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Onze Uitlandighdd
(17954808)
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’

door
Bartha HemnIna Tollias.
(Vervolg blz. 258, Jrg. 1936.
Zoo vertrokken wij dan den 29 Juni en (daar Vaders bezigheden niet toelieten ons. te vergezehen, was onze toestand al zeer treurig. Wij rustten te Schlawa, een klein
Sileziesch stadje en sliepen buiten Glogau in den Zwarten
Adelaar. Den 30eu pleisterden wij in Friedrichwalden en
sliepen in Haynau. 22 uren van Widzim, een zeer nett’e,
zindelijke stad. Glogau is een sterke vesting *enzeer schoon.
Den 1 Juli passeerden wij Goldberg,, welke stad een fraaie
ligging heeft en kwamen langs Schönau en Hirschberg
.
‘s avonds te Warmbrunn. 14 uren van Haynau.
Hirschberg is ook een mooi stadje op een uur afstand
van de baden, waar onze kamers buiten het dorp bij
* Grutner gereed waren, Het dorp was groot, had een
prachtige kerk en een fraai’ kasteel. In het midden zijn 2
badhuizen. waarin vele kamers zijn om zich uit- en aan
te kleeden en een loopend bad is. De heeren balden ge-’
woonlij k eerst, dan de dames. Bovenom dit bad is een
hekwerk en kan men familie zijnde, langs wandelen: men
ziet daar zeer aardig in witte hemden de zieken wandelen,
ook wel gezonden, die uit aar~dighei~dzulks doen. Evenwel
is de zwaveldamp te sterk, om dit lang te aanschouwen
en heb ik er dan ook weinig gebruik van gemaakt.
Ik zag er eenige dames in witte kleedjes met kant bezet
en bloemen in het haar. Dicht bij die badhuizen is een
groot kebouw yo80r de badgasten, om zich te amuseren,
waar zooals gewoonlijk op alle badplaatsen gedanst, gespeeld en heerlijke muziek gemaakt wordt en men dien
inwendigen mensch kan versterken, alsook in de Comedie
te Hirschberg, maar hadden weinig lust tot zulke vermaken. Mijn goede broeder was veel te ziek daarvoor
Wij zijn ook op geen enkelen berg geweest,. die er in menigte in de buurt zijn. De Schne.ekoppe is de hoogste; daar
konden wij vanuit onze venster de sneeuw op zien liggen. i
Over het algemeen heeft mfen door de men&& bergen
heerlijke uitzichten en is het land er zeer vruchtbaar.
Mijns broeders toestand verergde na 14 dagen de baden,
1 gebruikt te hebben, zoodanig en hij werd zoo zwak #en
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ellendig, dat de Dokter ous raalrle de terugreis niet uit
te stellen en bel was den 21 *Juli dat wij Warmbrunn met
a n g s t e n d r o e f h e i d vcrliclcn. Onze mecrs!e d a g r e i s w a s
tol
Göldberg,
12 uren vandaar. De zieke moest als een
.
.
kind uit en in het rijluig gedragen wor~len cu op kussens
l i g g e n . I)en v o l g e n d e n d a g kwnmcn w i j weer 12 u u r
verder, tot Lübcn, een klein sladjc.
Wij passeerden Liegnielz,cc11 groeie SC~OOIIC s t a d , en
k w a m e n d e n 26e11 t e Glognu eu den 27en des avoncls t e
Widzim. Vader ha4 mocitc zijn onlslcllenis te verbergen.
toen hij hem zag; ook was hij op wq gedurig zeer b’enauwd en zeide Idan :dal hij niet ver Ier kon. De vrienden,
d i e h e m o o k m e t medelij~dcn a a n z a g e n , raxtdcn V a d e r
nog één dirxg te beproeven en verhaaldeu wonderen van
Dokter Böhme te Berlijn, v a n wien m e n ons o o k t,e
Warmbrunn ongelooflijke dingen Irad vertelId, zooLlat Vader besloot dit te beproeven sen met den Dokt’er uit Widz i m t e z a m e n h e m t e vergezclkn eu d a a g s m a a r eienige
uurtjes zacht te rijden. Maar welk een reis met een half
stervend mensch! Den 28en verliet hij ous; wij waren
allen bitter bedroefd, en Va’der bracht hem dien avond
te Zullichau Toen hi,j den 29en. v a n d a a r v e r d e r wikle
reizen, werd de ongelukkigc z i e k e op e e n s b~e~dwelnxt,
raakte builen kennis en stierf hij zeer onverwachts en
had een zachten doo’d. Wij kregen ‘s avonds deze treurige
tijding en onze droefheid was groot. Ook Val:ler was zeer
naar. Hij was van dit alles ooggetuige en kwam eerst
na de begrafenis teruIg.
Mijn goede jongste zuster wist van deze treurigen toestand niets en schreef ons, toen zij het vernam, dat wij
iemand moesten zenden. om haar terug te halen uit Berlijn, want dat zij het niet langer zonder OIIS kon uithouden.
V a d e r r a a d d e o n s idit gezameulijkt e #doen e n d a c h t
die reis vooral voor mijne treurende Mole,d4er eene afleiding
zou zijn, waaraan zij zooveel behoefte had.
Den 6 Augustus verlieten wij dus Widzim en kwamen
den Ocn te Berlijn, bleven daar 2 ldagen en reisden toen
weer huiswaarts, en wel des avonds, om ‘de vreeselijke
/
warmte.
Deze zoo jong aau zulk een noodlottigen val overleden
broeder werd lang betreurd. Gelukkig l:Iat zulks door den
tijd langzaam slijt; intusschen verlangden wij naar rust
en eenzaamheid. Wij brachten dan ook den winter bij
elkander door. Vader had te Zullichau in het Weezenschool alles bezichtigd. Dit is een groot en zeer goed hlstituut v o o r k i n d e r e n . H i j v o n d lrlaar a l l e s z e e r n a a r
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wensch en besloot de zoons van mijne zuster daar h,een
te zenden, overtuigd zij aklaar in alles onderricht kondIen
worden en met vlijt tol bekwame menschen opgeleid worden. iNiet lang na hun vertrek, kwam de oudste zoon terug.
De Familie Matte had hun eenigen zoon naar Berlijn
gezonden voor zijne opvoeding, zoodat, Willem de gouverneur mede zij ude, 4aar niets meer kon leeren. Met
April 1803 liet Vader de ganscn Familie uit Zullicbau
overkomen, om zijn zilveren bruiloft te vieren. Wij gingen
‘s morgens den ci April naar eene glasblazerij, eenige uren
van Widxim, waar wij aten en ‘s avonds ouder het genot
van eenige versnaperingen ous vermaaktsen.
In de maand Mei lrlaarop verliet v’a,:ler ons. om naar
Berlijn te gaan,, waar de Prins hem wilde spreken vóór
het vertrek naar Fulda. De zomer en her daarop volgendc
najaar gingen rustig voorbij. Wij gewenaen ons meer en
meer. De tuin en de boerderij, met 4 naar,den. 4 koelen,
kippen, duiven, ganzen, eenaen enz. was voor ons een
groot genot en gaveu eene aangename bezigheid. Urn
beurten begeleidaen wij Vader op zijne tochten naar de
andere goederen, iuie nìj maan&lijks moest bezichtigen
en hielpen om ueurren onze goedc M,oeder met de ZOQ
voor het huishouden, den tuin en ,de boerclerij. Daarbij
kregen wij te Karga en Zullichau lieve kennissen. In her
eerste stadje logeerdse ik nu en dan bij 13c Gravin ~OIJ
Unruw, eene zeer aangename, verstandige, jonge vrouw,
die een voorbeeldige opvoelding hal genoten ,en zich niets
liet voorstaan op haar grafelijken titel, nog op haren
grooten rijkdom en een afkeer had van #die menschen, die
haar daarom vleiden en van hun hart een moordkuil
maakten.
Zuster Mientje reisde in het begin van Januari 1804
naar Zullichau, om aldaar bij Dominé Herrossée onderricht in de Godsdienst te bekomen en daarna bij dien
braven man haar belijdenis af te legjgen, terwijl ik Vad#er
op een reisje naar Berlijn vergezelde, waar wij maar 8
dagen bleven. Het speel de ,go#ede vri’entden daar, dat wij
wij hun zoo spoedig verlieten en zij gaven ons de oprechtste bewijzen van hunne onveranderlijke genegenheid.
Op onze terugreis. Zullichau passeerend,e, vernamen wiJ
met genoegen,, dat Mientje zich zeer opgeruimd en tevreden bij den Dominé gevoelde, wiens vrouw en kinder’en
haar zeer bevielen. Op bun verzoek kwam ik in F’ebruari
eenige dagen bij haar. en bracht ik die dagen zeer nangenaam door.. Het was een prettige gewaarwording in o~ize.
buurt zulke achtingswaardige menschen gevonden te heb-
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ben. Zullichau was maar 10 uren afstand van Widzim,
en de naaste stad, waar eene Gereformeerde Kerk was,
aangezien de Katholieke godsdienst de heerschendte in
Zuid-Pruisen is.
Ik zal niet behoeven te zeggen, dat dc verwijldering van
kerk en geloofsgenooten voor ons niet opbeur,end was
en #it wel eens tranen veroorzaakte. Met het Paaschfeest
deed mijne zuster hare belijd’enis en reisden mijne ouders
naar Zullichau, om daarbij tegenwoordig te zijn. Zij kwamen dankbaar terug en konden niet genoeg verhalen van
den Dominé- en zijn lieve vrouw en kinderen, en van (de
ware gevoelens van achting die zij voor dez,e familile
hadden opgevat. Mijne goede zuster verhaakJe ons dagelijks van hun en gevoelde zich zoo dankbaar gelukkig.
Wij gingen met Pinksteren daarop cr heen en mijn
ouders kwamen ons afhalen. Kort daarop <deden wij met
hen en nog eenige goede vrienden een klein reisje naar
den Dalkawerberg die 14 uren van Zullichau ligt; 3 dagen
werden voor dit toertje. bepaald, één voor Ide reis ‘daarheen, één voor de terugreis, en één dag te Dalkaw. ,Wij
kwamen het eerste tle Sabor, eene klleine stad, toebehoorende aan den Prins von Schöneich. Even vóór dit stadje
passeerden wij den O.der en ‘daar bezichtigdten wij den
schoonen tuin bij het kasteel.
Toen kwamen wij te Wartenberg, ook een klein stadje,
waarbij een berg en veel zand, wat hlet rseizen moeilijk
maakt. Vandaar kwamen wij te Neusalz, eene kleine Koninklijke stad, zeer lief gelegen, net en zindelijk. Ook
wonen er eenige voorname families ‘en vindt men e? leen
Kolonie van Hernhutters; dit zijn, zooals ieder weet,
menschen die zich van anderen afzonderen ‘en zich door
hunne gebruiken en godsdienst zeer ondlerscheiden. Men
vindt er bijna in alle werelddeelen; zij lat’en het zich
welgevallen naar een ander land gezonden te worden, als
dit besloten wordt volgens den wil van (den Heiland, zooals
zij zeggen. Wij bezagen het Mannen- en Vrouwenhuis,
want voor elk was een bizonder gebouw. waarin een
menigte vertrekken zijn en in ied!ek een grootle zaal. waar
zij sliepen. Wij telden in die voor de vrouwen 60 bledden
en konden ons niet genoeg verwonderen oever d,e zirtdelijkheid daarvan en ook over de reinheild in hunne grapte
keuken. Eenige vrouwen maakten bloemen, anderen borduurden en ook waren er die naaiden ‘en band maaktmen.
De mannen maakten heerlijk verlakt goed en kastmakerswerk. Hiérvoor kreeg elk zijn daggeld sen de opbrengst
gaat in de algemeene kas. Onder {de vrouwen waren Ne,enige
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adellijke dames. echter gekleeId als (de anderen, allen dezelfde dracht. Het eenige onderscheid is dat de getrouw&
vrouwen een licht blauw lintje, de meisjes een licht rood
en de weduwen een paars (dito aan hare muts hlebben. Zij
mogen ook niet trouwen volgens hunne keuze of wanneer
zij willen. Iedere 3 jaar kunnen zich 3 jongeling& en
3 meisjes aanmelden, die lust hebben tot trouwen. Tusschen dcxc wordt :dan geloot. Het staat hun evenwel vrij
. te bedanken, wanneer zij ge’en go,ed lot treffen. Het tweede
jaar wordt dan weer om ‘(die 6 geloot, $11 kunnen zij weer
bedanken en zoo ook ‘het 3de jaar, maar dakrna mofeten
zij ongetrouwd blijven. Zij hebben ook een groote zaal
om te bidden en hun kerk was zeer schoon. zoo, ook het
kerkhof. Nadat wij alles bezichtigd had*ien, ging de reis
verder en kwamen wij te Beuthen ‘cen kleinle stad, waar
een garnizoen was. Vindaar te Sepo, een fraais l,andgoed,
waar wij met veel genoegen eenige uren doorbrachten.
En zoo kwamen wii eindelijk te Dalkaw, waar wij een
dag bleven. De Dalkawcrberg bestx~t uit eenige aan ‘elkander grenzende beqcn, die alle m’et boomen en heesters
van verschillende soorten beplant zijn. waa!rtusschen eene
menigte van kronkelpaden loopen. Men heeft er de heerlijkste en uitpestreklsle vergezichten, die mten zich denken
kan, en veel zeer aangename en verkassende partij,en.
Vooreerst een Belr&dère, 110 voet hoog. uit. 7 étages
bestaande en op den top van den hooqsten bterg gebouwd
is. Een kleine Belvédère, dat op de takken van cen hoogen
