het
#eerst,e stadje ging’ onze zustter mlet hare kindleren wonen;
er was daar een goede school ten wij komlen haar dikwijls b’ezoeken.
Djen 1 Juli vertrok mijn broedIer voor zijne gez0ndhei.d
naar Flinsbergen in Silezië, om aldaar #de balden te gebruiken, hetgoen Dr. Ungenajde nood& von:d. Hij kwam
Ivandaar minclcr z w a k , m a a r .erg verm,agerd t,erug. I n
Sleptembler vertrok hij met clen H’eer van Hard~enberg
om met dezen bij dien Heer Baron von Staffhorst, den
winter door te brengen. Dit was zeer gelukkig e- qveltladig voor hem, want een tweede winter buiten was voor
zijne gezondheid na~deelig geweest. Vad’er was een gedeeltce van ‘dien zomer te Berlijn #geweest en dam 8 Novembier moest hij weer ,daarh,een en ging ik mede. Wij sliepen
‘s ,nachts tc Zullichau en kwamen den 9en te Plleshaarner, een akelig oord. Dben 1Oen kwam,en wij bij ellendig
weer te Frankfort aan ‘en reisden den llen verder tot Nagelsdorff met lextra-post ‘en het regende ,en woei hevig.
Zoo kwamen wij den 12en zeer vroeg te Berlijn, alwaar
Vader ‘tegen v’erwachting ,dsen winter moest overblijven.
Van djen 12 November tot ldlen 17 April 1802 logeerde ik
bij ‘de Familie von Stamford, )die mij all’e mogelijke be-
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wijzen van genegenhei8il
en goedheid bNeto80nde.
Die Heer
von Stamfo.rd,
ofschoon Baron en Generaal in Dilenst, was
cveu miuzaam als zijne lileve echtgcnoote, dice Eerste Hof~tlamc was. Hij was ook vrocgcr met Vader werkzaam geweest, om ouzc Priuslen te onderwijzen in het militaine:
vak, cu was een zeer verstandig #en aangenaam man. Ge~tlureude mijn verblijf. aldaar, bezocht ik met hem de
groote Opera’s en ,de groote Masberadcs, Idie mij zleer bievielen en waarlijk int,eressant. ,warlen. Die Koning en de
Koningin en al de Vorst’elijk’e
personen dIeden gewoonlijk
ongemask~er~rl dc rondc ~door de zaal ‘en #dit wel 2 of
3 maal acn meu danstc cr zeer fraai, wat altijd mijn
liefste uitspanuing was. In de opera’s was d,e muzi,ek
onbegrijpelijk
schoon. ten ‘daarop volgde altijld een halliet, waarin met veel smaak en gratie gedanst werd. De
korneldie bsezocht ik nogal veel: also’ok concerten, het’
Casino ten een groot1 ,Te Dscum.
Elenige kind,erbals
en 8dan tde Weihnach tsmarkt, dile wel
3 weken 8tluurt,~’ .en htet best bij (dien St. Nicolaasavond in
Holland vergelck~en kan worden. M;en vindt daar ook eene
menigte ’ suikerwerk en ‘s avonds zijn die winkels alle
verlicht. Oneindig veel menschlen bvezoeklen dezle en gebruikIen ve’elal meer als voor hun gezon~dh~eid
dienstig is.
Ook ,dbeugt ‘dit langr!urig geuolegen
uiet voor veler beurs.
Ik ging ook meer uit ~diuaeren dau ik zulks wenschte o.a.
ook bij ouzlen Prins en Prinses. Ik zag verschei8tlene
,.Drijfhuizen” iu ltle stsd, waar wij in de maand Januari
koffime ‘dronken en ‘dje boomen in vollIer bloei stonden. In
Maart maakten wij ocn tochtjje naar Charlottenburg, waar
hmet zeer aangenaam was. Wij gebruikten thee in het
Park; ook twee kser wafels1 in Idte tenten, die vooraan in
het Park zijn. Over het algemeen kan men zich te Berlijn, levenals in ldle mleeste groote steden, ‘swinters zoowel
als ‘s zomers op allerlei wijzle vermaken. Intussch8en
niet
of graag, ‘den 17 April n$oest ik weer naar ons dorpje
terug, wat ik dan ook met genolegen
deed,. verlangende
mijne goede Moedrer teu Zuster wadIer te zien. Wij dqden
diez’e reis met extra-post, vertrokkien
‘s avonds om 8 uur
van Berlijn en kwamen djen anderen ‘dag te Frankfort!,
waar wij dilen nacht blevlen. Vervolgens langs de gewone
post-route over Karga. Zullichau en Krossen naar huis. In
Widzim vonden wij allles wel. Evenwel waren tvij nauwelijks eeuige dagen uitgerust, tolen wij vernamten
dat
mijn broleder in Berlijn was aangekomen, in de hoop ons
daar nog te vinden en mlet ons huiswaarts te gaan. De
goefdle Mlevrouw von Stamford; meldid~e
dat hij er slecht
uitzag ‘en het nilet raadzaam was hlem die rleis alleen t’e
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lat’e,n ~tloen. Zi,j vcrzocb t, itl,cliitl mcu hctn kwam a f h a l e n .
mijttIc jongste zuster nie:le mocht komen. om cvrtinls ik
;&nigen tij’rl b i j hen le b l i j v e t i . Vader bcslo’ot stlus 1x$
i-ijhtig m e t
mijnc zustlcrs ‘cti mijn pcrsoonljc daarltcen
te Zell&ll el1 i k b r a c h t m i j n I~l-o~~r i n ~ccn C?llClltli~~~l~ t o e s t a n d lhuis. Icdcr s c h r o k v a n zijttc v~crmngeritlg eti x\:ij
l~Oll~d~Ctl 1nCt mocitc
onze aatl~rloetlit~g vc?t~l~c~gCtl. Dr. Hutclanld. wn v a n d e voo~naatusL~ I.lokloren m B e r l i j n . g a f
ons nog hoop op zijn hcVsle1 ‘01 gaf hem medicijnen me~tlc, met verzoek dat wij hem tsaar Warmtmitin in SileziF zomlieti zenden, om allrlnnir cl? baden tc gebruiken, hctgeen wij ldaii ook datl~en. Hoe ~dro~cvig voor mij de reis
vat1 B,erlijnuaar huis< was, behorl”’ ik tzi~el te beschrijven
zoo g e h e e l all:een m e t lcet7 gelie$:lcn h-cie-lcr. wiens toestand mij gedurig het wgsIc Idec’cl vreezcx Zelf gev?elde
hij zulks ook: cn bad mij te F r a n k f o r t oen anderc weg
tIc nemen, waqr langs wij, naw mcx ons verzekerde, in
2 :dagctl te Witdzim kondcu zijn. Ik moscst, ofschoon ik
h e m verz~ekerdc d a t lrlit wel te vcrmoci~eti~d z o u z i j n , d’e
zi’ekc ccht’er zijtl zin geven, cti wij kwamen ,dlcn eerslen
(dag ‘s avonds om 11 uur ‘eerst IC Suwbys over een stccnachtiglen: ot-tna tlgeuanl~cll weg,, p asseerd~en Kühncrsi~orf,
Köstst,cn, Rots, S térnberg cn Spiclberg. J)cze reis hald hem
erg vermo~ei~d. 1x1 zoo kwamen wij ~~lan ~dc.11 volgeeden dag
o v e r No’lllst,
Schilz cn Wolstein t h u i s . De bedroef~l~
oulders begrepen ‘dal men all’cs tol z i j n herstel mo’cst bepro~wen et1 zorgden wij, dat wij t’egen 1 Juli kamers in
Warmbrunn haldd~en, terwijl hij op raal- van Dr. Hufel;tuil
z o o l a n g huisbaden g e b r u i k t e , lechter zontlcr b a a t ; zijnc
kracbt~cn vcirmit~~rler~clen met felken (dag.
Wordt vervolgd.

Rechtspleging ín ouden tíjd.
Het afloopten van een schip door lde bemanning, muitIerij aan boord, wcr~d als exemplair vonnis. vroeger met
d’cn do& gestraft. Ook de bemanning van een handelsschip stond ldaaraatl bloot. De machtige O.I. Complagniel
wist de tucht op hnrc schepen op clic wijze tle hatxl’havcn.~
H e t s c h i p ,,Nycnburg” v a n deze C o m p a g n i e s t a k i n
Mei 1764 uit T’cxel in zoe. Eenige dagen lalèr ontstond
muitel? j aan .boorld, ‘er vieljen gewonlden. K a p i t e i n e n
scheepsofficieren werden slechts gespaatxl ttloor t e beloa
ven, dat zij hlet schip spoedig op een veilige plaats zouden
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Ondcrtusschcn wefiden kistren met staven gould
cn 1duknten gevukl op ‘t dek gebracht en door dlc opro#erigc bcmanning broederlijk gedelelld.
Te Rio Grand,e, een Braziliaansche plaats, verlietlen 62
schepelingen het vaartuig, disc eerst mlet onderscheildifif
wer’d,en behandel’d. omdat zij zich voor schipbreukelingen’
uitgavlen, diNc! slechts hun gel’d h a d d e n galed. M,aar eien
Portugoesch genleeshucr Idilc Hollanldsch verstond, verklapt,e hlen, en zoo welydjen zij aan den lijvie onderzocht, bij
welkje gel~egenhei~d .26 ~tluizenld guld’en te voorschijn kwa-v
mien.
De machtige hand van lde O.I. Compagnie reikte ver,
want (door tusschenkomst van Id<e StatenGenleraal werden
+dczle muitelingen ,gevangen genomen en naar T’exel gevoerld, waar hen #de doo$dstraf wachtte.
Niet beter verging het een aantal a&e~e schepelingen,
‘die in ,drile booten zee hatdden gekozlen ‘en op 30 Augustus 1764 te Cayenne warten geland. Ook dIezen werden verrn’den, aan de O.I. CompagnSe uitgeleverd len in October
#d.a.v. te Surinambe opgehangen.
Eigenaardig is, als mlen (de b’eschrijving van die muiterij l’eest, ‘de naijver ‘die bfestoa1d tusschen d’en zeekrijgs-,
raald, zijn voorzitter, Lt. A8dmiraal Schrijvler en (de Gjecommitteerde Rald~en van hlet Noorlderkwartier, maar ook tussch,en de scherprlechtfers, ‘die te Tiernel het vonnis hadlden
uit te voleren.
D. van Guiskamp was scherprlechter van die Provincilei
Frieslanid, zijn collega Johannis Karius de beul van dien
Krijgsraad der Vereenigcile Nederland’en, (en hoew’el deze
twee h,elpers, cd#e gebr,o@ers .Klyne had, werktte hij veél
goedko,oper.
v . Guiskamp reklende voor ‘t pijnigen van
‘drie gevangenen, ad f 75 per stuk, f 225, terwijl Karius
f 12 per stuk vroleg. v. Guiskamp hing de lieden vo’or
f i50 p e r p e r s o o n o p , tIerwij Karius hiervoor f 12
per stuk rekendme, maar hij had ,001~ 7 scheepelingen t’e
,,harnassen5’, d.w.z,... ïn ijzeren ringen te passen en anderen
op ‘t rad t,e zetten, ten rek~enlde voor het levlend radbraken,
en daarna met een koorid wurgen f’ 250, v. Guiskamp
leverde een rekening in yan f 1214 (en had slechts 11 personen ,,blehanlde18d” terwijl Karius’ rekening voor de t’erl&hstelling van 51 sch~epelingen slechts f 2468 b&ro,eg.,
Mien gaf tolen weinig om <een menschlenleven, maar ‘t
relaas van de foltering dier 62 personen is ,vo,or .onzlen
tijd wel we~erzinwekkend.
Jwwgen.