eik rust. Een altaar met een vaas en inschtiift, waarin bij
het graven aldaar gevondene menschenbeendle?en berusten. Een Chineesche tempel. Elen uit steen gehouwen gedenkteeken, met een grafschrift op den overleden Goedsbezitter. .Een groote hoop takkebossch’en, die inwendig
een ruime kamer vormen. Een gedenktefekjen met 4 opschriften, daar geplaatst door <den Dominé te Beuhmen tot
een aandenken aan zijne 1 kinderen. naarentegenotier
staat een gedenktecken, ook van den Predikant t,e Renhem
op den dood van zijn tweelingszoon. Een kapel met altaar,
waarboven een spiegel hanlgt. waarin men den toren van
de stad Gloqau ziet. (die er tegenover liqt. Elene menig&
net gestapeld hout, inwendig zeer fraaie kame’rs vormende
voorzien van mooie meubels. Een zeer aardig konijnenen vogelhuisje. Een zeer kunstig gemaakt kerkhof, met
vele mooie opschriften. en een kerk, met een altaar met
kunstig bewerkte nis. Zie daar eene korte beschrijving
van Dalkaw. Men kan zich begrijpen, dat de dag spoedig
verliep onder het zien van zoo veel schoons, en wij niet
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leedwezen dit aangenaam oord verliet’en. Den volgenden
dag ‘namen wij echter vroegtijdig lrle terugreis aan ovc~
Sepo en Beuthen. Doch toen over Carolaat. een schoon
landgoed. waar wij {(le oranjerie, tuin en waterval zeer
bewonderden en jden Ol:ler overstaben.
Vandaar kwamen
wi,j te Bijatel, weer een fraai landgoed, waar wij aten en
alles bezichtigden: tuin, menagerie, en zeer schoone herten. Vandaar kwamen wij te Treepsche, een landgoed van
den graaf Von Reun en zoo bereikten wij met ons ,&oot
gezelschap, dat uit 1 rijtuigen bestond Zullichau,. waar
wij nog een dag uitrustten, eer wij thuiswaarts keerden.
Kort na dit reisje logeerde ik weer eenige :tlagen bij die
Gravin von Karga en op die wijze bespeurden wij minder
het treurige Widzim. In Zullichau vooral konden wij ons
altijd bij den braven Dominé, zijn lieve vrouw en kinderen
eens gaan verzetten. De menschcil
daarr bevielen ons
ook meer en meer en deden ons zeer veel beFcefdhei:l aan.
Ruiten om Zullichau zijn vele zeer mooie wijnbergen,
die eene aangename ligging bij den Orlcr hebben ,en all’en
van een goed woonhuis zijn voorzien. Meest aIle kooplieden hebben een berg en rijden er ‘dikwijls hleen om
zich te vermaken, want de meesten hebben eigen rijtuig.
In het najaar zijn daar ook vele d:msparti:ien.
In Augustus kwam de goede Dominé met zijne Familie bij ons logeeren; zij bleven eenige dagen en deden met mijne ouders
en jongste zuster een reisje naar Racot,cn e!~ kwamen over
Glogau, Neuzalz en Fraustadt te Zullichau, waar mijne
zuster 1-1 dagen bij hun bleef. In het begin van October
verliet Willem, de oudste zoon van onze zuster, mricizim,
om nog eenigen tijd te Zullichnugerqeld onc lberwijs te genieten. en mede van de lessen, ‘die zijne broers genoten,
gebruik te maken. In 180.5 logeerde ik we,er een paar
malen bij den Dominé, ook mijn jongste zuster en mijne
ouders brachten of haalden ons gewoonlijk. Zoo ging (die
winter stil voorbij en wet-den wij nog al dikwijls door
tijding uit ons lieve Vaderland verblijd.
Dat was altijd ecne groote vreugde en vooral cen tro’ost
voor mij, wanneer ik bij de brieven van nïcht Rennet
een klein briefje van haar broer i~geslotcn ontving. Deze
r e i s d e t o e n a l s koopvaardij-kapitelue n vrrzeberde m i j ,
wanneer hij op die wijze ecnig fortuin zou verkregen hebben, hi,j. dan aan mijn Vader zou schrijven. Den daarop
volgenden zomer kwamen de jonge neven 1Ieynders met
hunne Moeder weer den vacantietijd bij ons ldoorbrengen.
als naar gewoonte en logeerde ik in *Juli ecnige weken
bij den Dominé en zuster Mientje bracht er in September
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eenigen tijd door. Mijne ouders deden een reisj,c naar
Neuzalz en zoo verdwenen de zomer cn het najaar. D,e
oogst was niet gunstig door het vele slechtre weder en d,e
levensmiddelen waren daardoor zeer duur. Dit was geen
vroolijk vooruitzicht voor den naderenden winter, temeer
.daar, er veel oorlogen waren en ofscholon het tooneel
daarvan niet in onze buurt was, gaf het doortrekken van
troepen UI de onzekerheid van #d#e gevolgen angstige ten
zeer ongeruste dagen.
Raqoten,, waar wij het eerste jaar van ons verblijf in
Zuid-Pruisen doorbrachten, w e n d n o g a l ~rlikwijls d o o r
ons bezocht en dan spraken wij veel over het bezoek van
den Prins aldaar met den Heer Fagel en l:len Graaf Bentinck, die toen dagelijks onzen tafel voor lief namen. Naderhand te Wildzim wonenie, namen zij a1tijY-l het middagmaal met ons. Op hunne doorreis ook de Prinses van
Oranje en de Hertogin van Brunswijk met den Heer van
Bylandt en de Freule van Kel. Dit gaf dan gelegenheid
tot allerlei vragen en ook wel eens tot lachen. Evenwel
was de deelneming in onze afzondering en het eenzame
leven, dat wij als jonge meisjes hadden, stads groot bij
de Prinses en hare -dames. Ik zcitle wel eens gulweg, dat
ik zeer gevoelig was voor deze deelneming, maar dat het
ons lot niet veranderde, doch dat onze Mo’eder veel meer
te beklagen was. De jongen Prinsen en hun gouverneur.
de Heer Glazer. vermaakten zich ook met d’e zonderlinge
gewoonten en wonderlijke gebruiken van dre Polen, vooral
met de betuigingen van eerbied. als zij zich tot op dsen
grond nederbuigen en met beide armen rle beenen omvatten, zoodat men gevaar loopt te vallen, temeer daar de
vloeren meest ingelegd en zeer glad met was geboend worden. Bij zulke bezoeken liep ons gespr’ek oök veel over
de vermaken die Berlijn oplevert, #en de genoegens bij
Generaal Stamfort. waarr de jon e Prinsen wekjelijks een
avond met hun gouverneur en a et jonge Prinsesjle met
Jufvrouw Guicherie, hare bonne, de zuster van Dominé
Guicherie uit den Haag, kwamen, evenals de jonge Prins
Louis van Pruisen met den Heer Reimann, zijn gouve?neuy.
In het begin van 1806 deed lde ou-lsle zoon mi.@er zuster
zijn belijdenis bij onzen <broeden Dominé Herosée. Mijne
ouders waren daarbij tegenwooriclig en ook zijne Moeder.
Weinige dagen later verliet hij Zullichau, om op het landgoed van den jongen graaf von Karga en onder diens toezicht den landbouw te leeren. Zoo reisde hij dan naar
Wojonovo en koos dit vak, dat in Polen het beste is. Hij
was daar zeer tevreden en wij waren den jongen Graaf
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zeer dankbaar voor deze ‘dienst. Polen bestaat meest van
den landbouw. de meeste aanzienlijke familiën hebben
landgoederen en bewonen 8e8en .daarvan, waarop zij vorstelijk leven.. Zulke goederen worden verpacht aan welgestelde menschen, die eenig fortuin bezitten of ze wordmen
door een rentmeester bestuurrd. ‘die een goed ‘inkomen
heeft. De boeren zijn meest lijfeigenen, dit met hun paarden, koeien enz. aan den landeigenaar toybehoor,en en
zich in dien staat zeer gelukkig voelen, zoo zelfs, dat
toen de Prins op mijn Vaders verzoek, ze vrij had gemaakt, zij smeekten wederom in hun vorigen staat tme
mogen terugkeeren, daar zij toen ge’en zorgen kenden
en bij sterfte van vee de landheer hen zulks teruggaf.
Anders was het met eenige families, die uit Nassau gekomen waren, om daar hun brood te vinden; ldie arme
kolonisten dachten daar een zeer gemakkelijk leven t’e
hebben, en zonder werk of moeite voedsel te vind’en. Zij
vonden zich echter daarin bedrogen, Dit was voor Vader
!
treurig..
Het jaar 1806 was voor ons meer en meer ontrustend.
Men hoorde van niets dan van oorlog spreken. Gelukkig
was ons dorpje afgelegen en werden wij dan ook naar
gewoonte door de familie Herrosée ‘en door onze zuster
met hare zoons bezocht. Zelfs kregen wij een bezoek van
den Heer Kersten. De oudste zoon mijner zuster hald
Wojonove moeten verlaten, omdat de jonge Graaf zich
wegens het doortrekken van troepen had moeten verwijderen en was zoolang bij de vrouw van .Jambofska, alwaar hij onder leiding van lclen Heer Kersten, cen zeer
fatsoenlijk en kundig jongmcnsch, was; mijn zusters tweede zoon deed ook zijne belij#:lenis bij Dominé Herrossée
en werd te Raçoten geplaatst. Wij waagden het nog eenige
kleine reisjes te doen, zelfs naar Berlijn, waar Vader voor
zaken moest zijn. En in Juni deden wij over Zullichau
een toertje naar Sabo’r. Ober- en altkloster. In Juli logeerden wij een paar weken te Zullichau. Vader en Moeder
haalden ons af en wij reisden over Wartenberg, N’cusalz
enz. naar huis. In Augustus maakten wij een klein reisjse
over Fraustadt naar Salzschuur in Silezië, om daar den
pachter en zïn familie te bezoeken. Dc Heer Göldner was
vroeger ter R açoten geweest, jen had altijd zeer veel bewijzen van vriendschap en achting aan Vader gegeven.
Ook reisden wij naar Cheszewo, het verst afgelegen landgoed van den Prins. en logeerden bi.1 den Opperjagermeester Hasenbach. Ook deze familie verhmeugde zich zeer
ons weder te zien. Zij had’den ook met ons te Raçoten ge-
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\voond en waren zeer lieve, aangename menschen.
Vader was over het algemeen zeer bemind, en onder
:lll~ d r u k t e n en z o r g e n steeds opge’ruimd. Dmc goe:le m a n
had zeer veel werk. Elkc maand bezocht hij #de goe,deren:
Raçoten, Cheszewo, Stenzc\\To cn Widzin. en het was ook
daarom, dat wij vier px~rden hielden. Dit alles gaf veel
afleiding en wij jonge menschen werden meer en meer
aan deze levens&jze gewoon, cn meer en me.er bemind.
Bij de pánrden hakt I:le Prins ons uit Berlijn een Hollantlsclie koetsier gegeven, die ook meStI e uitgeweklen was.
Die goede man zuchtte dagelijks om het gemis van zijne
vrouw, en ziet wat. gebeurde hem? Onverwachts stond zij
voor ons en had die groote reis uit den Haag naar Polen
alleen afgele.gd. om bij haar man te zijn. Dit geschiedde
het tweede Jaar van ons verblijf in Zuid-Pruisen en het
was waarlijk aandoenlijk hunne eerste omhelzing te zien.
de vreugde en dankbaarhei~rl van den man voo’r zulk een
groot bewi.js van liefde en trouw. Dagelijks had die brave
vrouw eemge uren geloopen. en dan weer ‘eens voor een
fooi getracht een eindweegs t,e rijden. Terwijl zij voor die
r e i s a l t o o s v a n d e g e l d e n , d i e h a a r m a n ov&maakt,e,
spaarde cn zich vreeselijk bezuinigde. totfdat zij meende
genoeg te hebben, om haar voornemen ten uitvoer te
brengen. Men kon zich niet onthouden te lachen. wanneer
z i j v e r h a a l d e , h o e z i j Fransch n o c h Duitscrh k u n n e n d e
spreken, zulk cen reis had volbracht,
Ons dorpje bleef steeds vrij van het ‘doortrekken van
militairen en wii leefden zoo stil voort; nu en dan bezochten wij de weinige Dnitsche families. die er zich gevestigd
hadden en eenige ambtenaren van (den Prins, 13ie er woonden en werden ook altoos wederkeerig bezocht.
Evenwel vonden wij beter, om alle praatjes, die op
kleine plaatscn heerschen,
te ontwijken en ons op zekeren
afstand te houden. Eén persoon echter maakte ,daarop
een uitzondering, het was de vrouw van clen Dokter, i;lie
d o o r d e ongeregekleleveuswijzct v a n h a a r m a n z e e r t e
beklagen was; zij beminde ons allen zeer en vond bij
ons troost in ‘haar droevig lot. De politieke omstandi;gheden
maakten alles in onrust; ook voor ons werd het dagelijks
zoo treurig. dat de toekomst ‘donker scheen. De oorlog
namelijk tusschen Pruisen en Frankrijk liet zich bedroefd
aanzien en hel reeds zeer armc Zuid-Pruisen, waar wij
woonden, werd zoodanig d o o r leverantiën e n z . a a n d,e
troepen uitgeplunderd, ‘dal. er weinig overbleef, Eindelijk
overwonnen de Franschen en rukten met de grootste
snelheid vooruit, eerst naar Berlijn en toen naar Pol’en

.
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of Zuid-Pruisen. (Het deel van Polen ‘dat bij ‘de verneeling
aau P r u i s e n was a f g e s t a a n ) .
Vader moest dadelijk rekenschap van zijne voor hun
ongunstige handelwijze g e v e n : d a t namelijk d e k a s o p
alle goedcrcn ledig was; en zeile {dat zulks zijn plicht gev o r d e r d hal. D o c h h o e ontsteklen o n z e g o e d e M’oeder
en wij toen dc brave man door een officier en eenige manschappen werd afgehaald en naar Posen gebracht. Wij
hadden geen oogenblik rust,, voordat hij teruggebracht
werd, en de officier aan Moeder zeilc; .,Monsieur a fait
son devoir et merite notre admiration.” Vader was intusschen bcdrocfd. dat hii l)aar;.len,
koeien, koorn, haver enz.
alles moest afstaan; dit kon niet verborgen of Le voren
weg~gczondin worden, hetgeen hij te Posen ook aan den
G e n e r a a l zcide, dat zij aeders eveneens niet gevonden
zouden hebben. Nu moest dan ook onze trouwe koetsier
de paarden wegbrengen en reisle met zijne brave vrouw
naar Berlijn, wal ons zeer bedroefde. L%e Prins hiehl hem
bij zich, nadat hij de paarden had afgeleverd en Vader
kocht naderhand andere en nam een Poolschen koetsier.
Dit w a s alwedcr s c h a d e e n o n a a n g e n a a m v o o r o n s ,
want hoewel het ceu best mensch was. zoo vonclcn wij hei
toch vreemd, dal liij bij alle heiligenbeelden. ‘die men in
Polen gcduri:g passeert, even stil hield en de hoed oerbiedig afnam. In een Katholiek land zijnde, gebool de
voorzichtiglieitl ons echter te zwijgen. Nog erger was het,
wanneer hel ongeluk wilde, wij cene processie of lijkstatie tegenkwamen, waarbij de heerlijkstc gezangen gezongen wertlcn. Dit alles was echter niets, vergelek~en bij
tlc trcurigc t i j d i n g llie wij uit Hollanl kregen, namelijk
vau hel ovcrlijtlen ouzer goede Tante. de vrouw van Oom
Bennet. dit ons nog te Brunswijk bezocht had. Door het
springen van cen met kruit geladen schip, had er te Leitien cen vrccwlijk ongeluk plaats ,gehad en was een groot
gedeelte van de stxl in een puinhoop veranderd en vele
menschcn daarbi,j omgekomen. Onze qoede Tantne behoordc tot die ongelukkigen. Oom was dien j:lag op een vriendenmaaltijd te ‘s-Gravenhage en vond bij zijne thuiskomst
geen woning meer, niets als een puinhoop. waarondscr
zijn lieve vrouw vcrl)lettcrd lag, en eerst na verloop van
3 dage:i onherkenbaar weder gevontlcn wwrl, evenals d,e
twee meiden en een hoogst zwangere vrouw, van wie zij
bezig waren iets te koopen. Zulks vcrhaald’c de knecht.
d i e a l l e e n 01) zoildcrliugew i j z e .;gespaard bleef: O p de
plaats staande, bezig messen te sh~pcn, hoorde hg een geweldige slag en werd tegelijkertijd vau ‘den grond opge
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en k w a m o p e e n grooten afstand zonder letsel
weer terecht. Het schip had juist voor de deur gelegen.
Wij waren allen zeer treurig gestemd en vooral onze
,#)ede Moeder trof ldit alles zoo gewrl’,lig, dat men zichtbaar bespeurde dat hare gezon:lh&l vcrmindcrdc en ,oen
z w a r e droefgeest$$cid h a r e kracllten ondermijnlde’: D e
dokter gaf ons zqne bezorgdheid te kennen en zei:le dat
hij vreesde zij het heimwee kreeg, een ziekte die niet te
genezen is, als door de teru,gkcer in het Vaderlan~d.. Hoc
akelig dc toestand van zulk cen lijlcler is, laat zich niet
beschrijven. De goede vrouw kla:$Tde niet, maar alles was
haar onverschillig. e n z i j s p r a k b1~11u n i e t e n h a d i e t s w e zenloos. Het huishouden rustte voor het grootste ged,eelte
op mij en mi,jne jongste zuster, en deze zorg werd vergroot door het trouwen van onze zeer oppassende meid
met onzen koetsier. Dit was een groot gemis voor ons.
daar zij sedert onze komst in Polen bij ons was en geheel
met ons huishouden bekend, haar werk met den meesten
ijver cn nauwgezetheid vervulde. Het scheen wel, dat
alles zich vercenigde. om ons droevig te stlemm,en, ‘en
vooral om mij bijna geheel alle moed te benemen. Ik
verloor mijnc geliefde vriendin Caroline d’Oxlé, waarmede ik altijd in corresponldentie was geblev8en. en elkander al ons lief en leed medIe Ideel’den cn in deze onvjeranderlijke vriendschap troost vonden. Dit voorbeelrlig meisje
treurde reeds lang over ‘de trouweloosheid van haren
neef: en hij over hare lichtzinr$gheid, terwijl zijn listige
Moeder zich verheugde, l:lat hare plannen gelukt waren.
Caroline was te schoon en te beminnelijk om o~nopgemerkt te blijven en werd dus gedurig ten huwelijk gevraa.gd, doch bleef ‘daarbij ongevoelig. Einldeli,jk overwon
dc Jonge Graaf van Lutzo deze onverschilhgheid.
Hij
paarde bij een zeer gunstig en beminnelijk voorkomen,
veel verstand. talenten cn levn hoogst fatsoenlijk gedrag,
terwijl hij daarbij een groot fortuin had. Caroline werd
door hem hartelijk en oprecht bemind en genoot als
vrouw en Moeder zijn innigste liefde en achting. Rij haar
overlijden liet zij twee nog zeer jonge kinderen na. die
de Graaf onder lei8:ling van hare eenige zuster Lisett’e
liet opgroeien, en daar deze zeer gelukkig getrouwd was
met den Heer Stroeve ‘en ook Moeder was, werlden clse
kinderen van beide zusters tezamen opgevoed. Kort na
het overlijden van Caroline, stierf hunne brave Moeder.
Di1 alles was voor mij zeer smartelijk, temeer daar ik
wist. dat mij~le lieve vriendin, in stilte haren ongelukki~gen
neef beklaagde. Dczc verliet voor altijd het ouderlijk huis,
nomen
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toen hii bij Zijne terugkomst de lislen van zijne Moeder
on tdek:te..
Tk was in enne zeer treurige stCemming en nieuwe moeilijkheden troffen mij. Sedert onze uitlandighei,dwas ik.
zooals mcl tlc meeste meisjes het qcval is, meer dan ‘eens
t e n h u w e l i j k gevraagd en had zulks steeds met voorzichtigheid weten af te slaan, zootlat mijne goed’e ouders mij
daarover niets zc>iden. Evenwel ldesd zich eene zoo in alle
opzichten wcnsc*hclijkc partij voor. dat zi,j mij niet alleen
hunne groote verwondering te kennen gaven. maar mij
eene oprechte bokcnt~cnis afdwongen, wat daarvan de reden was, cl11 ik voor het eerst hunne ontevredenheid bsespeurde. Ik vond het plicht alles te bek,ennen, en mijnse
goede o u d e r s vcrgav&~ m i j h e t gebeursde. o v e r t u i g d d a t
ik hun alles zou hebben medegedeeld, indien ik niet
uit liefde voor hen begreep, dat zwijgen baeter was. Zij
waren t e v r e d e n m e t m i j n e keuzIe, m a a r v o n d e n d a t i k
onvoorzichtig had .qehandetd. Vader raadde mi,j ernstig
dit wèl te overdenken,, ldat ik een maand ti,jd had, ôer
i k m i j n b e s l u i t bchocfde m e d e t e ‘deelen e n h e t z,ekNere
voor het onzekere niet zoude verwerpen. Deze maand
/nu was zeer angstig voor mij: ik besloot evenmel mijne
o u d e r s a a n h e t eind #daarvan m i j n onwankelbah v o o r nemen mede tc deelmen en ik had het geluk hunne lieflde
!te behouden., Kort daarop we%d ik rlubbel beloonld voor
mijne standvastigheid ‘door een brief van neef Bennet
aan mijn Vader. waarin hij bekende bi,j ziin verblijf te
Brmls&jk zijne gevoelens vbor mij te hebben willen metledcelen. maar op mijn verzoek te hebben gezwq&n.. Dat
hij sedert als koopvaardijkapitein een aafdig fortuin haid
overgelegd en 11~1 eer hij de laatsbe ‘reis id8esd, gaarne Vadlers
toestemming had. met de verzekering, dat zijn vermogen
reeds bij testament was vermaakt aan haar. die hem zoo
vele jaren onveranderlijk was trouw gebleven.. Niemand
was gelukkiger dan ik! Zoo hoopte ik dan op Gods zegen
voor de toekomst. cn dat hij ook op deze laatste reis bespaard zou blijven.
Intusschen lecfdcn wij stil op ons dorpje: hoorden veel
van oorlog en van duizende menschen ‘die op ‘de ongelukkigste wijze hun leven lieten: hadden veel op te brengen
aan geld en levensmiddelen.
Wij kregen nog cen bezoek van Dominé Herkosóe en
familie en ook van den pachter Göldner en vrouw en van
mijne getrouwde zuster.. Ook van den Heer Kersten met
den oudsten zoon mijner zuster. Dit jonge mensch beslomot
in deze onrustige tijden een reisje te maken,, om nieuwe
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kundigheden voor den landbouw te verzamelen en had
de goedheibd Willem msde te nemen. Zij verlieten om 20
Juni 1807 en kwamen over Brabant en Holland terug.
Willem was zeer verheugd zijn Vaderland ‘en familie gezien te hebben en vertseldte onophoudelijk daarvan. Die
Heer Kersten was zeer voldaan over het vriendelijk onthaal van allen, maar vond het een waterland en stijve
menschen, en lachte om hun kopje thee en hun wat’erzoodtje en zeide: ze hebb’en nog geen wat’er genoeg uitwendig, de inwendige mensch moet ook nog vocht hebben en zwemmen.
De toestand mijner goede Moeder werd dagelijks ,erger,
zoodat wij haar met diepe droefheM en innig medelijden
beschonwden. ,Zij zeide nu en dan, dat zij nog gehoopt
had in haar Vaderland te sterven, maar nu de Franschen
overal overwinnaars waren, zij hare geliefden geboortegrond wel nooit terug zou zien. De familie,, die wij dit
hadden geschreven, verzochten Vader (dringend terug te
komen.. Koning Lodewijk, die veel van mijn Vaders geleerdheid had vernomen, liet hem verzoeken t,e repatrieeren, met de verzek’dring hem bij Zijne terugkomst een
honorabel bestaan te zullen geven en d’e reiskosten van
Polen tot Amsterdam met zijne geheel’e familie van Zijne
ilfajesteit aan te nemen. Nu kon vader niet langer Moeders
verlangen bedwingen en gaf gehoor aan hare wenschen..
Hij verzocht zijn ontslag aan den Prins, die in zijn plaats
tot administrateur over zijne goederen den Baron von
Pilszak benoemde.. Ons vertrek werd blepaald tegen h,et
najaar van 1808. Wij waren met ons elven, mijne ouders,
mijn jongste zuster,, mijne halfzuster, de weduwe met
hare drie zoons, de Dokter, diens vrouw, d,e koetsier, en
mijn persoontje.. Van den koetsier, die mijn Vader bad,
hem toe te staan. om ons weg te brengen, was het een
groot bewijs van gehechtheid aan ons. want zijn jonge
vrouw schreide vreeselijk en dacht haar man nimm’er
terug te zullen zien.
Zoo was dan de droefheild over ons vertr’ek groot; vrisenden en kennissen treurden, maar niet minder de ambt,enaren en de boeren. Allen verloren veel aan Vader. Evenwel hadden wij nimmer zoo veel liefd’e en dankbaarheid
in een Roomsch land verwacht.. Ons rijtuig was omringd
van menschen en ieder schreide, en riep ‘dat zij altijd voor
ons zouden bidden.. Kort vóór ons vertrek ontvingen wij
nog de blijde tijiding van Neef Bennets behoudten terugkomst in het Vaderland en dat hij zooldra de lading gelost was, ons tegemoet zou reizen.