N,
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Het gestach Lormfer,
door
W. M. C. Regt.
Het geslacht Lornùer, thans uitgestorven, doch in hcrinnering gehbvlen <door d
e
,fanlili~e ReZZo@d Lo’YInier,
vmwle tot wapen : i n z i l v e r een roodc kcpcr, vergezelil
van dri,e uitgeruktle gro:ene olmen. Helm met groen-zilvcren wrong !en ‘dito d~ekkleedlen. Helmt~ccken: cten uitkomende groene olmboom.
*

*
*

1. Claude (Claudius) Lormier.
Zijn geboorteplaats is ons onb,ekend. In 16~6 woonde
hij t.e Lei,dlcn ; 8 Jan. 1664 kwam hij met attestatimcr
der Waalsche klerk t’e ‘s-Gravenhage. Hij wordt vermeldt als ,,pressleur dc ~drap” te Sédau en overle,cd
10 sept. 1682, ongetwijfeld te Sedan.
Als zijn echtgenoot’c wordt o,pgegevcn Anne van der
&fculcn (in familicaanteek~ningen
; j zij komt echter
uitsluitend in de fichescollecti~e op de Waalschc Bibl.
voor als: Anne du Moulin, D’umoi’ulin,, en overleer1
7 Oct. 1679, denkelijk te Sédan. Uit dit huwelijk
sproten e.m.a. kindcr,en twe’e ZOOILS, t . w . :
1. GuiZlaum,e Lormier, volgt 11.
2. CInudius Lormier, volgt IIhis.
TE. GuiZEaum’e Lormier, uitdrukkelijk vermeld als : ,,natif
md#e Leyde” ten’ Idan volgen zijn huwelijksacte in
1645 of 1646. Hij woonidte in 1668 te Sédan, was ,,presseur ide drap” ‘en is tle Sédan overhxlen, waar hij 8
Febr. 1674 werd begraven.
@en uit zijn huisbijbel gescbeu,rd blald vcrm~eldt d,e
meestte der hi,eronderstaand~e gegevens: zc zijn uit de
fichiescollectie op *die Waalsche Bibl. aangevukl.
Hij huwid~e te Sé’dan 20 Mei lôG8, ou:1 zijnde 22 jaar.
met Elisabeth slle Villetde, oud 29 jaar. Zij iS (dus in
1638 of ‘,‘39’ geboren, hoogstwaarschijnlijk te SBdan
en was ‘de ldocht,er van Jacques, goudsmi~d,, en van
Elkbeth Robinlet.
Elis&eth d e ViZZeftie

overleefde haar lcchtgeno.ot
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en hertrouwdIe 7 Nov. 1677 met Leonard van dér
&acc, (Zie Bijlage A.). Zij won bij haar eersten man
vijf kinderen t.w. :

1. Arme, (dochter), geb. t,c Sédan 21 Sept. 1669 (Zaterdagmorgen 3 uur), gedoopt Idoor Ds. Souiller

22 Sept. waarbij als doophcffcrs fungeerden de
grootouders van het kind: Clautie Lormit+ en
zijn vrouw .Inn~e rllc Aloulin.
D i t k i n d oecrl@cd 9 O c t . 1 6 6 9 (Wo;ensdagavond 10 uur.)

geb. le Sédan 4 Sept. 1670 (DonderLlag
morgen 2 uur.) gedoopt akIaar op I:‘lenzelfden dag
~door Ds. Etknm ?‘rouilZarNd.
Doophleffcrs waren
i de oudeÍ3 i:ller moeder: Jacqucs de Villette et1 EZi-

2 . Eliza’heth,

zaheth Rohinet.

Dit kind ov~erlc~cd 13 Augustus 1676.

3 . Marie, geb. tc. S~ldau 31 D,cc. 1671 (Donderdag-

morgen 8 uur.) godoopt altdaar 1 Jan. 1672 door
LXY. G.antoy. Doophefficrs w a r e n : vadersbroeder
Lormier en moeders zustler Marie de Villette.
DIeze Mmie Lormier k w a m m e t liaar z u s t e r
Anne (genoemd onder 4), <9 Oct. 16&8 met k.k.
att,estatile van Sédan te ‘s-Gravenhage, werd als
lidmaat t,c Amsterdam ingeschreven 2 Oct. 1697
ten huwde te Amst&dam in d’e Fransche Kerk 23
,Maart 1 6 9 8 ’ mlet Pzefer be Clercq, kapit,ein. ,41s
i weduwe van dIezen Ze CZwq is zij te ‘s-Gravent hage begraven 26 April 1705.

4 . Anne (dochter), geb, Ce Sédan 10 Juli

1673 (Maan
dagmorgen, half 8,) gedoopt aldaar 11 Juli; zij
had tot doophjefferx : moed’ersbroeder Jacques de
\ Villette cn diens vlouw Anne Soubilet en was het
I eerstle kind, dat door Ds. JoZie Ce Sédan werd
gwloopt. Annle v e r t r o k miet h a a r zustb& &forie
naar Holland, waar haar k.k. attiestatie :9 Oct’.
1688 tle ‘s-Gravenhage w!erd ingelleverd, en overlleed te ‘s-Grav,enha.ge 22 Jan. 1695 (Zaterdagmorgen tusschen 7 ‘en 8 uur.) Begraven in d,e Ni&we Kerk.
geb. tle Sétdan 13 Juli 1674 (enfantposthume,) geldoopt aldaar 14 Juli door Ds. de
Bemlieu, waarbij als peters stonden : vadersbroe-

5 . GuiZZauzne,
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~tl~er Cl~uutk Lormier e n M,aFie Lurmic>r.
overlehed 13 October 1674.

Dit I<ilptl

.IIbis. Cluzzdirzs Lormtes. H i j i s vermo.crlelijk t e I,ci!~lcn
geboren, komt voor als sollicitcnr-militltir.kocht 16
Dx. 1703 eten graf in de Kloosterkerk tic ‘s-Graven’
hage en werd daarin b’egraven 11 .Jan. 1719.
Hij huwde t e H . I . Ambacht i J a n u a r i 16TY mcl
Ma (Ydrc) Blonck, gel-,. t e
I)or~clr?ecl1t. ovcrlc~dc11 IC
‘s Grav’enhagc 23’. Maart í737 ‘en iii ~dc Kloosterl~c~rk
b i j avon’d b,cg,ravcn 28 Maxt. Z i j 1naakCe met ha:11
m a n 1 1 .Januari 1717 h a a r t~cstumen t v o o r 11otaris
Adriaan van Thol, te ‘s-Gravenhage. en deed dit tcstament openen 27 Mei 1719.’ Zij wonnen: ’
Woltrimz,

1.
2.

owrlod~ell

geb. te ‘s-Gravenhage 30 Oct 1679,
den volgr1l’tlen d a g .

Woltrinrz, of- Wozrtrina, gei). t e ‘sG1:avenhage 2 3
Mrt 1681. gedoopt iu de N. Kerk 25 Maart. Zij bei woondIe in 1738 ‘de buitenplaats ,,Hornes” te Katwijk en ovei-leed te Noordwijk 21 (31) Mrt 1760.
Z i j w a s 6 Dec. 1705 i n ‘de W a a l s c h e K e r k te
‘s-Gruve&agc
gehuwd met haar neef Adriatan vtrn
der Koa, geb. 15 Oct. 1678. over]. b ‘s-Gravenen van
I hage 7 Flebr. 1736, zoon van Leonur:d
, Elzzczbeth d e Villette. Zi,e verder Bijlage A.

3.
4.

Willem, volgt 111.
Margnrethrzl geb. Cc ‘s-Grav’enhage 23 April 1684,
g e d o o p t in fd’e Kloost’erkerk 2 8 A p r i l ; o v e r l . tc
l ‘s-Gravenhage 16 Juni 1738. Zij huwde in de
/ Kloosttcrkerk te ‘s-Grav,enhage 16 .Juni 1738. Zij
huwdle i n ‘de Kl«ost,erkierk t e ‘ s - G r a v e n h a g e 15
M a a r t 171X g c t H e n d r i k z)un Heef’ercn oi’ vtzn
Hleterlen. Hij was slade1.t 1697 raad ‘en vroe<lschal)
van ‘s-Grav8enhage, bezat ,een prachtige vcrzameling schiEdcrijenl d i e l a t e r it1 ‘ei emlom overging
a a n z i j n 20011 Adriwzn Leo~m fs (die volgt) en
‘eien z,eer gew+uxl~oerd k a b i n e t vau p e n n i n g e n ,
muntsen etc. ‘dat herhaaldelijk ltloor Gerard v. Loon
in zijn penningkundige werken wordt genoemd.
In 1742 woonde hij op de oostzijrlevan den Kneut,erdijk’ te ‘s-Gravenhage, had een inkomen van
f 8.000, bewoonde toe11 huis van f 5,50 huurwaarde
ben bezat ‘een buitenplaats.’ Hij overleed te ‘s-Gravenhage 15 Sleyt. .1719 le11 werd in de Klooster-
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kerk l~egr. 20 Sept., zo011 van Hendrik 0:. H., kamerbewaarder van H.H. Mag. (Zie Nieuw Ned.
Biog. Wdb. I 1097, 1098.).
5. Claudius, volgt IIIbis.
6 . Adriaan. gil). tc ‘s-Gravenhage 5 Juli 1688, getl.
(ir. K. 7 *Juli 1688. Student (mat.) te Leiden 28
.Juli’ 1706. Hij woonde in’ 1742 op de Zuildzijdc
van de Vlamingstraat le ‘s-Gravenhage was voor
1 ’~ cigcnaar van de brouwerij ,,De Roo’de Leeuw”
t,c ‘s-Gravenhage, had f 7000 inkomen, bewoonde
ceu huis van f 2100 huurwaatde, hiel’d een koets
met 2 paar~tlen <en 4 ~dienstbodcn en overleed te
‘s-Gravenhage 13 Febr. 1748, begr. bij avond in
‘de Kloosterkerk 22 F~cbr. Hij was 14 Maart 1719
in de Kloosterkerk gehuwd met Johanna Bartholottu Emants, geb. 1688. kinderloos overlseden
te ‘s-Gravenhage 11 Dec. 1751, in ld,e Kl. kerk
begr. 1 6 Dmec.; dochter van Jacob Rerntsz, ge! naam1 Bm4tnts. brouwer te ‘s-Gravenhage, en
van G’eertruyd Bosch.
’
7. François, volgt IIIt,er.
8. Ann,a RSacheZ, geb. te ‘s-Gravenhage 15 Jau. 1692,
ged. Kloosterk. 18 Jan.; overl. 3 Juli d.a.v.
9. Mr. Anthony, geb. te ‘s-Gravenhage 2 April 1693,
gedoopt in de Kloosterk. 3 April.
Hij was ~eyuipagemeester van de hdmiralitcit op
de Maze. overl’eed 9 Juli 1738 te Rotterldam en
I werld 1 4 J u l i b i j a v o n d in tclfe Kloost’erlrerk t,e
‘s-Gravenhage begraven.
10. H~eradrik, geb. te ‘s-Gravenhage 19 Oct. 1694. gedoopt Gr. K. 20 Octob’er d.a.v. en is 12 Dec. 1694
te ‘s-Gravenhage overhxien.
ll. Maria Dwotheitr, gleb. be ‘s-Gravenhage 21 Aug.
1695, op Eden zelfden dag .in de Gr. K. gedoopt
men 29 Aug. #d.a.v. overleden.
.12. &eozzukd, geb. te ‘&ravenhage T Jan. 1697, ged.
G r . K. 9 Januari (Gsetuigen: Lleonard v a n der
Kacz teu Elisab~eth de Villette.) Over1. 6 Maart 1697.
111.