ZO0 verlieten wij dan Widzim en namen op onze doorreis afscheid Val1 d e lieve Gravin Karga en hare famihe.
en te Zullichau, waar wij eerw nacht bleven, vul Dolrhé
Herrosséc ,en diens brave vrouw en kinderen.
‘I’e Rertijn k o m e n d e , b e s l o o t \‘ader @enige d a g e n l e
rusten, omdat Moeder zich zeer zwak gevoel&.. Wij moesten bij de vrienden alten een daagje doorbrengen en atSen
ook een middag bij den Prins en Prinses, ,die hun leedwezen betuigden dat Vader iJu verliet: De Prinses zei&
echter : ,,Wanneer men den toestand van Uwc achtensw a a r d i g e vronw betracht. ï’oliius, dan moet. men Uw
vertrek billijken en goedkeuren.“. Dit alles trof Moeder
vreeselijk. Het vertrek uit, B e r l i j n e n o n z e k o m s t en
vertrek te Rrtmswijk,, waar wij ook eenige dagen mocslen
rusten, gaven alweer nieuwe aandoening. Diep bedroef.dc
mij ook het zien val1 de twee lieve kindertjes van mijn’e
onvergetelijke vriendin Caroline, die ik spelende aantrof
met de kinderen van hun Tante Lisette. die met mij we’ende over hel verlies van hunne Moeder en Grootmoeder.
Brunswijk leverde vele herinneringen op en ons afscheid was zeer aandoenlijk. Vandaar ging :de reis naar
t)snabrück, waar wij om Moeder eenige dagen -rustten..
Wij kwamen daar behouden aan en werden Iden volgenden dag door Neef Bennet verrast, welke eer& ontmoeting, na zoo lange afwezigheid en zulke zware bcproevingen, niet te beschrijven was. Niemand was gclukkiger d a n i k , en zoo volbrachten wij dankbaar en
vroolijk de verdere reis tot mijne geboortestad, waar wij
door de familie met vreugde en groole blijdschap werden
ontvangen.
Niet lang duurde evenwel lrlit volmaakt geluk; mijne
g o e d e iJ’Iocder kree.g idoor Ide v e r m o e i e n i n d e r rceis c n
de vele aandoeningen, een zeer hevige en gevaarlijke ziekte. dit ruim 3 maánden #duurde, welke tij’d mijne jongste
zuster en ik haar onvermoeid dag en nacht oppasten. Vader was intusschen veel afwezig.. Koning Lodewijk verzocht hem te kiezen in welke betrekking hij wenschte
geplaatst te worden. Hij koos het Professosaat aan de
Hoogeschoolte Leiden. daar hij als zoo,danig te Harderwijk was begonnen en zijne dagen in die betrekking
welìschte te eindigen. Kort daarop werd aan zijn verlangen voldaan en hij als Professor te Leiden aangesteld.
zoodat toen Moeder langzaam herstelde en hare krachten
het toelieten, mijne ouders daarheen vertrokken en ik
vóór hun vertrek uit Amsterdam met Neef Bennet in het
huwelijk trad en wel op 12 Februari 1809. Wij betrok-
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ken eerst gemeubitecrd8e kamers en zorgden samen voor
het benoodigde in ons huishoucteu. Bennet huurde eene
zeer lieve buitenplaats, , ,de Schulenberg” genaamd bij het
dorp Feldhaus gelegen, een half uur van het stadje Neuheus in Hannover. Daar hij Engelsch pensioen genoot.
moesten wij builenlands en ons op Eugelsch grondgebied
begeven. Wij waren daar zeer gelukkig,; het, was een ruim
groot huis met heerlijken tuiu, voorzleu van allerhande
vruchtboomen. De plaats zelf was geheel vrij, omringd
door grachten en een groot hek. Do’or een doukere boomenlaan naderde men ‘de woning. Mijne ouders en verdere
familie bezochten ons des zomers en door het gul onthaal en de vroolijkheid, ,die allen bezieldIe, gevoelde ieder
zich zeer gelukkig. In 1810 werden wij verbhjd door {de
geboorte van eene dochter, terwijl later nog twee zoons
werden geboren. Dagelijks ondervonden wij veel ‘goeds.
Het was een groot dorp met 2 predikanten en de menscheu waren over het algemeen zeer gul. Ook te N’euhaus
woonden eenige zeer lieve families, die wij veel btezochten. Het was er zeer gezond en bizondter goedkoop. Dit
alles deed ons besluiten een ‘eigen woning te koopen en
zoo veel land, dat wij ons eigen brooid, aandappelen enz.
hadden,
2 koeien voor melk en boter ,en elen paar paarden,, deels voor het bewerken van het land, ldeels voor
vermaak. Zulks gaf tevens eenige bezigheid aan Bennet.
Geheel vrij van de moeilijkhed,en aan dit leven verbonden, konden wij niet blijven. Bennet kreeg kort na onze
komst te Feldhaus een zeer hevige ziekte ‘en kort vóór d,e
geboorte van onzen derden lieveling, werd hij andermaal
door eene zware ziekte aangetast. Mijn goede Moeder
overleed aan een beroeite. terwijl zij bij ons logeerde. Ons
zelf trof door het omvallen van een rijtuig in een kolk bij
Deventer een groote ramp. Mlet levensgevaar welden wij
gered, terwijl het rijtuig aan stukken, uit het water kwam.
Dit was twee maanden vóór de geboorte van mijne dochter; ik had reeds veel water Binnen en mijne jongste zuster, die met ons was, kreeg ten gevolge van den schrik
een kwijnende ziekte, en was 2 jarlen lang geheel verlamd
aan banden en voeten. Het vertrek van onzle reisgenoote
en trouwe vriendin,, de vrouw van lden Doctor te Widzim
trof ons ook zeer. Die goede vrouw kreeg vreeselijk het
heimwee en kon het niet langer uithouden,, hoezeer zij
ons hartelijk lief had. Zij vertok na de geboorte van ons
eerste kind.
Op die wijze leefden wij tot 1813, toen onverwachts eene
groote verandering voor ons VaderIand en ook voor ons
plaats greep.
--’ k . ~ i
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Het herstel van Nederland en de terugkomst van het
Oranjehuis. Bennct was bij de nadering der Russen op
reis voor de Heeren Voute naar Denemarken cn ik bevond mfj dus alleen, toen ik een brief ontving,, waarin hij
mij raadde Fekíhaus te verlaten en mij onmiddellijk m#et
de kinderen naar Leilden te b’egcven. Hiertoe kon ik echtmer
niet goed besluiten en hoezeer het eerst,e oogenblik van
de doortocht der Russen verschrikkelijk voor mij is. liep
dit beter af dan men verwacht had. Ik liet alles maai
gesloten, alsof het een 1edi.g huis was, liet die vrienden
m a a r m e t h u n n e l a n g e p i e k e n i n d e u r e n en blinden
steken en had aan den Burgemeest’er verzocht, indien ik
niet vrij van inkwartiering kon blijven, mij dan alleen de
voornaamsten te geven.
Zoo kreeg ik dan een Prins met zijn gevolg, met wien
ik zeer goed Fransch kon spreken,, en die mij zeer veel
deelneming en dienstvaardighei!rl
bewees.. Evenwel was
mijn vreugde niet gering,, toen ik onverwachts Renne t
voor mij zag, die door angst gedreven, ‘dat ik soms huis
en bezittingen niet zou verlaten hebben, met de eerste
Russen had trachten terug te komen. Nij was de blijdschap groot.. Hij trok dadelijk zijn uniform aan, mat
ontzag verwekte, zoo zelfs dat toen de Prins weg was, dme
dorpelingen hem gedurig te hulp riepen.
Zoodra onze Vorst weder in Holland was, begaf Beunet zich onmiddellijk naar ‘s-Gravenhage, om met diegenen
die in 179,2 niet den cel van getrouwhei hadd,en willen
doen, zijne diensten opnieuw aan het Huis van Oranje
aan te bieden. Hij werd itlan ook met verhooging van
rang weer in Zeedienst aangcst’eld. Hocwel mijne vreugde
over de zoo gunstig en onverwacnte verandering van zaken groot was, zoo had ik liever gewenscht, dat wij onze
dagen rustig, huiselijk en aangenaam had’den mogen eindigen. Ik zag met angst de toekomst tegemoet, zoodat
mijn Vader, toen de Vorst hem vroeg, waarmede hij h,em
g e n o e g e n z o u k u n n e n d o e n , antwoordlde, Idat h i j v o o r
zich zelf niets begeerde, maar veszocht zijn schoonzoon
aan de eene of andere werf te plaatsen, wat ook geschiedde. Bennet werd als Directeur Scller Marine te Weuwediep aangesteld. Deze plaatsing was vrij voordeelig;
behalve een goed iukomcn,
hadden wij een goed woonhuis, vrij brantd, licht en een
oppasser, en bovendien was het prettig dat B’ennlet aan
wal bleef. Het afscheid van vrienden en kennissen te
Feldhaus was aandoenlijk; wij verlieten hen in 1814 jen
was alles eerst geheel vreemd; men hoord’e van ‘s morgens

vroeg tot u”s avonds laat niets dan van schepen, zeilen,
ankers en touwen spreken, en zagen niets dan de zee, ka1101111~11;
en groote schepen. Daarbij woei het altijd hevig,
soms zoo,, dal het huis er van schudde, waarom de meeste
huizen er vau hout waren. Er woonden ook geen andere
fatsoenlijke lieden, dan ‘de Onder-Directeur met vrouw
en dochter, de Magazijnmeester met zijne Moeder en de
scheepstimmerman. Den Helder was een groot half uur
verwijderd. langs #[ten hoogen zeexlijk, waar men met rijtuig niet kon passeeren cn de wind vreeselijk spookte.
Daar waren een Gereformeerde en een Katholieke klerk
c11 woonden eenige notabele families. In onze buurt lag
hel Koegras, waaruit een zeer ongezonde lucht opsteeg,
die soms zelfs tot in onze woning doordrong. Onze gezondheid \~ertl ~rlan ook dagelijks minder. Bennet vooral
klaagde over rhumalische pijnen.. Intusschen verheugde
ik mij over dc geboorte van een zoon en daarna met een
lief meisje. Alhoewel deze bc\-allingen zeer angstig waren.
want er was geen vroedmecster te verkrijgen, dan van
Alkmaar, op 10 uren afstand. Bennel kreeg kort vóór de
tweede bevalling een bevigc aanval van podagra, zoodat
men voor zijn leven vreesde.. Dit werkte zeer nadleelig op
mijn gestel en was dc oorzaak dat hel kindje erg sukkelde.
Ik was genoodzaakt, geen hulp kunnende bekomen, met
ec’n schip naar Leiden te vertrekken. Al deze beslommeringen benamen ons lust en moed en ofschoon men ons
de hoop gaf ua verloop van tijd aan een andere werf geplaatst te worden, zoo duurde dit zoo lang, dat Bennet
eindelijk, na het ruim 5jaar daár te hebben uitgehoud,en,
wegens ziekte verzocht ontslagen te worden van dezen
post. Hij verkreeg eervol ontslag, doch bleef in dienst,
terwijl men hoopte dat zijn gezondheid door verandering
van lucht zou herstellen.. Zijn plaatsvervanger was de
Heer Luike, die het maar één jaar in dat barre oord uithield en aan zware rhumatische pijnen overleed.
In 1819 verlieten wij het Nieuwediep en vestigden ons
te Hattem; bij Zwolle tot herstel van Bennets gezondheid.
Er woonden daar behalve verscheidene notabelen, twee
zeeofficieren, oude vrienden van Bennet, die h’em dit
plaatsje zeer aanrieden, als hoog en gezond van ligging.
De omstreken waren zeer lief sen landelijk. De levensmid.delen goedkoop en er was een goed instituut van den
Heer van Wijk voor de zoons.. Evenwel verkozen wij des
zomers geheel buiten te zijn en bewoonden daarom een
lief buitenverblijf nabij de stad. De eerste zomer was voor
ons, alsof wij in een paradijs verplaatst waren. De heerlijke lucht van rozen en jasmijnen kwam ons tegemoet
1937-2
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~11 alles rondom ons wektc ons op. Mijn vader bezocht
OUS met OIIZC tweede Moeder, zooals hij ons ook in den
Helder had bezocht, en verheugde zich in ons vroolijk
buitenleven. Ook de overige familie bezocht ons. Hier
\~c~rcl tevc)rls 011zc jongste tloclll~r gebor~~ll. Kort na d e z e
Gelukkige
bevnllitig,stierf echter mijn brave Vader, hetb
geen ons erg smartelijk aandeed, hoewel hij een hoogen
leeftijd bereikte. Wij verloren veel aan hem; b~ezochten
hem jaarlijks, zelfs vanuit deu Helder. met het gehecle
gezin en brachten den verloftijd bij licm door.
Acht jaren leefden wij stil en rustig te Hattem. Bennets
gezondheid herstekle, hoewel met ligt klimmen (der jaren,
d e pogadra-aanvallensteeds korler na elkanrl~er t e r u g keerden en langer duur;len. De fnmilic ,rlrong cr daarom
zeer bij ons op aan, toch weer in de nabijheid te komen,
al ware het dan in een dorp. Vooral Oom Bennet, di’e
klaagde op zijn lgevordertlen 1ccftij~:l zoo verlaten te zijn
door zijne naaste betrekkingen. Zoo besloten wij dan te
Soordwijk-binnen ccnc woning le huren. Het scheen wel,
alsof \vij altijd moesten zwerven, want hoewel de nabijheid van Oom, van mijne jongste zuster. die te Leid’en getrouwd was met den Heer Drabbe en van mijne Moeder,
dit daar ook woonilc, ons zeer aangenaam was, gevoekle
Bennet dat tlc lucht le Noordwijk zeer nacteelig voor hem
was en liij op den duur het ~laur nicl kon uithomlen. Kiette-;enst:rande er zeer goede Institut:Bn waren. zoowC1 voor
jongens, als voor meisjes, m0eslc11 wij alweer een niidw
klimaat beproeven \Vi,i bleven Cr tic jaren 1827-1528 en
hadden er nog het vcrltcs le betreuren van onzen zwager
Hartman Drabbe, die 01) -tl-jarigen leeftijd aan een zwaren zenu\~~-zillkillg-koorts
overleed cn mijne goede zuster
met 6 nog zeer jonge kindcrcn achterliet. Wij waren ze,er
lang bcsluitcloos? waarheen ons te begeven. De Geld~erschc
lucht werd l3cnnet zeer aangeraden, en daar Mejuffrouw
Moens, eene vriendin van Bennets zuster, die wij sedert
jaren kenden, te Ede een Instituut ha’& b,esloten wij claar
eene woning te zoeken. De eerste lijd van om verblijf bcloofde alle goeds; Bennel gevoelde zich veel minder pijnlijk en was veel opgeruimder en zelfs zoo hxrcden over
zijne keuze, dat hij verklaarde nergens met zoo veel genoegen te zijn geweest. In het najaar van 1828 ontvingen
wij de treurige tijding van het overlijmden van onzen waardigen oom Bennet. Dit en het vertrek van onzlen oudsten
zoon in zeedienst naar Oost-Indis, bracht mijn man weder
in een treurige stemming. Aan hel ,eindc van dal jaar
werd hi<j ernstig ziek, lag eenigc weken in zorgelijken toestand en stierf li Februari 1829, 51 jaren oud. Wij wa-
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ren juist 20 jaren getrouwd en ik Moeder van f3 kinderen,
waarvan de oudste eene lE1ochter, 18 jaren b’creikt had..
Hel laat zich niet beschrijven, hoezeer mij dit trof; mijne
gezondheid was ldoor al het tobbe11 en ([loor ld’ezen licvigen
schok >zoo verzwakt, dal ik stellig niet dacht. hem lang te
overleven en mij niet in staat gevoelde de dubbele zorg
voor mijne kinderen en hunne verdere opleiding op mij
te nemen. Gelukkig werd ik echter voor mijn#e kinderen
gespaard, en kwam ik langzamerhand weer op krachten
zoodal ik den moer1 kreeg, om hoe gebrekkig o,ok, voor
.mijne \gclicl’tlen te zorgen.
Mijn oudste zoon ontving in Oost-Indië de 1ij:lin.g van
het overlijden zijns Vaders en bij zijne terugleer in het
Vaderland: waren de onlusten met België begonnen, zood a t h i j d a d e l i j k o p t:le Beneden-Scheldee n d a a r n a o p
een der kanonncerbootcn voor Antwerpen geplaatst werd.
Dit gaf opnieuw angsl voor ons, vooral toen wij hoorden,
dat die booten gezonken waren en de bSemanning krijgsgevangen naar Frankrijk werd gevoerd.
Na afloop van den oorlog, was onze droefheid bij zijne
terugkomst zeer groot. Eene hevige zenuwziekte maaktte
een einde aan het jeugdig leven van #de veel geliefrllc oudste
dochter van mijn man, twee jaren na diens overlij~den. Ik
had aan haar cen trouwe hulp gehad, en zij was door
haar lief en zacht karakter door iedereen b’emind. Zij was
steeds gezond geweest, en werd op 20-jarige leeftij’;l: dus
in den bloei baars levens, van mij weggerukt. De vrienden
trachten wel mijne smart te verzachten ,en mij te Iroosten, maar mijne gezondheid werd zichtbaar miader en
de doo’d van mijne lieve vriendin Moens? niet lang daarna,
gaf alweer nieuwe droefenis. Ik verloor in haar een waren
troost, raad en bijstand op mijn moeilijk levenspad en
mi,jne kinderen een tweedte Moeder.
Onder zoo veel leed werd ik ‘eirrdelijk ernstig ziek en
was den geheelen winter van 1834 bedl,egerig. Mijn toestand was zoo bedenkelijk, ‘dat ieder ,die mij zag, mo,eslveronderstellen, dat het einde nabij was. Echter bleef ik.
hoewel nog zeer zwak, als door een wonder gespaard.
Wat dezen treurigen toestand nog verzwaarde, was een
ongeluk, waarbij mijn jongste zoon zijn been brak en
voortaan 011 krukken moest lo,open.. Onder deze omstan=
digheden ,gevoekle ik Idubbel het gemis van naaste betrekkingen en het gemis aan geneeskundige hulp op het platte
land, Deze redenen en (de noodzakelijkheid, ‘dat mijn jongste, die op een notariskantoor te Ede werkzaam was,
gaarne als zoodanig in een stad geplaatst wenschte Le
worden, deden mij, ook op aanraden van mijne schoon-
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zuster Rennet te Amsterdam, besluilen mi,j met mijne jeugd
daarheen te verplaatsen. In de herfst van 1835 verlieten
wij Ede.
Alweder trof ons een slag door het ovcrlijtlen mijnc~
tweede Moeder, ldic ons st,eo:Is veel har~clijkheid had bctoond. Mijne jongste dochter ging nog een paar jaar naar
school en deed toen hare belij’denis bij Dos. Wolt,erbeek..
Drie mijner kinderen had,den irlit gedaan bij Dos. Wynoldy
te Otterloo, mgne oudste dochter te Hatem en mijn
tweede zoon bij Dos. Paré te Didam.
Niet lang na onze komst te Amsterdam, besloot mijn
oudste zoon den zeedienst te verlatmen en in civie1.e betrekking te gaan, wat voor mij veel aangenamer was. Ik had
toen vier mijner kinderen bij mij; de twesode zoon was
student in de medicijnen te LeirJaen. Loo verliepen 3 jaren
en ofschoon de stad met hare vele vermaken en ,gez~elligux
omgang voor de jeugd veel vóór had, bleef het buil~enleven
steeds hunne verkiezing.. Voor mij was mijne schoonzuster mijne grootste troost en wij brachten zoo veel mo,gelijk den tijd in elkanders bijzi.j.!l ,door.. Ook ,dit moest ik
echter weldra missen. Een pijnlqke ziekt’e maakte den 19
Augustus 1838 een einde aan haar leven. En nog was dit
niet alles! in Januari 1839 bezweek de jongste mijn’er
lievelingen, nauwelijks 18 jaren oud, aan eene zenuwziekte, evenals hare oudste zuster. Steeds was zij een
voorbeeld van goede gezondheid geweest..
In de herfst van 1839 trouwde mijn tweede zoon. Helaas
in Juni 1840, dus 9 maanden na zijn huwelijk, werd hij
uit het leven weggerukt.
Zoo veel leed en zulke zware slagen, werkten dusdanig
op mijn gestel, dat ik geheel los van de wercl,d werd en
in den volsten zin kon zeggen, dat ik ldaarmode had afgerekend. Wereldschc zorgen en bezigheden wendien mij
meer en meer een last en zoo besloot ik dan bij mijne
eenige dochter .te gaan wonen, ‘en in stilt,c daar mijne dagen te eindigen en in haar bijzijn en hare lieve kinderen
vond ik troost.. In 1841 werd haar een zoon geboren, en
daarna in 1842..
Mijne beide zoons woonden in o’nze buurt en .deselden
in deze vreugde; de jongste was geheel hersteld, na 3 jar#en
steeds ziekelijk te zijn gew,eest..
Zoo kwam dus voor mij in den avon’d van mij;1 leven
nog eenige rust.
De overdenking van het verleden, gaf vele treurige herinneringen, maar ook stof tot dankbaarheid.
In 1843 werd mijne lieve dochter ten .3de ma1.e Moeder,
thans van eene dochter..
BARTHA HERMINA TOLLIUS.
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Grafschriften IJ.