Willem Lormier, geb. C e ‘s-Gravenhage 7 Dec. 1682,
gedoopt in de Kloosterkerk 11 Dec. Hij werd 23 Aug’.
1727 grootburger der stad Schiedam, woonde in 1742
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lle ‘s-Gravenhage op tEe Zuidzijde van de \‘hmiingstraat, was agent en solliciteur-militair, haad Cce~i inkomen van f 9000, bcwooede ‘een huis van t’ SOO
huurwaarde eu hiekl 1 diVenstboden.
Van zijn moedc~
‘erfde hij f 50000. Hij is voornamelijk bekend ‘door
z i j n kost’elijk schil’dcrijen-Ital)inet - i n 1 7 . 5 2 1~1001
Ho,et bNeschrleven - ‘dat 4 J u l i 1 7 6 3 t e ‘s-Graven-1
hagc in veiling kwam. De catalogus dier veiling bcrust nog in het Mauritshuis~ en de gehecle opbrcngsl
bIedroeg .f 137213-7-0.
Schoiemuker ten van Looiz rangschikten hem onder
‘cie uitnemendste penningverzamelaars van zijn tij,rl.
(Zie: v&. Aa ‘en Nieuw Ned. Biog. ‘Wdb. 1, 1282, 1283)
Lormier overle0d
te ‘s-Gravenhage (volgens familile aantcekfeningen 7 Oct. 1758) ‘en we’rd 7 Nov. 1758
bij avond in 8dle Kloosterkerk, begraven. Hij huwde
tweemaal. Eserst tle ‘s-Gravenhage 4 Juli 1707 met
Cornelia vun TIziel, geb. te ‘s-Gravenhage in 1685.
bij avond in & Kloosterk~~rk
te ‘s-(;rav. begraven
10 Juni 1740. ~locht~cr van Willem T. ‘en van Amil?a
Louisa Maria Vastrick, Piefer Willemsdr. ( Z i e A l g .
Ned. Familiebl. 11, 172).
Daarna is hij t’e ‘s-Gravenhage 29 Januari 1741 onNdertronwd met Henrica Cumwa van Ol;den, geb. te
Arnhem 24, ged. 27 Nov. 1701. overl. te ‘s-Gravenhage
26 Jan. 1785 sen ‘s morgens 31 Jau. in de Klooster-1
kerk begraven, ~docht~er
van Roeloff Hr>ndriksz.
u’an
0. ‘en van lVeintj<e uan Hierden (Zie Ned. Patric. X11,
87, SS.)
Uit het eérste huwelijk sproot een zoon:
‘Mr. ClnurCus Lormi’er, ged. in ,xlc Kloosterkerk IC
‘s-Gravenhage 7 S’ept 1708. student in de rechtten te
Lreiden 25 Mei 1726, overl. t,e Schiedam en te ‘s-Gravenhage bIegraven 24 Maart 1730.
lIJbis. CZazzdius Lormi,er, geb. tee ‘s-Gravenhage 3 Aug.
1686, geldoopt Gr. K. 1 Aug. (? o. st. ?)
Hij dseed te Rotterdam zijn ‘eed als poorter 28 April
1713 ,en kwam ahlaar in 1714 in de stedelijke rcgeering.
In 1714 commissaris van het waterrecht. in
1729 schepen,,van 1733 lot 1754 lid van de vroedschap, in 1744; 1745 ‘en 1752 burgemeester en van
1740 tot 1744 lid van de hollandsche rekenkamer.
Hij overleed te Rotterd~am
30 April 1762 en werld cr
5 Msei begravlen ; zijn tdood werd bezongen door de
dichters Lagendale en F. van Wijnoxbergren, met
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een dichtstuk, gclitcld: ,,Triomfzang.... etc.” (Zie :
Nieuw Nod~&l. Biog. Wdb. 1, 1282).
Hij huw~dc te Rottlerdam
2 Juni 1712 met Johanna
Ca tharin’a S fe~enCack , geb. te Rottcxxlam, gicd. Herv.
kzrk 3 1 J u l i 1689 ,Y:’ over18e:.l,vn
2 3 ApriI 17G9, vcrmo~utlelijk ~dochter van Johannes en van
Briqitt2r
C;roesen.
Uit dit huwelijk sproten 12 kinder8en, waarvan er
negen jong zijn’ * ove’rlmeden.
Die overblij:venden war’en :
Catharinia
Elis~ab~eth,
g
e
b . t’e Rotterdam 7 NO?.
1.
1714, aldaar overMen 27 April 1741. Zij hu\vde
te Rottendam 22 Januari 1734 nret Mr. Diirk Cornlelis. uan der %a«l, geb. aldaar 16 Aug. 1705,
raad ‘en burgemeester der stad, te Rottondam
overleden 6 Oct. 1772, na hertrouw,d
te zijn;
zoon van Mr. Hendrik ten van Johann:a Mnrila
H,echfermlans. (Zije: Ned. Adelsboek, 1917: 328,329
3-.

Mr. Johlan WilhleZm Lormier, hieer van Kethicl cn
Spaland, gedoopt te Rottle&nn 8 Nov. 1716, stu~tkiit te Leiden 10’ Nov. .1737, promoveert aliciaar 20 Juni 1738 op ‘een ‘clissertatie:
,;:le Injuriis
ct famosis lilxllis.” \T70r~dt 1741 commissaris van
h’et waterrecht te RotMdam, in 1744 schepen,
1754 tot 1777 lid van de vroedschap, 1744 cn
1775 burgeme~ester,
1760 tot 1763 lid ‘der StatenGeneraal ten 1765 tot 1768 lig%1 van het college
dier Aldmiraliteit
op tdle Maze. Van 1769 tot 1785
bchoorlde hij tot de Maeoenaten van het Bataafsch
Glenootschap t e Rottlelxlam.
H i j overlieer
aladaar
15 Stept. 1785 en werIt tme KIethIel begraven. (Zie
Nieuw Neut. Biog. Wdb. 1. 1282.) Hij was 17
Maart 1744 tle Rotterdam gehuwd met Scrru PeZí,
Vrouwle .v. Kethel en Spaland, geb. tle Rotterdam,
gedoopt 25 Oct. 1.716, overl. t’e Rotl’erdam,
Korte
Hoogstraat. sen werd 22 Oct. 1788 begravlen, docht’er van Pietler Pelt en van Mw-in van &rsel;e.

3.

Woutrimc Rrirjtfa, geh. te Rotterldam, gedoopt al;cl’:
18 Jan. 1718, bij avond b,egraven
in dje Kloosterkcerk te ‘s-Grav8enhage
2 Aug. 1771. Zij huw& te
Rottlerclam
28 Juli 1745 haar neef Mr. Adriaan
Leonard uan Heeteren, of fjieteren, geb. te ‘s-Gravenhage 28, gedoopt Nieuwe Kerk 29’ Febr. 1724.
Stu8tlent te LieFden 11 Oct. 1742. Schepen van het
Hof van Schi~eland en kanunnik van h’et kapittel
van St. Jan t,e Utrecht. Hij bezat een kostelijk
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kabin~et van schil~tlerijcn, i n 1/52 ~rloor Iloef beschreven 4x1 lalcr in het geheel ove.rgegaan aan
het Koninklijk Museum. thans Rijksmus~c’um. tc
Amster8cinm. 01) den 2 ic’ov. 1752 kocht hij van
~ti~c tveti~nv~c v a n Francois Lormier, l?ri,gi/fcz SfccnIrrc>li h e t buiLengoe~t1 Lecuwcndaal tc R i j s w i j k en
vcrgrootlc #dit bezit met een paar aankoopen. Zijn
erfgenamw stonden het 22 Oct. 1800 in cigenCl0111 tlt’ VOOI‘
F :$1:X)0 ililll
ill/*. .l~~(‘Oh Bf~Ztllil~S~~I
Forsten. (Zie: Haagsch Jaarboekje 1889, bl. 105,
106, IC11 1903, blz. 303.)
:lZ,r. It. L. uan /!cclercn ovcrlxl tc ‘s-(;c!ieullage 14 Mei 1800 cii wet?1 19’ Mei in 8tie Klooster,
kerk begraven ; hij was zoon van Hendrik, hierv ó ó r geniel~d~ ~cii wil Margwretha
Lo%micr. (Ziel:
Nieuw. Ne:dlcrl. Biogr. Wdb. 1, 1097.)
Ecne A . L. t i . . Hletcren, o u d bcwin8dhebbcr #dor
W.I. Comp. v e r m a a k t e 1806 a a n jdle k e r k . val
Voorburg f 20000 vo’or het maken en onderhouden van een orgel (Nieuw Klerklel. Handb. IS85 : 53 Il
III&. ,J!r. Frtrnçois L~orrnier, g e b . t e ‘ s - G r a v e n h a g e 3
Juni, ged. Hoo@ kerk 4 Juni- 1690.’ St’ud~cnt in de
rechten tc Lei~dcn 11 S’ept. 1708.
Hij werd ‘drossaantl lder baronile van Cranendonck,
van Eindhoven etc., cn in 1742 ~domeinraad van den
koning van Pruisen,, contrarolleur van dc hoofdcl.
betaling op een janrwe8dde van f 1000. Hij woonde
toen op de Zui8cizijfde van de Vlamingstraat te ‘s-Gravenhage, h a d cal i n k o m e n v a n f 8000, l~~ewo~ontlc
meen huis- van ‘f S25 huurwaarde, hieki zes álienstbodmen en ccn koc!ts met ,drie paalld~en. Van zijn schoon
valdter erf8& hij f 80000. Den 6 Dec. 1734 kocht hij
de buitenplaats ,.Lceuw~endaal” onder Rijswijk voor
f 17100, &e ziju vrouw- in 1752 weer van de hamI
deed.
Hij overleed te Rijswijk 11 Juli 1752 (vermo~cdelijk
op ,,Lecuwcmlaal”)
en werd 15 Juli d.a.v.. te ‘s-Gravenhage in dc Kloosterkerk lxgraven.
Hij huwde le Rotterdam 1 Febr. 1720 met Briggctfrr
Steenkrck, geb. te Rotterdam, Geref. ged. 27 Juli 1694
ovcrl. te ‘s-Gravcuhage 23 M;ei 1760, begr. Kloosterkerk 29’ Mei, 8dochter van Johannes en v:m Rrigetta
Q’oesen. Cit dit huwelijk sproten:
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1. Ma Claudia
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18 Maart
gen: -f 14
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Frmcisca L. geb. tc ‘s-Gravenhage -1
bij avond in ‘de Kloosterk~erk
begrav~cn
1740. (Dle familileaant~~keningcn zeg-,
Maart 1760.)

2. Catharinu TYiZheln~ina L. geb. te ‘s-C;r:lvcnlxige
31
Dec. 1724, bIegraven iu de Kloosterk,crk ,29 I)ec.
17533. Z i j huw& t’e ‘Aravcnhage,
Kloosterkc~rk,
16 Nov. 1745 Anthony Zaaiic Cassa, godoopt IC
i~-Gra~enhage,.
Groote Kerk. 26 Nov. 1724. Clercq
van de thesaurie yan ‘den Raad ‘van State, had in
1742’ secn inkomen van f 2000. Hij ovcrleod te
‘s-Gravenhage en werd 6 Dec. 1800 in de Kloosterkerk begraven; zo011 val1 I;wtierìlr Abrrrham
en van Cornelia ,de Reus.
3. Uaudius Antonius L. volgt IV
4.

Hendrik L. volgt IVbis.

5. Johan L. geb. 2 Dec. 1730, ged. ‘s-Grav8enhage
K. 3 Dec. 1730, overleden . 14 Dec. d.a,.v.

Gr.

6. François L. tweeling met Johan hiervóór. Overl.
1 5 Dlecember
,173O.
IV. CZauldìus Anthonìua Lormier, geb. t’e ‘s-Gravenhage
21 Januari 1727. Hij verkocht 2 Nov. 1752 voor zijn
mojelder ‘de buit’enplaats ..Locuwendaal” t e R i j s w i j k
aan Mr. Adriaan L,eon,ard ulan Heetenen. 1). Hij
woonde met zijn vrouw te Voorburg op de buitenJjlaats ,,,W,estlerburcli”
aan de Haagsche Schuitkade!
~tloor hem: Lormiler,
in 1750 gekocht van Jan Lodcwijk Gcrìll te Rott~erclam; hij brak ltlit buitentje af en
boucvde {er een nieuw fraai huis, ,dat hij in 1762 aan
Vrouwc J~ohntma L u c i a mn M,eel, wijvrollwc v a n
Oosterwijk, overdeed. ScAert woonde hij t’e ‘s-Hertogenhosch, waar hij r>rlesid~ent-schepen.
raad ‘en ontvanger #(tIer verponding te ‘s H. en het Quartier van
Maasland was. In 1773 benoemd tot lild der 111. Li’cve
Vrouwte
Broederschap tc ‘s-Hertogenbosch, overleed
Lormier aldaar 2 *Januari 1793.
Hij was 24 Maart 1748 te Rijswijk gehuwd met
Zie: 1. G. Frederiks: Leeuwendaal bij Rijswijk, in: Haagsch Jaarboekje 1889: 97-107.
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,Wr@ RerQ, gccloopt te Rijswijk 21 Maart 1728, Lvier
ve’rwanten aidaar de buitenplaats ,,,Opmyst”h2woonch. Z.i,i. ovei-leed te Voorburg 20 Juli 1758 8e~l wer’cl
24 Juli m lcle Kloost8cTkerk te ‘s-Gravenhage begraven,
dochter van Jan 1) en van Annrr M~aria F~nncisoa
uan (de) Rr8ah&. Uit ‘dit hu\vlelijk sprolen:

1. Brigetla L., geb. ty: Voorburg 20 Dec. 1748, al‘daar overleden -25 Juni 1760, bcgr. te
hage, Kloosterkerk, ,30 Juni.

‘s-GIYIVCII-

2.

A.nthoni,u C~athurinrrt
Wilhelrnintr
L., glell. te Voorburg 14 Flebr. 1750, overleden te ‘s-Hlertogfenbosch 20 Febr. 1815. Zij huwcl,c t e ‘s-Herlo~enbosch, na al,d. 7 Juli 1803 ondertr. te zijn, Preter
of Petrus Hmck Fors’b’orglr,
geb. te Veerc 17.10,
als kandt: bevest. tot predikant tc Mijldrecht 13
Stept. 176T, tle Veere 9 April 1769, t’e ‘s-Hertogenbosch 19 Nov. 1780, hooglceraar in #de godgel*elendheid aan ,rle Illustre School alldaar 24 Dec.
1783 tot aan de opheffing ‘der school in 1810.
Hij Lvcrrl a l s I)r8eililtant cmcrilus iu 18 13, o~~crlcf31.1
‘s&ravenhage 28 Dec. 1823 en in de Kloostlcrkerk
begravlen. (Zie: v. Id. Aa.) Zoon van Mr. Andries
en van Susann~ Mugd&ma Hmck Kerkman.

3.

HlenrieUa TVilheln&e L., geb. te Voorburg 10 ;cZci
1752, overl. te Delft- 15 Januari 1808. Hu\vt IC
‘s-Hertogenbosch 2 Mei 1779 mei. LW. C;ercc>tI
I Pcmlus B’ellacwd. Zi,e hijerna : geslacht Be&&
LornGer.

4.

I

.lohSannSa Cathiarinu L., geb. te Voorburg 18 Febr.
ged. 25 Febr. 1753, over18eden te Bevterwijk 17
J a n u a r i 1 8 0 9 . Z i j h u w t l e . Lteon>wd Frimken
of Fmncklen, 1~11 daarna in 1790 met Robert Althuys’en.
Deze laatste xvas luit.-kolonel en commandant d’er artillmerie lij:!ens het bieleg van ‘s-Hmertogcnbosch door dc Fransche troepen 23 Sept.
tot 9 Octobler 1794 (Zie: Bosschla,
N’ejd. Held. te
Land. 111, 81. noot 3). Volgens de ,familie zou
hij ovcrlteden zijn als luitenant-generaal, doch

~-

.

1)
Kerby was de zoon van den bekenden Engelschen agent U. te
Amsterdam; wiens huis in 1695 bij gelegenheid van een ingevoerd nieuw
reglement op de begrafenissen door het grauw werd geplunderd.
Anna Maria rZe Brak! is de dochter van Jau Jacob de Brn, of de
Brahé en van Maria Anna v. den Abeele.
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dit is nilet nad~er bevestigd. Hij is niet t’e Beverwijk, althans ni,et na 1811 overledlen.
5 . Fra8ncisca

HSenri2the, óf F r . J o h a n n a He&. I’.:
geb. te Voorburg 29 October 1751, :ge#d. 3 Nov.
Overleden b Rotterdam 30 .Juni 180t5. Huwt tc
‘s-H,ertogenbosch 23 Maart 1783 John Mgin, (k1 ref. ge’d. te Rotterdam 16 Sept 1756, r;li,e als bekwaam bouwme,ester worldt vermeld ‘en te ‘s-Gravenhage 29 Dec. 1810 is overleden als zoon van
George ‘en ~811

l+ancin.a Aelmis.

Hi’eruit:
U. Georgina Frkancina

Elgin. g e b . tle Rotter’dam
20 Juli 1789, .overl. tle Katendrecht 12 Sept.
1852, lelerst met Ch.arles Gustavc (baron) dc
Hoortsman, ten daarna met Mr. l%uZus Cornelis Hognck v(an Papendrfecht gehuwd. (Zi’e Alg.
Ned. Familicbl. 1, no. 127, bl. la.)
6. S a p L.! geboren te Voorburg 18 April, geel. 2,4
April 1757, ‘er ov~crl. 15 Juli 1738, begr. Kioostcrkerk, ‘s-Gravlenhagc, 21 Juli.

IVbis. Mr. Hendrik Lormi+, geh. te ‘s-Gravenhage 9 Nov.
1728, geld. Gr. Kerk 10 Nov. Stmlent in t:lc rcchtcu te
T,ei~den 20 April 1718. Overleed, als oud-schepen der
stad Rotterdam, 13 Maart 1801 in zijn woning, Hoflaan, tIc Kralingen en wercl te ‘s-Gravenhage 17 Maart
in ‘de Kloosterkerk bsegraven.
Huwt he Kralingen 3 Febr. 1773 Lucia Steenlack,
geb. te Rott,erdam 31 Oct. .1738, overl.. te Kralingen
ten din ide Kloost’erk. te ‘s-Gravenhage b e g r a v e n 2 1
Sept. 1779, dochter van Johan en Jolhan.na Leonora
uan #d#er Kala.

Uit dit huwelijk sproten:
1. Johan,na Lieonop Brigetta L., geb. te Rolter~dam
29 Januari en gedoopt te Kralingen 13 Febr.
1774. Ongehuwd overleden.
2. Anthonrla Catharinh Wilh~elmin~a L., geb. 30 Sept.
1775, god. te Kralingen 8 Oct. 1775, huwt te Kralingen 12 Juli ‘1801 Johan Steenlack, geb. 7 Sept..
geldoopt te Kralingen 14 Sept. 1777, zoon van
1 CIaudius St. ten van Cornelio F,or#eest. Hij woond,e
in 1811 met zijn vrouw te Vucht.
Zij had(dcn twee (dochters:
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1~. N. Sf. gchuw~l met Jacob’us Ste,+“[ensi. Zij woonden op rite Prinsengracht te ‘s-Gravenhage ei1
zijn daar beiden omstreeks 1887 ovcr18~~den.
3. Hehzna L., g e b . te Rottcrrlam, g c d . t e K r a l i n g e n
22 Febr. 1778 owrl. te Iiott’erdam, begr. L-c ‘s-(rraventlage, Kloosterk. 2 1 *Juli 1780.
4. Claudius .Inthonius L., geh. te Rotterdam,, Gercf.
god. 4 Aki 1779 beg~raven tc ‘s-(;ra~~cnllage~ Kloosterkerk. 19 klei 1779,

Bellaard

Lormíer.

IViIZcni
RcI2m1~d
en ï?efron8elln
dc l’oogi, l e
‘s-c;l’z+.
venhage 3 - 1)~. 1728 i n cl~e Kloostcrk~crk gelrouwl,
haldden tot zoon :

1. ‘Mr. Gerard Paulus Rellaar~d, geb. te ‘s-Gravenhage
1741, ged. Gr. Klerk 22 Maart 1741, Advocaat, Owrl. 5
-Juli 1781. Hijhuwt te ‘s-H’elrtogenbosch 2 h1ei 1779 met
Il,en,riëtl’e l~~ilhelmina
Lormier, geb. l’e Voorburg 10
Mjei 1 7 5 2 , overlieden t e l>lelft 1;) J a n u a r i 180s ( a a n
Maria Zier&. Zij won~~~cii twee zoons:
1. lYilllcm Piefer Bell;a#ard, geb. te ‘s-Gravenhage 23
M,ei, @doopt Gr. Kerk 28 hki 1780. Fabrikant te
D e l f t . H i j h u w d e t,e Dselft 1 6 S e p t . 1 8 0 5 mmet
Theodora Fauël,.gedoopt tle Delft, N. K. 19 Aqg.
17S11 ,docht8er van Pieter Fauël Th8eodoruszn.
c11
JWI Elisabeth Parce (Doopgetuigen: Theodorus
FauëZ *cl1 AJarcjarethla Raui3, geb. Burghoocnj
W i l l e m I?eZtaard 1~11 z i j n v r o u w z i j n v ó ó r 1 8 2 8
u i t Dlelft wrlrokken. H u n n e kinldl&en warten :
’ a . Hlenldrik WilLem Gerrit, g e b . t e Dlelft 4 Nov:
1806 (Zustferlaan), ged. O . K . 2 1 D e c .
Of
b . P6et’er Theodorus, geb. a.v. (Zusterlaan
GasLI~uisIan~l~ 25 Ocl. iSOS, gcd. N. Kerk 17 Nov
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c .

Johanna Clnzrdisc Ani”onia, gc$. a.v. 2 I+hr.
1811, gctl. O.K. 12 ,Fehr.
d . AZblerfas Joh~mnes, g e h . Le 1). (Oostcin~tlc) -1
.4ug. 1 8 1 3 , a l s t\vccxle luil~cnant l,ii Iict tlcpfilhataiIIon v:m het 7e rcgt. infanberiC tsc Utrecht
1 .Jnn nari 18-1 S overleden.
2. Cl~audirrs Antonius, volgt 11.
11.

Cl~au~ditrs .Intonias Rellawd Lormi~cr, geh. tle ‘s-Gravenhagc 25 Mei, gedoopt Gr. IC. 22 Juni 1782. Rij
het overlijden van zijq grootvader C. A. Lormier in
1793 ontving hij den naam Lormier bij den zijnen.
H i j w a s zekerst ( 1 8 1 3 ) fahrikeur a a n dee Vlamiugstraat te I>clft, trad ‘daarna in militair,en dienst, was
kapitein-comman~dant
v a n h e t s l o t Loevestein ‘en
ovcrl~eed, als gepensd. kapit,ein {der infanterie, te Wel1
(gcm. Amm’erzoden)
10 Febr. 1848. Hij huwde:
Johanna CZautdinla van Maning, geb. te Rott,erdam
17 Januari 1783,
overleden te Groningen 19 Ocfol)e’r 1884 (oulrl 101 jaar jen 9 mnd.), Idocht8er van TIen
idicllter Jacob van IV. junior CII van CathazGa Claadia Stlelenlack. Zij womlen :
1. Hlemiëtt#e IViZheZminla B. Ll., geb. te n8elft 27 DW.
1813, ovcrl. tic Königswint~er 15 Aug. 1869, huwt
te Ammcrzod’en 29 Juni 1850. 1).
Prof.
Jan Hissink Jans#en, geb. t’e Ingen 23
*Jan. 1816. hoogI,eeraar i n d e heelkundle, histiologie, alg. physiologi~e, an alomie en pat hol. aiiat onii~c
tse Groningen. Overl. tme Groningen ;2 Aug. 1883.
zoon van Jan Jansfen, geneeshe’cr, en van Johanná

1) Uit dit huwelijk zijn gesproten:
1) Jan C. A.
geb. te Groningen 1851 en daar omstr. 1878 overleden, ongehuwd.
2. Henri Johan Cornelis Jansen, geb. te Groningen 15 Juli í854, ambtenaar, laatst hoofdcommies bij de Posterijen, overleden te Rotterdam, 22
Sept. 1906. Hij huwde in 1903 met zijn trouwe verpleegster Hendrica Pefronella Cornelia Dierings (om haar in het genot van weduwe-pensioen te
stellen). Zij overleed te Leiden 8 Juni 1929, oud 78 jaar.
3 Johanna Cornelia Claudin Jansen ,geb.. te Groningen 10 Jan. 1857,. aldaar overleden 25 Aug. 1902, huwt te ronmgen 29 Juli 1885 Dr Rernler
Leyds, geboren te Magelang 6 Sept. 1857. Van 1 Sept. 1911 tot 6 Sept. 1922
conrector van het g mn. te Groningen en toen gepensd. Broeder van den
bekenden Dr W. J. E eyds (staatssecr. Transv. Republ.) en zoon van Willem
Johannes L. en Trontje v. Reuningen van Helsdingen.
Dr R. Leyds hertrouwde te Utrecht 29 Dec. 1904 met Elebarta Johanna
vun Royen en is 4 Sept. 1934 te Oosterbeek overleden.
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Cornlel& Rutfinck.
~ ’
2 . CZaudirrs Antonius B. L;.., volgt ,III.
3 . Willem B. L.: volgt IIIbis.
4.; J,trcoh Cathurinns Cfcntditrs B’. L. geb. te Do’esbbrg
19 Maart 1820, Sergeant-majoor O.I. leger. Overl.
IC Ambarawa, fort Wilkm 1!, 23 Mei 1844.
-5. Jucoba Adrirtna Johnnnja Claudia B. Lm.., geb. IC
Arnhem 1822, overl. te Groningen 24 Oct. 1862.
6 . Willem Theodorus B. L:., volgt IIIter.
111. CINauldius Antonius Blell&ud Lormi,er. geb.1 te Doesburg 5 Januari 1817. Was eerst 2e luit~enant ,der infanterie O.I. leger, later stationschef te Bcillen. Hij
overleed tc Groningen 27 S,ept 1903, huwt te Slochleren 2 Dec. 1834 Aaltje van der Vlag, geb. te Slochteren 12 Jan. 1832, overl’eden le Groningen 13 April
1915, dochter van Jan le11 va11 Zu&antina Rentin$l.
1. .Joh~antm Clandia B. L., geb. te Slochteren 1 Mei
1855 ov~erl~öden tfe Maassluis 20 Mei 1905, huwt
tee Numansdorp 6 Juni 1880 Johan Teugeler, geb.
tc Rott;er~dam 13 Maart 1846, hoofd e(cner school
te Maassluis. Overl. te M. 28 Maart 1901, zoon
van Jan ‘~11 van Mq!ria Cornelia de Groot.
2.i Henriëffe Wilhelmina B:. L., gelx te Sappemeer
1 Juni 1856, woont thans (1930) te Groningen.
Zij huw& tle Groningen 20 Juli 1899 Maffhijs Hendrik v’an Son, geb. te Assen 26 Juli 1849, Ambtcnaar bij het blestuur der belastingen in Suriname,
overl. tle Groningen ‘9 Dec. 1912, zoon van Pic! tier Thomas ven van M:urchien Ruben.
3 . Geert&& Alida B. L,., geb. te Sappemeer 19
Sept. 1859,’ ongehuwd won’enlde te Groningen.
4 . Xacobla Adria1761 B. Ll., geb. ke Sappemeer 19 Jan.
1860, woont 1930” t’e Maassluis,. huwt tle Maassluis 25, Aug. 1895 1 J,un Broos, geb. te Maassluis
21 Mrt. 1863, Manufacturiler, thans wonenlde te
Maassluis, zoon van Pi,et)e;r !en van J o h a n n a
Brinkmon.
5 . Z~l~azien8u ZwG(antina B. L;., geb. te Hoogezand 30
Jan. 1861, ongehuwld wonende t’c Winschoten.
6 . CZaudius Antonius Jan B. L., geb. tlc Kolham 16
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April 1866, administrateur van de Rijksteekenschool v o o r Lmelcraren t e hmstcrldam, Rijksmu.
seum, huwt tc Groningen 14 Sept. 1905 Cornelin
Filippina Marguretha Ponthier, g,eb. te Coevorden 9 Flebr. 1861, ,tloc:b ter van Hasso Henricus
J’acobus, kapitein ~dcr grlensdiers en jagers, ‘en van
Johann#a E l i s a b e t h Cerde~~. Kinldterloos.
7.