Medegedeeld door Mr. J. Belonje.
(\Tcrvolg VRIl

.,Navorscher”

LXXXV. 1936 blz. 19 ).

MIJIDERRERG.
01) 18 F e b r u a r i 1 9 3 4 w e r d d e k e r k
door brand rernicbl. Hierbij gingen :de grafsteenen, geinvcntarisr~c~rtl i n o n z e ..Getienkwaarcligh~edlcn”, N d . H o l land, dl. l\:, bl. 167, verloren. Zie hiervoor voorts: ,Heemschut”, Mlldbl. v. d. Ro~xl Heemschut. X11, 1935 bl .78, 79.
NIJMEGEN. GROOT%
OF St. STEVENSKERK. Een
geheel nieuwe cn uitvoer@ hcschrijving van de grafzerken en grafnlonumentell,opgemaakt in 1931,
door den
heer R. T. Jlnschart is te vinden in ,,Rijdrae;en en Mededeelingen” Vereen. Gclre, XXXIX, 1936, blz. 229 t.m. 334.
BENNEKOM. De zerken in de Ned. Herv. kerk opnieuw beschreven (met afbeelding\ i n h e t z e l f d e d e e l
,.Rijdr. en Mededeelingen”,
bl. 45, 46.
ENKHUIZEN. Op de Alg. Regraafplaats leest men op
oudere zerken :
1.) H i e r l i g t hegraven J Meeuuxs( Ebbenhouf/ Gehoren
10 Octobr. 1805/ Overl. 9 January 1848/ En/ Cafharina
.lohanna[ Ebbenhout/ Grhoren 17 September 17961 ,OveM.
1 2 Decembr IS-iSJ ,lan J a c o b Eb’benhoufl G e b o r e n 2
D e c c m b r . lSlO/ Over1 8 J a n u a r i j 1870( V o o r a l t i j d (no. 6; kelder).
2.) Hier ligt Regraven] Jacob Kzqper[ Ebbenhout] geb o r e n 1 7 J a n u a r i j 17641 O v e r l e d e n 2 0 Juny 18451 En[
Deszelfs H u i s v r o u w / VrouLufje
VisJ G e b o r e n 2 5 M a a r t
17731 (!Overleden
14 January 18531 En/ Hasina .EZisabeth Lanqed(jkJ Geboren den 1 January 1815/ Ovebleden
d e n 2 1 M a a r t 1883/ V e r z e g e l d - - ( n o . 5 ; kelde!r).
3.) Lambert Hunnink( In Leven] Notaris dezer Stad/
Overleden/ 7 December 1833.
4.) N. 4. N. í2.( Alexander Jac~obus de KoninqhJ gebn.
18 Feb. Overl. 28 Februarij 1831$ J Jan Gera’rd Feith[ Geboren 16 September 1856/ Overl. 13 Februarij 18581 Geerfrzzida Pefronella de Koningh J geb. de Vroom[ geb. 13
O v e r l . 5 D e c e m b e r 1858/ J a n d e KW
Januari 1798.
ningh/ geb. 25 Juni 1800. Overl. 11 November 18721 Caf h a r i n a de KoninqhJ geb. Krabbel geb. 15 Febi-. 1841
Overl. 5 Aug. 1876( Rhgnnis George Colonius
Feifh] Geboren 26 Sept. 1816[ Overleden 31 Aug. 1878 - (dubb e l e zerk ).
,.
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Ztoningh Cz. vnd. was wijnkoopcr, wethou,dcr
van Enkhuizen, lid der St. comm. v.mtl. Groote Visscherij.
hoogheemraad van den Hon:lsbossche en Duinen tot Petten, waarschap. en sedert 1857 dijkgraaf van Drrc~l~l~rlal~:l. j
5.) Frans de Wit[ Geb. 17 Aug. 1835] Overl. 27 Junij
1.8631 Maria de Koninghj Wed. ;1. Bakker de Wit] Gebo
ren 27 October 18051 Overleden 24 April 1X66 (no.. 44.)
6.) Mr. C. van der Willir/ej Burgcmecsler,’ Dezer Stadj
Overleden 22 April 1835.
(Hij overl. ‘s nachts 2 uur in de Oude Westerstraat vlg.
acte Burg. Stand, en was geb. Enkhuizen 12 Oct. 17.59
als zn. v. Mr. Abel en v. Cornelia Rijxcn;x tr. 1.
1787
Cornelia M. Buijskcs, 1766-‘95.
waarbij twee kindeken
en tr.. 2. 1797 Vcerdu Agnes Pan, geb. 30 Dec. 1764, dr.
v. Lucas en I’etronclla Buijskcs.)
7). Gerril laan van Bleiszuijk] Geb. 27 April 17771 Overl.
1 N o v e m b e r 1834[ Adriana Petronella vlan Rleijsmijk]
G e b . 1 2 J u n i f768/ O\-crl. 2-1 Novc~mber 1 8 5 3 - V e r zegeld -- (no. 53).
8.) Al. C. Qrrastj geboren 6 .Junij 17301 Overleden/ 14
Februarij 1835 --~- (no. 78).
(Hij over]. in de Westerstraat, des midlrlays vlg. acte v.
over]. oud 84 j., ongeh. zoon v. Dirk en v. Geertje Boon).
9.) Nicolaas Chrisio//el/ Quast v,un Rijneveldl geboren
12 Februnrij 1797/ Overleden 29 .2ugustus 1857. -- Een
afbeelding van het Metalen Kruis. (no. 116).
(Vgl. acte v. d. Bur,g. Stand was hij overleden ‘[les namidd. 4~ uur in een huis aan de N. Westcrslraat fe Enkhuizen; wedr. van Theodora Matthia Suouck van Loosen
1747-1845; zoon v. N i c o l a a s A b r a h a m v. R . e n v a n J o hanna Ris. Hij was wethouder v. Enkhuizen en waarschap, heemraad weg. Oosterkogge en sedert 1853 Dijkgraaf van Drechterl3nd.)
10.) Mr. Dirk Pieter Ris] Geboren 22 Julij 17751 Overl.
10 Septemr. 15531 en zijne echtgenoot] Clara Margarethn(
Van Rijneveldj geboren 5 Junij 1774/ Overln. 11 Mei í849(
Verzegeld.
en van
(Hij was zn. v. Sieuwrrt Jacobsz. 1734-1824,
Eva Quast, 1745-‘87; en alzoo een jongere broeder van de
hiervoor sub 9 genoemde Johanna R. Hij werd bij K.B.
van 9 Sept. 1815 benoemd tot Dijkgraaf van Drechterland en huwde 1804).
LISSE. In den kerkhofmuur der N. Herv. kerk nabij
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dc11 toren ee11 zerk, 11 waarop in 1. gothische karaktlcrs:
hier le.ijt b e g r a v e n .lacop[ hendrick ‘3 bleek Scoelmes]
ter tot Lis Starf den 12enl Februari Ao. 1610.
OOSTERT,AND (WIERINGEN ). Nabij de boerderij,
\Vestzijtlc (1. kerk, ecnige fragmentlel: van een rood-zandsteenui allnnrsleen, aan één stuk waarvan nog profiel
aanwezig was. 1)
HIPPOL\‘TIJSHOEF(WIERII\TGEN ). O p h e t k e r k h o f
om de Ned. Herv. kerk ‘deze zerken:
1.) H. 1,. R.J Wenfje lliclis[ Lakenman/ in Leven/ Huisv r o u w van/. Cornelis] TVay~nmaker/
O u d 6 2 j a a r 3 wc/.
ken is gcrusl den] 5 Oclohcr 1786. ---- Een staande steen.
2 . ) H. 1,. 13.1 Anfje Pc~ltler! Echtgcnootc v a n ] Nan PoeZ[
Geboren ] 2 Fcbruarij í793( OWI-leden 9 O c t o b e r 1 8 2 7
- (a.v.).
3.) H. 1,. 13.1 Lammert Piefers( Overleden / 10 Januari
1838/ In den oudcr~tlomj van 72 jaren/ En zijn huisvi-ouw]
Grietje Mckken ] 15 Scptemb:~r 1813/ in den ouderdom[
v a n 35(?) j a r e n - - ( a . v . )
4.) H. T,. B,] Alderf Minne/. In leven] Heemraad bij ,het[
Dijksbestuur op/ Di1 Eiland] Overleden 19 Januari 1849[
In den ouder~dom( van ruim 74 jaren] En( zijne huisvrouw Maartje I»hs.[ Hellingmanj Overleden/ 27 Octobcr 1849/ In den oudcrldom van ruim 68 jaren - (a.v.)
5.\ R u s t p l a a t s / v a n jGer,nrdus Leemhuis( P r e d i k a n t ]
bij de Herv. Gem. Alhier/ Gedurende 37 jaar] Geboren
15 Augustus’ 18071 O v e r l e d e n 7 Julij 1866[ z i j n echtgcwootc/ Fredcril?% Zrj’lstra] I n J u n i 1 8 8 0 overled,en[ tle
hnrtswoude en/ aldaar begraven -- (a.v.)
6 . ) H. T,. B . EIBert lVo;gnrrm[
Lceraar der/ Doopsgezinden[ ,411licr. Gerust/ den 31 Aug. 1781: Oud 71 Jaaren]
en zijn huisvrouw/ Antje Sim Kuuf[ Gerust Den 31[ December í771( Oud 55 Jaren. - (a.v.)
7.) H. 1,. B./ ..\nna de Wifj Oud 17 jaar ll[maanden7
J)agj Ovcrlcden den 30 October 1787 --- (dient als stoep
aan de N. zijde van het Kerkhof).
.
8.) lrccob Ipz. Koornj in den Oudcr~dom( van circa 61
jaren/ Gerust den 10 .Juny/ lSlO[ en zijn huisvrouw]
Griefje Jans Lont[ in den ouderdom] van ruim 82 jaren
was gerust den 5.1 Februarij 1791 1 En/ VoZke .11x. Koorn]
O v e r l e d e n 26/ Decembr. 18.18( i n d e n Oud&dom] v a n
circa 63 jaren.. -- (a.v.)
9 . ) H . 1,. B.] Cornelis Keyser( G e r u s t d e n 19[ Junij
1) Mededeeling van den Heer A. J. Th. Kok, Amsterdam.
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1782( O u d r u i m 4 1 j a r e n ] e n z i j n Huisvrouw[ Geertje
Scheltes( Gerust den $31 .Junij 1813: Oud circa 72 jaren -(dient als stoep aan de 0. zijcle van het Kerkhof).
10.) Wiehkje van Sip]pama[ Weduwer Johannes Zijlsfra[ Overleden/ 2 9 December 18401 I n d e n Owler:lomj
van 62 jaren en/ 5 Maanden. -- (a.v.)
ll.) Rustplaats/ van den/ Heer P. ,Mcraisz/ In Leven]
Regter plaalsverjvanger Dijkgraaf en[ Genecsl~eer op dit/’
Eiland/ Overleden/ 18 Februnrij 1861] In den Ou~de~~rlom/
van cirka 69 jaren( En zijne/ Echtgenoote] Grietje A&uling[ Overledenj 21 Dccemb& í862( I n d e n Ouder~rlomj
van 69 jaren.
H O O R N . Op d e A l g e m . BegraafplaaJsl e e s t m e n o p
oudere zerken :
1.) Familie] van de Blocquerg. (een zeer groote zerk).
2.) Wapen Carbasirrs. -~ Mr. (;er[rrd Lodewgkl Ca’rbasius ]
geb. 4 September 1791/ Overl: 9 September 18351 Vrouwe
J a c o b a Marirr vnn (!P Bloprfrrer!l j gel): 1 February 1792[
O v e r l : .5 :-\pril 1 S&j[ Vrouwc~ Mcrria Ilerkhoutj W e d u w e
Mr. Henric] Carbasius[ Overleden te Hoornj 14 Septemb e r 18461 H a a r Kleindochter/ Marit M’argcrretha[
Elisabeth Carbasirrs[ Ovcrlcrlel~ te Hoorn] 29 December 1892. -(Zie Nmcd. Patriciaat dl. VII, VIII)
(een vernieuwde zerk.)
3.) Jan Groof[ Geboren 5 Februarij] í802/ Overleden
10 Maart( 1860] En zijn Echtgenootc] Sam MoZijn[ Geboren 10 April/ 18021 Overleden :23 February 1877.
4.) vak A. 110. 3681 illZard Mexnsj~cborcn 8 February
17711 Overl. 1 November 1851( Cornelia Merens[ geboren
1s Mei 1794j Overleden 1 Maart 1881.
(Zie Ned. Patriciaat 1915, dl. VI).
5.) Vak A. no. íOS] Rustplaalsj vanj Deu Wel:Ed: Geb:
Heer,/ L . Stokbroo[ van/. Hoog en Aartswoud! geboren
20 Maart 17921 overleden 25 Februari 1867/ In Leven
Kantonregter/ Te Hoorn] En van zijn Echtgenoote [Vrouwe[ Antje van der Straten] geboren 10 Novembmer 1795j
Overleden 24 December
1876.
6.) Vak A. no. 107( Rustplaats] van( vrouwe A. van der
11roZ/f[ Echtgenoote van[ Mr. P. van der Straten] geboren
10 Maart 1772/ overleden in den ouderdom] van S6 jaren] En haar kleinzoon( Mr. L. P. van der Strnfen[Stokbroo[ geboren 28 Julij lS32j overleden in den onde~lom
van 30 jaren.
7.) Hier rust[ Campcgius van der Sfraten[ Ovcrl. 23
Februarij 18371 En[ zijne echtgenoot[ Anna Cornelia van
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Dijk/ Geh. 3 April 176c>/ Ovcrl. 26 November 1830. -(Betreffende de no‘s 5, 6 en 7 zie ,,N~ecl, Leeuw” 1935
blz. 217, 218.)
8.) M. J. P a n / (;cb: uan .1kerZakr~z/ G e b . 2 8 Novembcr 1786/ Ovcrl: 12 November lSCjO/ Hare werken volgen Haar/ íVr. .I. Pan g&Gl-en 21 Mei 1785. Overl. 25 September 18711 Al zijn
zij heengegaan hunne nagednchtenis/ blijft roortlcven.
(Mnrgarctha ,Johanna v. A., dr. v. .Jo& en v. Cornelia
Yerloren, tr. te Hoorn 21 *Juli 181-1. Mr. Jan Pau. adrowat
IC Hoorn, geb. liukhuiz~w. zn. v. Mr. Thade en v. Cathtirina
Florentia Vaillant.)
9.) Familicpraf Marpreiha ll’ij&rndtr / uan Ptrbst Rrrtqws] Geb. Gallis] Geb. 27 -Juni 178ßj Ovcrl. 3 *Juli 18511
Johan Casparl vcuz Pabst Ratyers/ -- (nfbceldingen van de
Milit. Willenisorde( ?), het metalen Kruis cn het twken
v. 35 j. dienst als oftïcicr(?). -~- Geb. 2 Nov. 1792. Overl.
29 Oct. 18.X. ---~- (Hij was burgem. v. Hoorn.)
10.: I~ustplaats/ van[ Pìeier Wtrqenrr’nrj g e b o r e n 1 3
A p r i l 1783/ Overleden2 .Julij 18531 e n deszelfs Hnisvrouw] Elisabflh Grisrei Gcborcn 3 1 A u g u s t u s 1783 t e
Alkmaar/ Overleden te Hoorn 28 Julij 1861( in den ouderdom van bijna 76 jaren. (zeer groote zerk, vak A N. 719
tot 722).
(Zij was dr. v. Jan, Hoofdguartler van ‘s-Lands gemeene
Middelene n gerei’. ‘diaken t e 121kmaar c n v a n Elisabeth
Swart).
ll. j Vak A. no. GOl[ Hustplaaisj van/- Den WelEerwaarden/ Zccrgelecrdcn Heer/ Rc~rmrdrrs
van Marken] Bef:Iienaar/ des God’dclijken Woor;l.[ Overleden 20 September
1837/ en( deszelfs &htgenootej wonwe] M,aria Elisahefh
de IJkq./ Overleden -1 Mei 1838.
(Hij was geb. Wcesl) 171% tr. 1797 M E. de Vicq, geb.
Boom 9 Mrt. 1772, dr. v. Mr. Gerbraud en Agatha Maria Kaiscr, weduwe van Ms. Lucas Jlerens sinds 179-1).
12). P . v a n LeZyucQdl Gcboreu 1 5 D c c c m b e r 18201
Ovcrl. 1 Meij 186G[ oud Zeeofficier Rurgemecster/ der gemccnte Zwaag. - (Hierboven het w:q)en \‘. Lclyveld, vgl.
Ned.. I’atr. 11, 1911).
WOUW (ND.-RHAR.) R.K. KERK. Als stoep voor het
cboor een overlangs doorgekapt zerkfragment. Opschrift:
Hit Iac: ]et[ C/ornelivs....j llcrp/. Q(ontl:un?/i(n Wouw. --jor Hefo--[--- le---[ minisjterium?~
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kerkhof om de Ned. Herv. Kerk:
1.) Hier l i g t Be~graven[ M. P. uan Ihe,shrrrgh] (~chr-cw
~10. 1785j en/ O v e r l e d e n A o . 1843j Laats( V. 1). M, T c
Tricht.
( H i j k w a m v a n Re~lmse, bemest. 1 3 M e i 1827: emerit.
1 J u l i 1843).
2 . ) H i e r ligt/ WiZleznina T’oorste[ W e d u w e van \vijlc i
Jusfus Lammeree/ In Leven Predikant bij de] Hervormtlt:
I<ercdicnsl/ (;eboren 1 0 O c t o b e r 179Oj O v e r l e d e n 2 7
Februari 1860.
EiDE (Gcldwl.,i Op d e n Paaschberg een gietijzeren grafmonument, waarop :
a) H i e r rust ccne ed’le vrouw,/ Dse roem v a n H a a r
I~esIacht,/ IXc met de Tcerst’e Zorg,( Het Moeilijkst werk
wlbrngt : /Zij wees A a n ‘T Jeugdig Hart,] Het Spoor
Naar Betw I,eve~l’/ En Kweekl~e Meenge Bloem:j Voor ‘T
Hemelsch V a d e r l a n d , ] Go’tt n a m H a a r Van O n s Weg;(
Haar7 Taak \vas Afgeweven: ] Zij Stierf, --- En gaf Haar
Geest] Vertrouwend in Gods Hand.
b.) .\auj Anna Maria Moens,] Gebr. Den 31 Augustus
1777.1 Ovcrlcdcu] Op den Huize Kernheim/ Den 10 Maart
1832. / Ter Na Gedachtenis.] Door Sommigen van harei
Kweekelingen.
--- Diverse symbollcn van ~~r’etenschnp,Muziek
enz. Een iuscril)lic op den sluitsteen, onderanu, is o\ACrgcverfd. (Zie o v e r haar uitvoerig: ,,Gtschiedenis
v. E~ile”, 1,
Wageningen 1933, bl’. 186.)
DELFT. NIEUWE KERK. Een geheel nieuwe cn uitvoerige b(%chrijving vat1 de grafmonumenten ,en grafzerken van het choor dezer kerk verscheen in 1936 van de
hand van Jhr. Mr. l)r. E. A. van Beresteyn, getiteld: ,,Grafmonumenten eu Grafzerken in het Koor der Nieuwe Kerk
te Delft”. (geïllustreerd.).
UTRECHT-DOMKERK. Een dcrgeli,jltc beschrijving van
de monumenten iu het transept vcrsche’en in het ,,.Jaarboekje” van ,,Outl-17 Lrcch t” 1927, blz. ‘7% sqq (geïllustreerd ).
ALBERGEN, GEY. TUBBERGEN. Een tweetal aansluitcandc fragmenten, uilmakende het bo\-cnstc g?loeltc van
uit de kapel vm het voormalige
<Tl1 grafzerk, aFkomstig
klooster te Albergen, werden in Augustus 1935 gevondlen
en geïdentificeerd ,tloor M.r. G. J. ter Kuile t’e Almeloo op
hel erve Groothuijs aldaar en bevinden zich thans (loor
TRICHT, (;EM, BUURMALSEN (Gelderl.) Op het oude

Grafzerk van Bernhart

van Bevervoerde tot Oberwerries
en Weemseloe,
Rijksmuseum ,,Twenthe”, Enschede.