WiZheZmina ThSeodoru B. L’., geb. tle Kol<ham 1 Juli
1868, huwt te G-roningcn 22 Aug. 1895’ 1) Bernar’d Joh’an Holenders, geb. te Zwolle 25 Dec. 1866,
on~tlc~stnlionscl~~ef van h’et goederenvervoer te
Lwoll~e, zoon van Willem Hoenders en van Geertruidrr Eaers.

IIIbis_: Willem Be&ard Llormier, geb. te Do,csburg 28
C)ctobcr 1818. Kapilein der Infánterie. Overleden t:e
‘s-Gravenhage 2-1, Januari 1885. Huwt le. op de hav’ezatbe Lemferdinge te E’ellde 30 Aug. 1852 Anna
Mqwia Gatwin,a dies H.R.,R. biaro,nes v o n I n n - u n d
KniphSausten,
geb. te Groningen 19 Juli 1809, overl~e~dlen te Groningen 10 Sept. 1856, dochter van Zlco
Folef des H.H.R. baron U. 1. u. 6. en van Johannu
Sib~yILt~ Ge,ertruid#a Letcne wn Nijensfein. HiJ. h,ertrouwt te LccuwarNden 16 *Juli .1859 met Grietle Romlein, geb. te I,~ceuwa~den 12 Sept. 1827,, overlsdjen
le ‘s-Gravenhage 19 Sept. 1905, dochter van Jacob
Pabie R. ‘en van Junke uan der Helm.
Uit dit tweede huwelijk sproot een docht,er:
1. Johanna Junhe Clwdia B. L., geb. te Delft 26
April 1860. Zij huwldc 4 Slept. .1907,‘. mlet Arturo
Garlo Xarcisso Ciani T(anini, geb. te Florence 1
Jan. 1874, vroeger tenor aan de Opera te M,ilaan,
nu l’eeraar in het Italiaansch ‘en in d’en zang tc
‘s-Gravenhage, zoon van Antonio ,en van Giuseppla Consigli.
IIltcr. Willem Theodorus Bellaard Lolrmier, geb. te Arnhlem 15 Mei 1826. Apotheker en drogist te Rotterdam (Haagschle Veer),’ overleden t’e Rotterçl a m 7
Febr. 1915. Huwt l;e. te Rotterdam 21 Oct. 1857
m’et Seyke Joh,qnna M@in Bo’of, geb. te R~otterdam 6
Maart 1831. overl. te Rotterdam 30 Juni 1891, doch1) Uit dit huwelijk &n zoon:
te Meppel 21 Nov. 1898.

geb.
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.5. Hen&%e Willrelmin~rt R. I,., gel,. Lc I~otlerdain 10
hx. 1876. Ov~erl~e~clc~~ te Arnhem 8 *Juli 1936. Zi.j
huwde tc liotkrdain1 Februari 1900 me1 ,lollm
IWdoorn 2), tandarts, geb. t’e Ikthen (N.Rr.) 18
Sept. 181% ~0011 V;H~ Iluiblerf ei1 Adricrnti Rijke.
IV.

Unudius .Intonius IMlarrrd Lormier, geb. te Rolterdam 8 Oclobser 1858. Ho,of’clvertegcuwoonrliffel- rl~l
firn~a Louis I>obb~elman. Cover1. te Lei~dcn 1 1 Maart
1924. Hij huwde ti Rotter~dam 16 Aug. 1888 Jucoh~
uan dier Iiboster (we~duwc C. Mjeras) greb. te St. :2untrlnnrl 5 Smept. 1859. woont 1930 tle Amstcrdnrn, ~:lodlt e r val1 Ab’raham
~eii van Lelvina Catherina Iiosfcr.
Z i j wonmii één zoou, Claudius Antonius, ~olgl Y.

1’.

Clnuldius Antonius BeUaard Lormier junior, geb. te
Kralingen 3 Juni 1 SS9. W o o n t 1930 t;e Auistcrtlani
Hij huw& tc Amsterdam 14 Juli 1927 Algda Anfoiniet6e Jacobsen. g&. le Hoozc~d~al (Gld.) 28 Ma:~rl
1 8 9 3 , ~doclit~er v a n L,ambierfus
TBiZhelmus- CII van
Maria Wilhlelmine
Blom.
U i t :dit humxlijk \Verdeil (nog) g e e n kintl~erell geb.

1) Uit dit huwelijk sproten:

1. Berendina
geb. te ‘s-Gravenhage 2 Maart 1906.
2. Johanna Maria R., geboren te ‘s-Gravenhage 9 Dec. 1912.
2) Hunne kinderen zijn :
1 . Henri Wilhelm L’., geb. 20 Aug. 1901, overleden 29 Juni 1910.
2 . Johannes Adrianus V., geboren 20 Febr. 1903.
3. Willem Hubertus V., geboren 6 Oct. 190.5. Huwt P. A. vnn Beresfeyn
4. Felix Cornelis V., geboren 8 Dec. 1906. Huwt W. M. L. v. den Brink.
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IVbis. Jan Hendrikos Blellanrd Lormies, geb. te Rott’er‘clam 16 Nov. 168 1. Magazijnme#cst’e;r. Overle’den t’e
Iiotterdnln 23

1Bcc. 1912.

‘v

Hij huwlde te Rotterldam 25 Maart 1891’ met’ Mariu
Glercrrsdrr MeyZer, geb. le Goes 28 duni 1866. Woont
1930 te Hoboken N.J. (U.S.A.) Idocllter van Leendert

en vnn Pieternella

.Tczcoh~

Heyhlom.

Hieruit twee kinderen :
1. dohann~a Illcrz$a Seijke R. L . , geb. te Rotterdam
10 Januari 1892, woont 1930 te Zandvoort. Zij
humde tc Rotter~dam 13 Fsebruari 1919 1). Lerndert Corn,etis Dirk Leenheer, geb. tle Rhoon 1.6
Januari 1889. Hoofdmachinist
ter koopvaardij.,

Zoo V:UI Leenldert (en van Mpria van Hilten.
2. Pi~efernella lacobm B. L., geb. te Hill~cgersberg 20

Nov. 1893, woont 1930 te HobokIen, N.J. (U.S.A.)
Huwt le I~oll~eridam 15 April 1919 2) Cornetis @k
Llelenheer,
geb. tle Rhoon 2 Mrt 1892 bro&er van
L. C. fit. Laen,hew, hiervóór.

1 Vl’er.

W’iIl.em Theodorus Belluard Lormier, geb. te Rotterldam 4 Juli 1868, Apothekmer en drogist te Rott,crdam. Aldaar ovcrlorlen 22 .Januari 1904. Hij huwde
te Goes 2 hg. 1895 met Biynla Helena Meyler, geh. IC
Goes 2.3 Maart 1872. Zij woont ill1930 t,e Hilversunn.
Dochter van Lfsendert en van Pie/,erneZla facobìu Heyblom.
D. H. ,%!,eyZ#er hertrouwdc te Go’es 19 Mei 1911 met
.la.n Mulder, geb. te Gole,s 9 Dec. 1847. Droigist tlc Goes.
Ovcrl. te Goes 8 Januari 1918, zoon van Karel en
van Ros,e Mclanie de la Bat,aille.

Uit het eerste huwelijk zijn gesproten:
1. Wilhelmina Th,e!08dora B. Lm., geb. te Rotterdam
_.
15 Aug. 1898.
1) Kinderen uit dit huwelijk zijn
1. Johanna L., geboren te Haarlem, 27 Febr. 1921.
2. Leendeut L., geboren te Zandvoort, 20 April 1922.
3. Ellen L., geboren te Zandvoort, 19 Dec. 1923.
Eric L., geboren te Zandvoort, 1 Febr. 1926. i
2) Uit dit huwelijk sproten:
1. Corniel L., geboren te Paterson, 26 Dec. 1920.
2 . Maria Gerarda L., geboren te Haworth, 21 Nov. 1923.
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2. ,214srria Gez%zr& Johnnnrr B. I,., geb. te Hott~erdam
27 Aug. 1902. Tuwli~~g met:
3.. Leendert Pieter Jacobus B. L., geb. te Rotterdam
27 Aug. 1902. Musicus.

‘Deze familie woont tte Hilversum.

Niet aaastaíteade personen van den naam LORMIER.

In 1686 woon~de te IXeppe:
Jean Lormber,’ merciter-sculpleur S k. waarvan 7 ondlcr
de 15 jaar. Zijn vrouw was genaamd Rnchel Desenne; Je~rcn,
Isnac en Mqrie kinderen.
In 1669- was Jean 50 jaar en ziin vrouw ook. Haiddcn
1 1 kinderen, 8 in Frankrijk, 1 in lhgclmcl en 2 in anderc
landen (Rul]. E.W. IV, 354, 3t5.L)
Salomon Lormier was in 1687 koopman t’e Groningen,
weid 29 Mei 1688 alldaar poorter en wordt in 1693 gcnoemd ,,maixhand tannleur de Dieppe.” Hij was driemaal
ehuwd. Eerst met Ann#e Thoineftc Britot cn daarna met
si, larie DejYeuiZZe (Xwie d’Effrcuille). Voor Nde tlcrdc maal
huwde hij in 1707 met Suswme Archambe~-nz, wed. vm
J e a n Bpiant.

Uit het ‘eerste huwelijk tunee, uit het tweede evcnecns
twee kinderen :
1 . &xrie, ged. Groningen, W. kerk. 29 Oct. 1689. Jong o~crl
2.

A@&Zalne, ged. a.v. 22 Febr. 1693, lidmaat te Amslcrdam 18 Flebr. 1714, komende van Groningen. Cf7ecr
naar Gr. vertrokk’en 2-1 Sept. 1714, naar ‘s-Gravenhage 24 Aug. 1720.
Deze moet dus wonden onitlcrscheiden van Mcrdeleine
Lormiw. femm’e de Jacques G,czsse, die @Ir.) te Ham’chl
op het berkhof #der hervormden wend begraven 21
Jan. 1712.
3 . Marie, ged. als voren 15 Oct. 1699.
4 . Judith, ged. als voren 10 Juli 1701.
Een andlere Salomon Lormier, van Pont au Mer in Normandië, ondtirtr. Le ‘s-Gravenhage 14 Nov. 1728 met Cornelia tRosZ, van Dordrecht.
lsaäc Lormier, ook wel Lormig la Grave geheeten wordt
lidma,at t,e AmstaeTdam 19 Nov. 1690. Hij huwt als j.m. geb.
iri Frankrijk, 10 Mei _ 1699 in Idc Fransche Lerk te ‘s-Gra-
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vcnhagc met L~nncr ilrbillier (Ardilié, Htirkfi#ié, ), j.d. geb.
in Frankrijk. Hunne kindceren waren:
1. Praryois (L. lu G.) ge’d. te ‘s-Gravenhage 11 Febr.
1700.
2. Ame Elisuheth (L. lrr G.) ged. als vo’ren 22 Dlec. 1701.
3. Zsltm:q, ged. a.v. 31 Aug 1704, volgt onder.
-1. ‘Marie7 geld. te Hott,cr~dam 13 Nov. 1712. Zij huwde in
1733 met N. Ze Mtzire.
_
5. Jean Francois, ged. te Rotterdam 15 Juni 1719.
laaüc Lormter, Is. zoon, ged. te ‘s-Gravcnhagc 31 Aug.
1704 huwck ;Itida ide Iloesl, bij wie:
1. Anw Cafhérine. gcrl. te Rotterdam 2 Sept. 1729. Getuigen: gr. p. set, gr. mere 1. L. ,et Annn Elisnb. A’rdilZier.” Zij kwam 29 April 1759 met attest. van Delft te
‘s-Gravenhage en ondertrouwde alSdaar 18 Febr. 1770
met Johannes Hari (Hair) j.m. premier-sergeant van
‘1 Canton Bsern. - Annu Cafh8erine werd (p.d.) te ‘s-Gravenhage begraven 10 Oct. 1781, oud 52 jaar,
*
*
,&riu M<frgsrrethlr/ Lokmier; Rottendam 4 Nov. 1738. oud
78 jaar, vrouw van Frctn~ois Hetiy Cdis, die achter blijft
met ‘een ~dochtcr: Lgdia Calis. E,eii neef, G;&Zefr~~Ius Mestmeleker overleed óók 4 Nov. 1778.
Jeann(e Elisal>;eth Lormier huwde in 1777 Al. Burg:er.
Jrrcqu,es Lormié ren zijn gade J.arn.ne Siséruu lieten te
Gouda 16 Juni 1641 doopen: Gierosme.
B’egraven tc Amsterdam 20 Sept. 1672 Jonurs Z’Ormidr. LYruxxns L0rmi.e en Sara Olnef voldeden 2 April 1698 het
recht op trouwen te Amsterdam.
Rachiel de Z’Ormi,er 26 Febr. 1787 tee ‘s-Gravenhage voor
begraven aangegeven (p.d.) oud zijnlde 88 jaar.
Louis LormiC pro d’eo begr. te ‘s-Gravenhage 14 Mei 1799,
oud qijnlde 3 weken.
Zie voorts nog Lormier vermeld in Ned. Leeuw XXIX, 241
*

*

*

Bijlage A. Geslacht van der Hu.
Leonard van d’er ka, gedoopt in de Rem. Kak te ‘s-Gracf 1654 (als L#een&yf), zoon van HuBert vkrn
venhage 16 Au,.
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tier K~aa en *?. Hij huwd~e Blistrb~eth ide I’ilbeffc, we~cl. van
GrtiZlaume Lormfer. Over hun kiuderen geeft Wapen11 eraut
X111, 8, 9 #eNen belangrijkte bijdrage.
E,en ‘dezer kinderen, het oudste, was ildriaan r1.d. Kas gchuwd met 1Voutrin.a Lorm~ier. Zij wouucu elf kiIl~dcren.IL.W. :
1. Johanna Leonoria, geb. 8 Oct. ged. 9 Ocl. 1706, o\‘cI’leidden te Rotterdam 16 Aug. 1790, he,gr. te ‘s-(;raveuhage, Kloosterkerk 19 Aug. 1790. Zij huwde 31 Dec.
1721 met Johrn St,eenlNack ovcrl. le Kralingen eu te
‘s-Gravfenhage in de Kloost’crkerk bcgr. 18 Juli , 1775.
2.
3.
aarìteekeningen:
4. Aldriana, ged. 25 D’ec. 1708.
geb. 8 NW., ged. 12 xov. 1710, overl. ‘,OO
5. Adri’anus,
Jan. 1754.
6. Clauldius, getl. 16 Aug. 1712.
geb. 23 Aug., ged. 23 Aug. 1713, overl. 5
7. Claudius,
DIec. 1741.
8. Corneli4l lliilhelmin~a, ged. 30 S,ept. 171.1.
geb. 8 April, gedoopt 11 April 1716, was
9 . Ljeonar:dus,
in 1767 ritmeester in het regin~ient vau ‘deu Luit.-Generaal graaf: van Iiechter~en. Hij overleed tle Leiden
11 Aug. 1786, b~egraven te Katwijk.
10. Catharina Claudia, geb. 21, gedoopt 29 Juli 1718.
l l . HenriëttIe M~argaïetha, getl. 1 2 Nov. 1 7 1 9 .
Eene F. I. u. b. Kaa, bouwkundige bij idle Ned. Spoorwegen, overl,eed tle Utrecht 20 Juli 1933, oud 60 jaar.
Bijlage B. Geslacht vaa Heteren.
Hendrik uan Heterlen, Heeteren, kamerbewnamler vau
H.H. Mog. Vader van:
11. H~en~drik aan Hefleren, echtgenoot van Margarefhrr
Lormier, b’eiden hi~ervoor vermeld. Zij hsdldeu tot
kinderen :
1. H)endrik, gedoopt in <íc Kloosterkerk tle ‘s-Gravenhage 14 Miei 1719. Haad in ‘de Vroedschap vau
‘s-Gravenhage.
2., Claudius Henricus gedoopt als vo~n 22 Febr.
1722; bij avond in de Kl. k. begraven 3 Juli 176G.

1.
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3.

Mr. Adriaan Leonrrrd, ~echtgenoot val1 Worztrina
Briyitla I,orniier, beisdcn hi,ervóór vermeld.
U i t d i t huwelijk:
a. Claudius
WendTik, gedoopt in ‘de Kloosterkerk
í 7 Ikc. 1752, v~crmoe~d~elijk jong overleden,
1). Joh8an Wilhelm, qxloopt a l s v,oren 2 5 A p r i l
17555 begravenin ‘de K1.k. bij avond 3 Oct. iel.;
LNiou\v S,cderI. IJiogr. Wlb. 1, 109& vcrniel~dt Leontrpd
uu17 fIbec~/eren,
(& 1680, f- 1721). Verm. ,ecn broeder van 11.

Bijlage C. Geslacht Steealack.
1. Johannes Stcenlack huwt Brigitta Croesen, bij wie:
1. .Johrurna Cathxarina. huwt Claudius Lormier.
2. Brigitta, huwt Mr. Francois Lormier.
3 . Johan, volgt 11.
11. Johan Sfe8enltrck huwt Johanna Leonora o. deF Kas
ouders van:
l., Johanna Briggett’a, geb. tle R. Febr. 1724, overl.
Oct. 1726. .
2 . Clauduls Johannes, geb. te 1~. ,20 Jan. 1726. Zie
v.,d. Aa. Huwt Johan.na CruyssIelenherg.
3.. A8df%n.a VVo&erinb. geb. l’e 13. 11 Febr. 1727.
4 . Johan, geb. te R. 16 Maart 1733, overl. 28 April
d.a.v.
5 . Johan, geb. te 13. 30 April 1734. Zie Nsderl. Patr.
1X, bl. 355. Hij huwde 11 Nov. 1767 met Helenu
Panslemak8er,
overl. 20 Januari 1789, bij wie:
a. lohanna Le.onotig, geb. 16 Juni 1769, overl.
19 Juni d.a.v.
b. Joh’anna Leonorw, geb. ~22 Jan. 1773,. overl.
2 1 F’ebr. 1 7 9 4 .
c . .45n:l>l‘osiu.s,
geb. 9 DW. 1777. Zie Ned. ‘l’atr. 1X
r
E~cI~ d o c h t e r Arnoldu L o u i s e hnwd8e D s . A
M. Berkhout lle Vaar~dingen.
d. Hendrik, geb. 5 Mrt 1779, overl. 19 Feb. 1793.
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6. Adrranus Lleonar~tZus, geb. te R. 13 Juni , 1735.
Huwt Hendrkz Migqel, bij wie één dochter: Corn,elia.

7: Johanna Brigg~ettu, ,geb. te R. 21 Juli 1737, overl.
31 act. 1738. .
8. Lrzcia, geb. te 1~. 31 Oct. 1738, huwt ilendrik
Lormier.

9 . Ckmdius, geb. te R. 17 Dec. 1740, huwt Cormlirr
Foreest bij wie :
l a. Johan, geb. 7 Stept. 1777 te Kraliugcu. Huwt
A. C. WI. Lormies, zise hiervóór.
b. Maria Cornlelia, gleb. 21 Jan. 1779.
c . H&ena,
#d. Johanna Claudia, geb. ci Juni 1782.

10. Wilhelmina, geb. te R. 2 April 1743, huwt Isccac
Laurillard dit Pal~ot. Zie N~ed. Patriciaat XVIII.
ll. Catharin’a Ckuidia, geb. tle R.. 11 Juli 1745. Zie
v. Ad. Aa. Zij huwt 17 44ug. 1774 Jacob’ u«in IVaning
junior, overl. 1 April .1783, bij wie :
a. Jacobicr Adriana, geb. te R. 12 Juni 1773 huwt
Joh,an

Abraham Hamnxechler.

b. Johan Leonard, geb. te R. 21 Ikc. 1777. Zie
Ne’dlerl. Patriciaat XXI : 129.
c. Jacob, geb. tle R. 17 Dec. .1779.
td. JohlannSa C l a u d i a , ,ecbtgenootSe van Claudius
A n t o n i u s BleUaard

Lormier.

geb. te R. 17 Jan. 1783.
,c. WiZhlelm, geb. te R. 12 Juli 1785. (Zie Nsed.
Adlelsb. 1926: 142.
Alphsen aan dien Rijn.