overleden

2 September

1571, in het
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de zorg van den conservator
.J. J. van Deiuse in hel Rijksmuseum
,.Twenthe”
te Enschcxle.
1)
In een cartouche:
Anno 2) Di 1,571 De 3) 2 Sep/tch Is
In Godt Gestorve 3) Der Edle Erntvestcr(
Vnldle Erh. flernJmrfr va. 4-) Bevervoerde
221 Ober-]
Werrics
Wcimslo.
AL
hiel Begrave 3). De Godt. (;nedich
Si. Tcrzijld:: blijkens
onderschrift
in een kleinere
cartouche
het wapen: Bevmvoe[rden
(de bever schuin links geplaatst,
helm met wrong
en dekklecden,
hel mtoeken ItIe bever uit het schilcl tusschcn
een gewone vlucht)
en 1. het wapen
,,Torck”
(de ruilen
liggende;
helm met wrong en dekkleotleu7
helmtockcn
‘CPIJ
schildje
volgens het wapen lusschen
eeu gewone vlucht.)
(Vgl. A. Fahne
,,Westph~liscI~c
Geschlechtcr”,
bl. -18,
-119-421. Hij was de zoou en leenvolger
van Gerhart
Bernardsz. van Revervoerden,
zn Oberwerrics
en Wemcsloe,
overl. 1526 es matre Elisabeth
von Korffgcuaamd
Schmising ---- en van Sophia Torck tot Noortldeu~ningen,
rlochter van Caspar en N. Langen. Hij zelf werd beleend met
Oberwerries
1518, verschijnt
voor het eerst op den Lantlclag der Ridderschap
van Overijse1 te Vollenhove
1530 en
tr. N. von Hatzfeld
zu Wildenburg.)
XLKMAAR.
Rij slooping
van cm perceel
hoek Verdronkenoord-St.
Annastraat
werd een grafzerk
gevou:.len,
welke sedert naar de Gr. kerk aldaar is ovcrgebrarht.
Opschrift in laat-gothische
karakters:
Hier
leijt bcgravcn(
Pieter
Claasz sterf/
den 30 Maij
16131 wi het huijs ter lucht.
(,,Pietcr
Clacsz. waert in het ,Huijs ter Lucht” is getuige
iu een acte v. notaris
H. J. van der Lijn te Alkmaar
d.cI.
4 April
1600).
OOSTLAAN.
Op het kerkhof
om de N.H. kerk:
1. ) Klaas 13raf[ Geb. 21 Sept. 17SS[ Overl. 1 Oct. l&jl]
Geerfje Jongh I’isser
Wed. Klaas Brat[ Geb. 15 Jan. 1796[
Overl. 7 Aug. 1863.
2). Hier liggen begraven/
Hendrik
Brat Pr./ Gcborcu
1 Julv 1810/ Overleden
15 *November
lS31( TVe@lje
wu1
fIe(~r;ingen/
geboren
7 April
17841 overleden
14 October
1848/ Pieter Bratj
geboren
21 Februarij
1779[ Overledeu
15 April
1852.
1) Bericht met teekening in ,,Het Nieuwsblad
1935 no. 101.
2) boven de n eeen afkortingsstreepje.
3) boven de e een afkortingsstreepje.
4) boven de a een afkortingsstreepje.

v.h. Oosten”

28 Augustus
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3.) Rustplaats van Jcrcob Br,at Hz.] geboren 4 Novem
her 1791,’ overleden 4 Februari 1868.
4.) Hier liggen begraven[ Elendrik Avis] geb. 10 Ocl.
18061 overl. 18 Julij 1847/ Geerfje de Ridder[ wed. Hendz*ik Auis/ g&. 28 Nov. 1807j overl. ,23 Dec. 1892 7 Hendrik Leenhart Avis[ geb. 9 Sept. 18X5( overl. 26 Sept. 1902,
5.) Roven: (‘en vliegende vogel (avis!) en een loopcnd’c
haas. --- Familiegraf van[ Corzzelis Avis en Maria de
Haasj Hier liggen begraven] EIisaOefh
Avis( geh. Roerhave/ geb. 26 Maart lSO8] Overl. 19 Febr. 1835( Maria
Elisabeth .Ivisj geb. 9 Maart 1837( Overl. 16 Mei lS37j
ban Leenhazwt ArJis / geb. 27 Dec. lSOl( Overl. 1 Juni 1839[
Hendrik .-Iuis[ (icb. 8 Sept 18401 Overl. 17 Mei 1842[ Cornclis Avis( GO. 8 Oct. 1774( Overl. 28 Febr. 18391 Maria
Rlisabefh ,lvisj Geb. 20 Maart 1838[ Overl. 5 Maart 1%44[
Corzlelia :1vis/ Geb. 19 Febr. 1843[ Overl. 3 Mei 1844[ Hendrik Auis/ Geb. 9 Sept. 18457 Overl. 28 Febr. 1847(‘Maria
de Haas/ Geh. 11 Febr. 17SO( Overl. 21 Aug. 1847.
6.) Hier liggen begraven( C.J.P.H. Leenhart Avis( Geb.
I,angeveldj Geb. 2 Maart 1834[ C)vcrl. 20 April lS64j 1.
I,eenhart Jvis( Geb. 20 Maart 1831[ Overl. 22 Juni 1904.
7.) Rustplaats/ van( Cornelis Stirrm Tz.] 18 Dec. 180%
16 Sept. 187G[ ~11 (Yrietje Taamsj 7Nov. 1809-8 Sept. 1896.
DENEKA1W. Op het erf van den watermolen van Singraven liggen drie uitgesleten grafzerken uit Gildenhauserslecn, voor korten lijd daarheen gebracht mt d,en tuin
der pastorie. Lij zouden afkomstig zijn van het oude kerkhof om de kerk Le Denekamp.
1. Rustplauls/ van den WelEdelen Heer[ 1,. P. M. zun
Nozna(?,?,l geb. den 12 Augustus 1807[ Overl. den 6 Januarij 1867.
2 . ) JOII--( ‘!)--] W i l l e m - - - [ ge[boren![ d e n 2 1 Ov[erleden]/ d e n 19.---[
3.) Hier rus1 hel/ stoffelijk overschot[ van/ A. L. D.wedw.J J. FZ. Blauu&--(?)] geboren[ t e D e n e k a m p 3
Mei(*?j 1783[ Overleden] te Denekamp[ d’en 16 Junij 1804
(of 31 of 347)
Op het goed I3l~I:I~ELENKAXIP bevindt zich een particuliere begraafplaats, welke in zeer verwaarloosden staat
verkeert. Binnen een ged.eelteli*jk verni,eld hek liggen twee
grafzerken :
1 . ) H i e r rust[ Yu)uwe Heloise] Lgdia WiZheZmina[
Cacker van Leauezl/ geb. Zegers[ geboren te Lage 12 Aug.
(18241 overleden te ‘s-Gravenhage] 22 Flebruari 1900,
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2.) Hier rust/ .lohan Hendrik Zeqers[ geh. te Lage den
23 Decemb. 1778j Overleden den lb Julij 1863.
(Vgl. G. .J. ter Kuile: ,,(;esclliedkundige A:mteek8eningen
op de Havezathell v. Twenlhe”, Almeloo, 1911, bl. 70, 74.
H. L. W. Zegers, dr. van Mr. Johan Hendrik vlui.. tr. Jacob Joris Backer van Leuven, eigenaars van de havczathe
Brekelenkamp.)
HOEVELAKEN. Voor de W. ingang in den toren der N.
Herv. kerk als drempel een gave zerk, 1) die blijkens ‘de
vier kruisjes, op de hoeken ingehakt, als altanrstecn hecil
dienst gedaan, uit rooIde zandsteen (75 x 150 c.M.)
WOUBRTJGGE. Aan den polderweg van Rijnsaterswoude
naar Woubrugge staat een steenen bank, in de voorkant
waarvan onder de zitting e e n oude grafst~eeii is aangebracht. 1) Opschrift:
Hier leyt begraven Gÿsbert[ Beuwensz. van Mìddelborghj Gestorven den 22 November] Int Jar Ons Heercn
16201 Ende Lgsbet Aertsd v a n Midpdelborgh sijn Huysvrouw[ Sterf Den 2 .Juni 1630.
LEIDEN. Volgens een courantenbericht, zou in Dec
1934 bij graafwerk op de hoek van dc Hoogstraat en den
Ouden Rijn cen gave grafsteen zijn gevonden met opschrifl: Hier legl begraven Fije Illee~s?]ler Ph~gIlips Bartholojmeis Zuurdicius dochterj entlc &rf op St. Laurens]
avond 14.56. Bid voor ‘die ziel.
SCHIERMONNIKOOG. Volgens een courantenbericht
zou in 1925 bij het omkeeren van de stoep van de Opcnbare school hierop behalve een vers deze inscriptie ontdekt zijn: Anno 1658 den 4 ,11,art Sterfj Die eerbare Gertie
Cornelis de[ Huisfrow van Petrus Marswal] Tonnemeister van Frieslant] Confoimr. en Secretaris van de[ Hmecrlijckhcijt Schiermunnikoogh[
Out 27 jaren en 41 weecken
en[ Leijt alhier begraven met twee kinde$en.
KUILENBURG. Volgens een courantenbericht zou in
April 1927 bij de verbouwing van een peí-ceel dser fa.
Wed. J. van Avezaath aan de Markt een kleine grafzerk
zijn gevonden van afmeting 70 s 35 c.M., waarop: Hier
leit begraven Jacob Ja,nsoen Camerlingh. tot Mdienwerdt
en sterft den XIten Decembris Ao. 1573. - In het midden
zou een (niet beschreven) wapen zijn uitgehouwen.
1) Mededeeling van den Heer A. J. Th. Kok, te Amsterdam.
.
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GROSTHUIZEN,
N . . Hol]. 01) het kerkhof. t e n N. van
de N. Herv. kerk, een zerk. waarop:
Hustplna ts/ \‘:lll/ zi. P. rnrrn der fATw/ I’rctl. tlczcr- GemCClltej (;cb. 7 Ocl. 1799/ O v c r l . 7 ,\pril
lS.iS( En[ Zijn
I~chtgcnoot/ i t . 11’. oan Hrtltm[ (icb. 20 Mei 1793j Overl.
7 Dw. ISS3/ A1el drie hunner kintlcr~n/ E n twee kleinkintlcrcll. ~~- (Herman I’ctrus v. d. H., wcr;l. komcndc va11
Schraard, bev. 8 Apr. 1827.)
D O E T I N C H E M NED. HERV. KERK.
1 . ) Vierpassenop de h o e k e n . Jlidtfen een wnpenschil~,l
(uilgesleten) en mm opschrift in Ram karakters (uitgesleten). Randschrift: Inl-Iaer-unsesj licrcnm-----j----j
under-desse slecn begra~cnjus-pater n o s t c r - (110).
2.) Am10 i 5?4. D e n
(j-[ ---( Starf ---[ aeci(?j sien ( ?) Vnd/ [mijn O]gcn Sollen Hem Aensch[ouwen~( Vnd
G e e n A n d e r I o b 1 9 Cap[ - - - - Zl-Valz-Eel.chem-~‘icej
[Admir] nel \ran-Hollant-Entlej[Wes]t Vrieslant - (23).
(Blijkbaar de spreuk Job 19 vs. 27. Dit vervangt hel bericht m de ,,~~al)eilherauL”, Doelinchemsub. 10.)
3 . ) Een z e e r f r a a i e d u b b e l e zerk. R a n d s c h r i f t : - - ]MC L X X Op Dondcr( ?--- n a Paschenj ---( --.I
I n h e t midden t w e e w a p e n s o n d e r een helm: a . ) een
groote, scherp uitgcschulptc
dwarsbalk, waardoor op overeenkomstige wijze als bij het wapen Van Winss~en, lange
printen ontstaan, die hier evenwel niet van knoppen schijuC voorzien te zijn en boven zoo~wel als beneden vijf
in getal zijn. b.) Gekroonde helm. Helmteelen een gewone
vlucht( 7) Alles zeer uitgesleten.
4.) Een rand is geheel uitgesleten. Midden twee wapens:
1. een schuinbalk. Helm met wrong en dckklaeden, helmlecken cen uitkomcnd,e brakkcnkop. 2. een geharnast ridder met uilgetrokken zwaard op een galoppe~erend paard,
Gekroonde helm(.?) en dekkleeden. Helmteekcn een uitkomende draak. Op cie hoeken (kwartierwapens, die uit
gesleten zijn, behalve 1 zijnde e,cn pauw; -- waarschijnlijk een schoorsteenhaal en dan Twicbelo!.
(Dit vervangt hel bericht in ,,De Wapenheraut”, DOCtinchem sub 4. De zerk betreft Dirk van Baer tot de
Slangenburg, landdrost en schultus van Lochem, lid van
de Rididerschap van I:le Graafschap, overl. 21 M,ei 15<!!.
tr. 1570 Elisabeth Ripperda, dr. van Unico tot Dy;y;u;;;
sen en van Judith van Twickelo, overl. 1 Sept.
te Doetinchem begraven. Hun wapens ziet m’en evenloens
- met het jaartal 1612 - in de achlermuur van het huis
Slangenburg).
.
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BREDEVOOR’l‘.
NED. HERV. KERK.
R a n d s c h r i f t : ---~--.-- I n Den Hcerc Entschlafen De
Edelc (&trcn[gcn / V]iid Manhaften -----] Capitlein Vnd
Gouuerncur Dcser Stadt Brcdcuorl. - In het mi&rl,en een
medaillon met wapen: drie sterren, 2 en 1 (9). H,elm met
wrong( ‘?) en dckklccclen. Hclmtccken cen ster ( 6 ) l u s schen een gewone vlucht.
(Dit vervangl het bericht in ,,.De Wapenheraut”, Bredevoorl sub 3).
ZELHEM. Ten N. van de Ned. Herv. kerk ligt een (waars c h i j n l i j k u i t d i e k e r k a f k o m s t i g e ) 18e eeuwsche z e r k
waarop de afbeelding van een ~tloo~:ishoofd en daaronder
twee gekruiste doodsbeenideren
en 1’sbranldzzsj Hoefhamer.
(Wordt
voortgezet.)