MEMORANDA

281

Een glorieus festíjn
In het welbckea~de hOfel ,,dC Wijnberg” te Sneek werd mij
onlangs <eten fraaie ealli~graphie getoond, .versi*erd me1 Ilct
vrijwel gc’lijk&de portret van Karcl 11, Koning van Engcland. Men laat zc, met .elenige.n trots zien, vooral aan de
Britt’en, di,c jaarlijks. cn ook thans nog, Friesland in beduideml aantal b~ezoeken. sen Snelek, om zijn meer, aandoen.
Een vorige eigenaar van het hôtel heeft lde calligraphlic
dolen v~ervaardigen in goe:l vertrouwen op den stads-histosiograaf Napjus, ldke in zijn bekende ,,Cronyk of beschrijvinge van Oud- zen Nileuw Sneek” op het jaartal 1651
of ldaaromtrent verm~cldt, ltlat toen incognito ‘in di’c stad
verblrevlen zou hebb’en Karel Stuart 11, &en zoon van Kar,cl Stuart 1, Koning van Engeland~ dit op aanstichting van
Olivi’cr Cromwell ontho’ofd is. Zijn zoon vluchtte: toen naar
de N~ederlamleu eu zou gelo,geerd hebben bij Cornelis Houbois, lid der Stataen-G’eneraal v o o r Fri,eslantd en Burgcmeester van Sneek, ~rli~c aldaar op de Marktstraat, één huis
vanaf ld’e Hofstraat (waar thans ,,die Wijnberg” is ), heel?
gewoond. Als contrabel~eefdh&l zou Karel 11, toen hij
Koning van Engeland was geworden hem tot rkl&r hebben gesla,gen. Iets, wat wij op g,o#otle gronden m~ecnen te
1110@11 bclwijfcl cn.
Corixlis IJoul)ois toch komt na tficll
tijstl mle~ermal~en in ‘de i:loopbo’eken en andere registers van
Sne’ek voor, ,en nergens vinden wij ‘h’ct ,.jr.” (jonkser) voor
zijn naam, zooals wij b.v. telkens ldaarin geschreven zien
voor lden naam van Burmania.
Het is ook wel vreemd, dat cklers van dit rcis.jc naar
Sneek geen gewag wor<lt gemaakt; ,,incognito” blle’ef CIXJ
I
groot heer, ook in ltlic ,&Jgen, niet gemakkelijk.
Wel staat vast, ,dat Karel connecties in Rottcrciram heeft
gehad, waar op 9 April 1649 weid geboren James, eed
natuurlijk~e z o o n van hem ,en van Lucy Walters (van wie
ver#d.er pilets bckcnd is). James heeft tec~~ avontuurlijken
levensloop gehad. en is lat,cr door Karel, na ldiens troonsbestijgmg, tot h’ertog van Monmouth verheven. Hij hleeft
in 1672 als bevelhebber dier Engelscbe troepen tegen ons
geage’erd. Later bracht hij zijn ballings~bap in ons land
door. Toen hij, bij de troonsbesitijging van Jacobus 11:
ldiens t,egenstander werd en tlegen hem optrad, is hij ge-,
vangen genomen en werd op 15 Juli 1685 t’e Londen onthoofd.
Karlel 11 hlocft ook geruimen tij,d bij zijn zuster, Maria
Stuart, dc weduwe van onzen Prins. Will~em 11, te Breda,
vertoefd. Daar was hij ook, toen hij bij proclamatie van
8 Mei 1660 tot Koning van Engeland werd uitgeroepen.
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Die uitnoo~tliging
werd gr:l~ieuscli,jk aa11gcnometl.
Karel
11 hcgaf zich met zijn zuster GIL dc Hertogcii van York cn
Glouccster cl1 groot gevolg op 25 Mc:i liaar tlen Moerdijk.
w a a r oen a a n t a l jachbcn op hem lagen t e w~chtcn. DV
tocht ging lnngs~. I)ordrccht, Ro~t~erda~~~,
(waar hij hrnaf
met hxet kanon ,,bes&otenr’ wcrcl) mc~~ Delft naar den Haag,
w a a r oen luistlerrijke iniorht
onilcr algcmoen gejuich
door rijen van 1)urgcrs c~i militairen in volle @2ev~ecr plaats
ha’d. Ook hier ~dreuilt:l~c het geschut, cn men had de metalen
mondten naar dc I[luine11 gekeerd,
uit vrees. ‘dat het geluid
van disen ,~doniW’ menig geho1iw al lte zeer op zijn grond\
vest~cn zou dolen trillen.
De ontvangst ‘door ‘d’e Staten was luisterrijk. Gedurenldc
de paar ‘dagen, l:l a t Karlel 11 te ‘s-Grn~enha~gc ver4’oeFcfi
lmeft, werd door hen voor 600000 guldrn opgedischt en
aan gesch,enk#en weggegeven. Zoo vind ik b.v. vcrmcld.
dat die Koxning 1x11 kostbaas lc~:liknnt met to~el~~el~oorcn
luceg.
Die grootse zaal van het Mauritshuis l~a~~~dtle in ~tlcn avond
van 30 Mei in lecn zc’c van licht. 111 het mitldcn hing een
Beer groote kristallen kroon. cn a a n ‘(1 e wanden wwzn
zilveren lucht~ers en vele flaml>ounncn aangebracht, welkc.
zoo men wil, in alle hoeken van itlc kamer meer licht gaven idan CdIe zon op t:len vollen middag. Wat zullen het kristal en de zilveren verguldde schotels. lrlic bij menigte! op de
huft’elten stonden, goed zijn uitgekomen!
Die zaal was rondom’ met rooddamast hehnyp CJJ de
fraaite schilmdcrijen
gaven aan ‘t geheel een deftig aanzien.
Overal zag men festocncn ‘en ,,ltool~~dclcens met groente
13eliangen”.
en de zaal was met ..oralljc-:rl,plel’el~”
kwistig
versi~wd. Aitzema, de gescliicils<~lirijv~er,
#die o n s e e n cn
ander verhaalt. was uit over het heerlijkc parfum, clat rlc
reukorgan’cn streelde.
Midden in de zaal stondmen
de rijk vcrsi~erde tafels, in
,t&en vo’rm van wn T. tian ‘de hoof ItaDcl zat Karel TI onder
c’en troonhemel van roo~ddamast
met zijn tante Elisalxth
van Engeland, Koniltgin van Roheme, rechts, en zijne zuster rlc Prinses-weduwe Maria Stuarl links van zich. Dse
H’ertqen van York lcn Glouccslcr en ‘tic jongc Prins van
Oranje, (de latere Statlliou~l~cr-I~oIiii~g~
toen tien jaar oud,
zat’en med’e aan. Rondom deze taiel li~cl) ccn drie voet
hooge balustrade, waarbij officicrcn van dme gar:le de wacht
Ilicl~dcn,. om te wrho:*:l~~u.
‘at gwu o~lb~escli~idcne met ceii
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atlrcs l o l de11 K o n i n g zou ,:!OO~i~~illr>cl1.
I<itniccslcr Buat
en luit~enant-l~olonel v. Itlersum wapen tlle v0orsnij~d~cr.s.
,4an ltl~e anderc t a f e l s zat8cn l:le G~edepubeer~de Stat~cn v a n
Holland en West-Freslatl~tl volgens ~rl,en r!ing. tii~en de l$icl-derschap ‘en ‘de Steil en in de vergamdering habden ,
voor
Maar bevend ien was *er ook een ,.,nlaarschnlksta~el”
het gevolg en alle Engclschen dilc zich kwam~cn aanmelden:
in verschillei~d~c logementen opgesteld.
E r werrl stli’en avonlrl branf get,oast. E n a l s d e spcecll
w a s gehoudsen werd een branden& flambouw uit ,ecn der
ramen gestoklen, waarop het kanon werd afgeschot~cn: 11,~
musketten van de garde en d’e karabijnienvan dfe ruiterij,
i n elen h a a g oplgestclld. b~~7antwoor~~l~de~~
tlat salvo. Wanneer mlen in aanmerking neemt, dat #die muzi’ek ,er ~dapper
op losblies en van een groolc schuil in d:n Hofvijver ligg e n d e t e l k e n s vuurl)ijl~cli wct*~,len opgelaten, en ander geraasmak’enld t u i g ontstioklen, i s h e t t e b e g r i j p e n ,,dat rlit
alles telen seer aiengenaem vermaeck ldjen ganschlen nagt alTc
het volk aendeedt.”
Koning Karlel w a s ovIer ‘dit schitt,erend onthaal best te
sIxeken. Op 2 Juni 1660 vertrok hij uit Scheveningen en
hem wer’d, z o o a l s ide f r a a i e g r a v u r e v a n P .
HJ
S c h u t a a n t o o n t . m e t p r a c h t jen p r a a l uitgelei~de g e daan. Maar ‘dat heeft toch niet kunnen v.crhinderen. dat
teenige jaren later (le Tweede Engelsche oorlog is uitgebrokjen, ‘clic, o o k weer t e Bred:l, o p 3 1 J u l i 1 6 6 7 , z i j n
einde nam.
-Mr . M. C. NIJLAN)
. .

Crrríosa.
In ,,De Oude Tijd”- jaargang lS71. deel~de de Rle~dactleur, J.
ter Gouw, ‘t leen ten ander mtide over een sollicitatiebrief
van Simon Jansz. Verwey, schoolmeester t,e Oudewater.,
di’c in 1770 gesolliciteerfd zou hebb’cn naar t:le betr8ckking
van schoolmleestelr-calcchiseerme~ester
L’e Zall-Bornm’el.
Over {d,e echthei’d vat1 rlien brilef wondt nog stsed gestre‘den. In den Navorscher van 1836, blz. 302 kan men ook
iets daarover lezen.
Nu schrijft> Ller Gouw, dat Vcrwey in zijn tij’d even vc’rmaard was door zijn zonderlinge brileven als ds. Van der
Zouw tc Xmst~elvcen 8tloor zijn zonderlingc preeklen, ‘en voor
e,enige jaren Onst~e~e LIG Amsterdam door zijn zonderling’c
advcrt~entiën. E’en zijner annkou~ligiii,gel~ in “1 Vervolg van
de Haarl,emsche
Courant van 3 .Juni 1861, ‘+,~ou over hondaerltl jaar in jrlen Oud’eu Tijd (om Onslee bl] zijn leven t,e
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kUuM?n spareJ1) b~~l*~dell lllcdegodeel~d. hIaal*, deX? h i e l d i n
1874 op tlc bestaan, waarom ik, !de advertenti’e in ,,mde Navorscher” weergeef:
32 jarige cchtfireeniging vau L. J. Oustoe sen S. C. Onstee
g e h . SchCffer, JllOgtell thl~l <door de, genaide en .go~edhcitl
lhds ook dezen gedenkda:g daukbaar vier,cu met herinncring van 1s kinderen uit dit ous huwelijk uit Go’rls haud
te zien gebOrcJ1, waarv811 1 3 teruggenomen #en o p heden
5 in dit l~cvcn ous door de goedheids Gods gespmrd. .Ju.
ook dsen Ieerstcu ‘dag te geideukcu in den naam des Heercu
was het begin (de be,de t’cu hemel met David, Psalm 127 CJJ
128. Het huwelijksgeluk mo,gl: ‘dau geen dag door ziekte
tol he’den verstoren, om die byzoutlere bevoorr,egben doOr
Gods geoatlc,
zo0
cchlelingitl~ als kiii~lxirl, wa:lrvan dc
jongstte zoon in Ntl~en echten staat dit jaar is gaan tre8dc’n
in ‘den naam des Heeren voortgaande. 1 Petr. 2.6., Lukas
17 veíx 32, v~erbeugen zij op dezen da,g, ‘enz. enz.’
I
T,er algcme,ene kennisgeving en voor huisva<iers iJ1 't bijzonder. Firma Onstee en Zoon ten Comp. A’dam 3 Juni 1861.
Menfie, Dal bovenstaande huisvader tot hodeu nog JliJunxr leenig het minst slerke 8tJrank heeft gelxuikt nog t>iJllWll
zijn liuisgczin aanwezig. Mbge 1144 dit als voorbeeld ten
go&e kunnen strekken 11v ” jongen ,en oudlen van dagen.
Uit diezelfde courant van 1861 noteer ik uit clc advci?entie-rubriek, ‘dat iii #de huurtschap Woelde ( b i j Winbswijk) een Iioofldon’der~~~ijzler wend gevraagd op een tractement van f 400 per j a a r , niet f 25 p, j. voor gemis vaii
vri j,e woning? t,e Aruhem, twee hulpon’d,ertvijzers a a n d e
.%rmciischool voor f 325 1). j. ; te Willemstad een hulpontderwijzcr met acte Fraiisch voor f’ 450 p. j.; maar da;e zo44
gel~egenh~eid tot eigen oefening krij&n. Verlijk ~daarmede dc
tract’emenhxi van thans eens, al klaagt men steen en been!
Ds. van #der Zouw was omstreeks 1790 p~~edikaut te Arnstelveen, idic ook van l>uiten talrijke ho~orders
kroeg door
zijn zond~erlinge wijze van 8ciolell. Onder zii 11 preek kwam
cen gezelschap welgiekleedle liedren binnren. Hij biegbette h,cu
met d’e woo8rd,en: ,.Kijk, kijk. daar komlen weer Amst~eldammers aan, maar met g,een hart, hongeren’d,e en dorsten’dle naar den geestelijken spijs en tdrxlk des EvangeIillJlls”;
liet <cen hoer tlile on&x 1;lc zware pr~eek in slaap was
gevall’en door ‘den koster wekken, ,en verklaapd’e eens in
zi$l verhand,eliug, ‘dat. alle m8enschen dieven waren: de
kIndieren stalen een peer of ‘een appel, d’en diaklenen trof het
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verwijt, ‘dat in hel kerkezakje sltechts kopenen munt werd
gWOll~rI~Cll! Dit is te vin<len in ,& Ned~&laudsche S ta:lsen do,rpshleschri,jver” van 1,. van Ollefen, van 1795, in h’et
derdre ‘deel.
O v e r ,tlc b~chaudeliug vau leprozien h,et volS;end e :
In de mitl~rlclccuwen halrl meu ,gecu medelijden met hen, zij
werden, althans in Frankrijk. voor dood verklaard. Dit kau
hlijk,en u i t #cIeu ,,uoticc historique sur l a
lépros~cr’í~e dd
Troyes” (hoofidstad van het Franscbc ldepartement Aubc)
vau d’en bibliothecaris Armand. In 1t1~e kerk zaten die melaatschcn afgezontlex-cl vau ilcrdercau, in lijkwcadle gekleed. Rij
~tkii uitgang niocsl srlc p a s t o o r hun w a t aar:I,e van het
kerkhof op ‘t hooEd l,eggen, xggendle: ,,Mon amy,, c’sest si&nc
qumc tu les mort quant au monde, et po’ur cc aye paciiencç
el1 ioy.” Zij werden, evenals
hun wo.ning, door iodeixen
geschuwd, ‘en mo~cstcu als zij een aalmoes wiltden vragen,
cvennls hier te lande, door te kl’epperen hun aanw~ezighcil:l
mel,deu.
N.’

Eea pelgtimstocht

naar het Heilige Land.

Op 22 Juni 1515 l~egdcu 56 Frieschc edel~en den eed vat1
trouw af aan Kurrl V, die als Grcl van Oastlenrijk, Fricslautl voor f 100.000 vau Albrlccht vau Saksen~ had gekocht.
Oudc~r hen was HessNel van Martena, zoon van Sytze van
Mn’rt~cna, hoof~:l~cliug vau Corujum cn Je1 v a n Hariusmn.
Hij heeft Martenahuis te Franeher gesticht. Met tw’&e
stndgeuooten, Tjalling~en .Juwvau Botnia heeft hij begin 1517
~ccii pelgrimstocht naar hel Heilige Lau<1 beraamd. Tjalling
van B o t n i a b’ezat Rotniahuis a a n lde ‘B’rfee’deplaa,ts gck$en, J uw ‘van Bkltni,a, oud-;Botiiia, waak. in 1588
is ov~erl~etlieu Anna, dochter van Prins Willlem vau Oranje
en gemalin van ldsen Frieschlen Sta’dhoufdler Graaf Will~em
Lo,dewijk van Nassau, ,en in 1726 zijn verblijf hald Prins
Will,em Carel Hendrik Friso. toen hij t,e Fran,eker studeerde. In M;arteuahuis is Prins Johan Maurits van Nassau (de
Braziliaan), die op 27 Dlecrember 1664 door het biyeklen van
oen ophaalbrug in het water viel ;en zich scrnstig bezcerd~e,
gcruimen tijd verple’egd g’woriden.
Tjalling van Botnia bellooide ook t’ot lde ‘eldellen, die Karel V hsebben gehul~digd. Hij wend Raad in het Hof vau
Justitie, Gri,etman van H~ennaarderadael, enz. Tweemaal is
hij gehuwd geweest. Zijn tweled’e vrouw was Frouck vau
lIottinga, die hem Hottingahuis te Nijland mede te,n huwelijk bracht. Zijn neef Juw werid ook door Karel V
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beloon~d. Hij was weneens IQaatl in IEL Hof van Justi&,
lW(l~er V:~II het Heilige. Graf en (;ri~elman van FBerwer~lel%leel.
\‘aIl del1 l::~lg~‘il~lsloc~lll, klip op 7 AIei 1517 IC ~~~il~vcrpcli
b e g o n . i s ‘een cla8gboelt bijgehoutlcn.M e n t r o k IC paar11
door Uraballt, I-i~encgouwen e
n
I>icardië eu kwam 8d’c~i
17 Wi Ire Lungres.: I):lar zoutlcu VOOL* ‘t hoof;dallaarin tle
parochiale kerk begraven liggen Sxlrach, Mezach en Abedncgo, lclime ‘door Nabukxlnezar in den glo~ei~cnd~en oven wcrdm geworpen, maar gespaard zouden zijn gebleven. L)oor
I3ourgogne ging het ver:d#er naar Savoye. Daar kwam het
~ez~elschap aan leen berg ,,tPeu g,rootstcn in geheel K’erst’enryck, want h i j i s anrlerhalf myle i n ‘ 1 opga,en endte gelij&c wel in ‘1 affgaan, cnde is twee mijlen breedt.” Door
Iiiemonl gereclw zijnitle werd T u r i j n jen l a t e r M i l a a n bercikl. I-lmct was #de 3 le Mei, I’inksterjvond.
N,ogwkel~e dagen. en het gezelschap kwam tc Venetië. Ook
hiier, ho8ewel voor ltle Friezlen veel nieuw gewoest motet zij 11,
werillen geen bijzontlwc indrukken opgedaan; all’cs richtte
zich op het hoof;dld80el van Itle reis: Palestina. Alleen trok
b i j d e St. Marco ‘een b i j z o n d e r e processi’e clse aandnchl.
waaraan DDE l’oden van tden Ste~delijken Ka,ad in roold karmozijnfluwc~el gcklwrl, met dcen 8dog~ aan ‘t lioofid, deelnamen.
l>c lcerkeschat, v o o r h e t gro’otste 8dcel blestaande u i t otlelgesteen t,en en voorwerpen. die er mee versilerd wapen, was
zoo schittercn~tl ,;dat het niet te waarrdeerien men is.”
01) den 1,5en J u n i ging hel gezelschap op cen karvcel
pschcep, clal nog nooit zee had gebouwd. Men voer langs de
kusten van Istrië, Croatië. Dalmatië ten .Ubanië? #deed Corlu, C~ephalonië, ben Zantc a a n , e n k w a m te Cantlia o p
Cr&a. Tusschen bci~de laatstgenolemd~e cilnuden w e r d hel
cilandj~e Serygho (Ceri,go) aangedaan. Volgens #den schrii-.
vvr v a n h e t d a g b o e k wooncl’e hier H e l e n a ,&31 "11
schaeckt ~r.de v a n Pa+;, I’riami zoonc, Coninck van
Troycn ~daer groote oorloigh aff quam, ~clnt Wen jaeren
tlu8erde, ,daer Hector van Tropen en Achillesvan Gruxk~en
m e t wcle ~Qilelell i n werden verslacgen wendde T r o y e n t e n
leste werde gewonnen ~eed~e verdorven.” Omtnen t Crjeta villlcl
ik opget,oekend, dat het erg b,ezocht werIt door aardbevingen jen ‘er vele Lientall~en van huizen en een ged’eeltae van
den stsdsmuur tIcgen itl,en ,gronfd lagen. Hlet was &m; ook verboden hiter ho’og te bouwen. Er groeiden kost,elijkle druiv e n , w a a r v a n die bleroemjde malvlezy ( d e Chioswijn d e r
owdten) wer~d gemaakt. Een vat van tdrie amen ‘van de b’este
malv~ezij kostt’e to,en v i j f ldukaten ( o f i n d e m u n t jen Irle
maat van onzlen tijld omgerekend: 8 cents per Liter). Men
k e n d e ter s l e c h t s cypwssenhout e n b o u w d e .er s c h e p e n
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van. Eindelijk, op 12 .Juli werd het anker geworpen voor
Joppc als #eerste plaats vau het Heilige Land. Zes en zestig
‘dagen had men over s:Ic reis ~gedaan. D e elerste n a c h t e n
werden niet zeer aangenaam l(loorgebracht,
daar alle christen-pelgrims bij aankomst teemge l(lag,en in oen spelonk
m o e s t e n vcrloevcn. (~dus i n quarautaine). Klerken ten kapcll,en> hier cu daar op gewijde plaatsteu opgericht, .wenden
nllte opgezocht, #en telkens wer~l nauwkleurig
opgegeven,
hoeveel lampen Ier hrau~lden.
Wc1 opmerkingsgave harlcleu #dezIe pelgrims met.
l>cn 28en .J uli ging het gezelschap IC .Joppe schelep o m
naar huis terug le zeilen ,;danckcnde ende loevende Godt
almachtig, Itlat wij onste bedevaert alle te samen gcsonli
~endc salichly ck hadden volbracht ter ‘cere Go~des.”
‘Maar, wat men met kon vo’orzileu is gebeurd. Hcssel van
11Zartena is op ~deuc teiugneis, op ‘1 eiland Rhodus overloden.
Hlesslel van Oosthem hoeft, ter nagetlacht~enis
van den gestorv~cne, iu 1609’ een geschild~er~d raam in ‘een zijmuur
van Martenahuis Ndocu plaatsen, met dit inschrift: ,,Heer
Hessel Martcna, Ri’dder, ‘eerste l’onclat~cur van dit huys, is
gestorven in ‘1 ~eylandt RJio~dus 1517.”
N.

In Holland.
In 1859 heeft Maximac ldu Camp ons land bezocht ‘en
zi.ju b~cvintlingcn neergelegd in ziju wcrki’e, $11 Hollande”,
telen reeks brilevcn aan leen vrieud. D u C a m p h e e f t go,ed
rondgezien, sen in ‘t bijzonder stmlic gemaakt van d’r:
schilderijen in onzle (drie groole musea. Van belang is, dat
hij o.a. ‘eeu zeer uitvoerige opsomming ge’eft van de slukken in ons museum Boymans, dat in 1864 is afgebrand,
waaruit onder meer, kan blijken holevele waardevols daarmedIe voor Rottlerdam
verlor’en
is gegaan.
Du Camp ging op rleis met verschillende werkjes in den
zak, (die hlem over onsc land en zijn geschiedenis komlen inlichten. Hij schrijft aan zijn vriend, ‘dat hij, in marokijn
gebonden, bij zich had: ,,bes Délices itlle la Hollande” van
ltlc Parival, #tiat t e Leilden i n 1 6 6 0 w a s uitgegev.en. H i j
had dat gekocht op tdle verkooping Giraud te Parijs, waar
5dle liefhebhcrs van mooife, oude, b’oieken tlegen elkaar opgeboden.
Jean Ide Parival was leen Fransche schoolmeester, die
zich in den Haag had gevestigd. Hij heeft gaen ,,schrijf-i
conste” uitgegeven ‘evenals zijn collleg,a’s Jan van de Velde
‘en Maria Strick tje Rott$er>dam, Geo fdle Carpentifer tle Hoorn,
Jean d’e la Chambrc en Maximiliaan de la Mont’agne t c
HanAem jen m’ee’r andNercn, maar hij heeft zich do,or d@
uitgave van zijn ,,Délices” zekeren naam verworven. Het
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werkje ‘deed van zich spreken. In 1669 heeft François Savini~eu rl’Alqni~i~ cc11 Iliri~uw:~ll druk, \rcl‘llli“elIIcrd mei d e g e schiedenis der No:Ecrlanden van 1661-1669, bewerkt en
dien opgedragen aan Jan Huyirleco~r, heler van Maarscvemen, ‘een d’er directeuren van (de 0.1. Compagnie,
Du Camp haalt 4e ,,DClioes” in zijn .,En Hollande” meermalen aan, ‘en is het, blijkhaar, veelal met de uitsprak,cn
van dc Parival clens. Hij vindt Rotterdam cen mooile stad,
in d’e mold~ernle betlcekcnis van het woon:1 d u s i n v e r - :
velend, zonder groot belang voor hen Idie zich sllechts op
het schilderachtigc blind staren. M,aar voor ttl,en Haag raakt
hij in vuur. Hij is aldaar waarschijnlijk gelogser’d geweest
in het hôi3el Bellcvutc aan het B~ezui~d~enli!out.
Vóör zich: ee’il
park, minder uitgestrekt. maar mooier dan die, waarop
Londen zoo tratsch is, mei zijn hooge hoornen men prachligen hertenkamp. Den Haag is een levende, geanimoertl~:
stad, mooi .door zijn aanl’cg, een hofstald met grootte allures:
een geslaagd Versail18cs, des zomers tien éénige stad in
Europa.
Natuurlijk wlerld de Ondle-,Schevleningsch,e
weg bfezocht.
D a a r wantdel& Id’c gczet’en burgerij op haar Zondagsch
uitge.dost. En, schi-ijft du Camp, ik moet tot lof van sdd
Hollanclsche dames neggen, Idat zij nog niet die b~espott~elijke, bsdri~egelijbc mo$d:e hebben gevolgd, die ,dc vrouwen
misvormt en haar belachelijk doet. zijn. .lk zag te Brussel
in dc winkels van idic hoepelrokkien, Idie crinolines, die,
helaas zoorcel opgang te Parijs h’ebben gemaakt. Himer in
Holland vo:elt het ,,schoo.ne” geslacht gelukkig nog niet
‘de behoefte zich zoo br,ced t’e makten; Rublens voml al, dat
de natuur zlelvke reeds voor haar had gezorgd......
Ek gingen vrouwen voorbij, die om het hoofid die platlen van
metaal droegen, welke men ,,hoof&jzer” noemt. Van achtergezi’cn, makIen #die vrouwen Idan ,een zeer graci’eusen indruk, maar de k.eerzijde dier medaille valt nog w e l eens
tegen.... Bij die gouden of zilvtxen platen voegen de vrouwen soms op het voorho,ofd van die vreemtde dingen, voeren genaamd. In Rotterdam zag ik ldaarbij ook diamanten
oor-aanhangsels ‘dragen. Maar daa,r ontmoette ik ook van
die vrouwen, gespeend van allen go&en smaak, dime op
het national,e hoofddeksel ‘cen hcxed met bloemen, veeren
cn lintten droegen. H’et was mij of ik leen Igothisch bouwN.I
werk met Corinthische kapiteelmen zag.......
Onder de statdeerlamp.
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