Een 17e Eeuwscfm Declaratieboek van een
Hollands& Advocaat
medegedeeld (door Mr. J. Belonj’e.
(Vervolg v a n Nav. í936, afl. 10-11. blz. 231.)
Also bij parthijen seeckere lange presentalie werden gedacn e n w i j g e r a d e n vonden al1 voorcn ~rlaerop t e a n t woorden de sellue te communiceren ons meester hebbe
mij neffens den voornoemden A,dvocaet op tien XXVen
Junij 1614 op de voorsz. Voorpoorte gevonden metten procureur Rosa en aldaer mette ander,en gebesoigneert op de
\‘oorsz. presentatie en eijntelijk goet gevonden .allvooren
te antwoorden te versotickea noch eens te compareeren
voor Commissaris Compt
1 Lb XVI ss.,
Den Ven Julij 1614 weederomme bij den anderen gecompareert opte v o o r p o o r t e o p h o p e v a n accoort d o c h r e
infecta gescheijden compt
x11 ss..
29. WILLEM CORNELISZ. goutsmit tot Weesp soo
voor hem seluen en als oom en voocht vande naegelaten
weeskinderen van MARRIJ CORNELISDR. geprocreert bij
FREECK WILLEMSZ. impetrant in cas van Reformatie
c o n t r a d e n v o o r n o e m d e n F R E E C K WlLLE,MSZ. Buijrm a n i n D i e m e n gede.
. 3 1 . C O R N E L I S FLORISZ i m p e t r a n t v a n m a n d e m e n t
van cessie contra zijn gemeene credit,eurs
Consultatie en tmaecken vande request’c 1 Lb XVI ss.
Den Xx111 Junij 1614 op de Voorpoorte met den clesck
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VZIII B O O T gebcsoigllecrlop I~ct maecken vande in\velltnris compt
1 L b . XVI ss.
Del1 XX\‘cbn Juuij (law ;\c11 hcct’t mij dc cl’cr(bk V;III 1300’1
(let1 VOOrSZ. i n v e n t a r i s Ier liandeii geslcll omme ;lic [e
visitewen cu als00 dacrimic vcrsclwijde cliiigeii oowrgeSlagC W:lrell rit sellue gesuppleerl compt I Lb XVI ss..
Voldinglien
1 L b X\!l ss.
h i e r o p heelt m i j B O O T gcgeeuen
1111 1,.
een ducaclken een aes tc licht..
3 5 . JONCKHEEI~ J O R I S HOLLIJS capiteijllo v e r cen
compe Engclsche voetkuechtcn
als procuratie Ilebbendc
van *Jr. NlCLAES DKAECK woouaci~licl~ iu Engelant
a l s voochl vailt nacgclaleu weeskint va11 sijnw broeder
saliger J r . ROBI~ERT DRAECKill s i j n lceven capiteij~~
recluirai~l v a n al~l~oiulcmeut van arrest coii tra Capitein
RAFE DEXTER gerequireerde.
D e n 23en Maij 1612 e e n requeste gcmacckl omme t e
hebben arrest op te betalinge van de compagnie. Comp1
voor consultatie van tmaecken vanden requeslc. 1 J,b XVI ss,
Den XXVIIeu .Julij 1 6 1 2 alsoo d e n capitcin D E X T E R
uijet cn compareerde andermael requestc gcmarckl immws
zo0 g r o o t a l s d e voorgacndc
1 Lb. 1111 ss.
Deu VIen D e c e m b e r 1613 een replijcke gcmacckt grool
andcrhalfi blai milluls (‘11 lot dicll cijll;lc .!c stucken gcrcsrcmeert comp t
11 Lb. 11 ss.
Den 1111 .4pril 1614 smorgens ten half achten bij den
wux dool- sl-. hf~~ux~;I’I~
OlltbOOdell ~llh
capu.
metten seluen bij eenige hewen geweest ommc de saeckc
t
e
dcmonslrceren endc r~Cco3~in7un~dec~en 8en #:lacr uaer
een cort rccuil gemaeckt en neffens d’andwe sluck,en binnen gedient compt
1 Lb. XVI ss.
Solutum den XXIX October. 1)
35~~0.. DIRCK DIRCKSZ Brouwer tot Breda cum socijs crediteurs van de desolaten boel van ANTOINE DE
SOLEMNEgedaagdelisbij mandeme:~ t van beneficie van
inventaris.
.37. R I J C K JANSZ. D E G R O O T a l s curateur vande desolaten boel van THONIS HEIJNDRICHSZ. herbergier
geweest sijnde tot Naerden gedaeg:le in cas d’aplxl contra
J A C O B EVERSZ. t o t r2msterdam, impetraut.
3s. FVecsmeesters der sIcde van Weesp a l s oppervoocl~den van BARTHE VINCENTEN boel, gedaagi-lens iu cas
Boven deze bladzijde staat: Dirck Heijndricksz Millingen, vermoedelijk de naam van den betrokken procureur, zie ook sub 77.
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van reformatie contra FVILI,EM .Jt\N GEURTSZ. wonende
tol Rluijden impetrant.
39. Weesmeesters van Weesp in qualite voorsz. gedaagdens in cas van reformatie contra SIJBRANT HAIJES
brouwer tol Leijden impetrant.
40. Kerck en Heijlige geestmeesters tot Voorschoten gedaagdens in relief d’appel contra COHNELIS V.AN RIJN
cum socio impetranten.
Alle de stucken van deesen process’e twelck over d’e
seventien jaren ongedecidce8ert en in state van wijsen gehangen hadde voor den Hove van Hollant volgexle last
vanden I:. Heere Jr. JOHAN V,IN DUVENVOORDE en
VAN VOORSCHOTEN eerst bij mij seluen gevisiteert op
den IX Februari 1617 en daechs erlaer acn met ADRIAEN
HUGEN, ecrtijts schout van Pijnacker tomende van weegen d’impetranten alle de slucken van parthijen t,c wedersijdeu geresumeert en daer naer van alles gedaen rapport
aenden gemclten Heere en daer naer aen k’erck lei1 Hleijligegccstmeesters inderlij t men d’selve geaduiseert compt
11 Lb XII’II ss.
42. HARMAN COHSZ. tot Hilfersom mitsgaders d’andere gemeene crediteurs van HEIJNDHICK CORSZ. de
jonge ,gedangde in cas van reformatie contra ELBERT
JACOBSZ IATER wonende inde Loosdrecht, impetrant.
44. Buijrmeesters vanden dorpen van Goijlant gedaagden in reformatie contra de Wede. en 8erffgenamen van
JAN AERTSZ.. LAP impetranten voor den Hogen Rade.
45. Den Commandeur GRENU gerequireerdse contra
MAERTEN MICHIELSZ. als getrout hebbende de docht,er
van Capitein ROLANT CLEMENT controlleur tot Watervlt’( ?) requirant voorden Rade van State.
47. LUBBERT JANSZ. impetrant in cas d’appel contra
DIRCK BARCH den Schout tot Naerden.
49. HEIJNDRICK LUCASZ. tot Naerden impetrant in
cas d’appel contra den schout tot Blaricum gedaagde.
51. JAN JANSZ. KEIJNS van Barsingerhooren en
BOIJE CORNELISZ. ROOT ,pach ters en medestanders
van den impost van de wijnen over Hooren voor de jaren
1603, 1604, 1605 en 1606 eijschers in cas van preferentie
contra de gemeene crediteurs van DIRCK POUWELSZ.
STALPAERT in zijn leeven deurwaerder van den Hove
van Hollant en waert in de Rooleeuw tot Hooren me’de
eijschers.
52~~0. PIETER WIJBRANTSZ. en LOUF’F HEIJNDRIKSZ. tot Amsterdam impetranten in cas d’appel con1937-3
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tra schipper POIJWELS ISACXSZ. gedaagde den 15en Februari 1614.
55. HANS VAN DEN BROUCK wonende tol. Heusden
requirant contra CORNELIS VAN l)El< 1’01, gerequircerde voor den Have van Hollant bij proces c:ommunicaloir.
56. D’Impostmeesters vant gemacl over Ge,erLrudenbergc
impetranten van reformatie contra LOIJS CLAESZ. MOLENAER den lesten December 1613.
66.. LOEN WILLEMSZ. en THIJkIAN REIJERSZ. Impostmeesteren van de bieren over Goijlant c0nb.a I,;\MBERT JACOBSZ. Buijrmeester tot Laren.
68. den XXVIen October anno 1612 CORNELIS ROBERTSZ tot Blaricum als pachter vant’ bestiael vanden
jare 1610 impetrant van reformatie voor de Gecommitteerde Raden contra ANTHONIS JANSZ. mede alldaer gcdaagde.
68vso. Burgemr. en Regeerders van Rlaricum gedaagdens in H.A. omme te hebben de beveelen poenaal contra
WILLEM RIJCKSZ VOS impetrallt op den XIlIIen Februarij 1614.
69vso. De Buijrmccslers va11 de rcspcclicuc dorpen van
Goijlant getlaagdens in cas van reformatie voor den Hoogen Rade contra N.N. Heerc van Nijenrod’e impetran t.
74. De Meulenmeesters van de Overschcenscbc #en Mcerlanden gcleegen aendme Noortwcstzijlde van Nae&en acht~er
de dijckplechtige landen vanden Seedijck tussch’en Muijderberch en Naerden zoo voor haer selulcn als med~e uijttcn
name vande lantgenooten der seluer land~çn contra rlc
lantgenooten van de voorsz. dijckplechLige landen milsgaders die vande vroetschappe van ,Nac~~lcn (voor (;ecommitleerde Raden, in 1613-1619.)
77. ROSA De gemeene erfgenamen van Mr. JACOB
VAN OP RODE eischers in cas van preferentie contra
de gemeene crediteuren van (den grave VAN EGM,ONT.
81. PHILIPS GERRITSZ. buijrman tot Blaricum impetrant van mandement omme ontfangen te werden als appellant contra den Officier van Naerden gedae#gde.
8.2~~0. Gasthuijsmeesteren te Weesp contra AECHTE
CLAES soo sij procedeert den XXIIen November 1616.
82. JUDITH THIJMANSDR. opposante contra de voors
Gasthuijsmeesters en AECHTE CLAES soo sij respectiue
procedeeren etc.
85. De Stadt pan Muijden.
Den &XIIen April. 1613 geaduiseert met d,en Burge-
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m e e s t e r s van Muijdeuo p d e j u r i s d i c t i e v a n Kleever e n
~~c~rs~11PC1ls(.IlCi.!) laiideu c11 iii mat vougcu ofte met wat
middel meu 4le coopers eu vercoopers vande selue landen
soude cuuueu eonstrciugeereuomme d’e opdrachten voortieii gerechle van Muijdeute #doen #en ‘den veertichstien penniug t e betalen cu t s e l v e b i j schrifte gest,elt i n t . ’ lauge
m i t s g a d e r s redeuen gestelt w a e r o m himer o v e r nijet t e
versoucken atentateu comp1
11 Lb 11 ss.
D e n XXVIIcn .Junij 1 6 1 3 weederom m e t d’e B u r g e m e e s t e r LAMBART RIJKSZ. n o p e n d e d e voorw. saecke
gecommumc~cert eu geadviseert ‘en daer neffens ,een instructiev gemacckt. Hiervan bclaelt per eeu Albertijn ergo
vaut’ voorg.aende quit.
In de bcdreniiighc vau stads ‘ilienste getreedeuin plaetse
vau mijn vader inde maeut vau November 1613.
92. CORNELIS AELBERTSZ. RENIJ pachter geweest
zijnde van de biereu over Alckmaes van’d’eu jaere 1611
impelraut vau reformatie contra CORNELIS LUIJTSZ.
alsdoeu affgaende pachter vaude selue pacht gedaagde..
93. Wouwe. .Jr. CORNELIS DE PEETERS. Opten VIIen
December een missiue ontfangen met last omme requeste
o v e r t e geevcu aendcn Racdt vau B r a b a u t omme t’e hleblm1
executoriale etc. voor port
111 ss.
91. I)eu \:eu A p r i l 1614 ~WRIAEN JANSZ POTTERE
tl’oude cu AI>RIAI5N .JXNSEN i(le .Jonge m e t haere consorleu l o t Wouwe impclrauten iu cas d ’ a p p e l voolr d e n
R a d e vau Slate c o n t r a W I L L E M WILLEMSZ.
appretialeur tot Bergen opteu Zoom als pachter vande ronde mate
over Wouwe \.oorsz. gedaagde.
9 7 . d e voochden ende c u r a t e u r vamle k i n d e r e n V A N
BODEGEM(2 Sept. 1613).
97\%0. D e n l e s t e n .Jauunri.j 1 ti18 HEIJNDRICK HIJMANSZ buijrman tot Huijsen impetrant van reformatie
contra den pachter vaut zout gedaagde.
99. De gecommitteerdeu vant gemenIe lant van Breda
als den secretaris GILLIS YPELAER van Rosendael ien
THONIS SERVAESZ. burgemeester van Baerle den IIIen
October 1612.
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Een Iuhnldígíngs-plechtígheíd.

Op 30 Maart 1815 is Koning Willem 1 te Rrussel plcchlig ingehaald en op 21 September d.a.v. ‘door #de SlatenGeneraal ingehuldigd.
Deze gebeurtenissen met cenige antlerc daarmede samenhangende, zijn in plaat gebracht. Gibelc vervaardigde. naar
het ontwerp van Leroy tieli aqua!inlen, lerwijl hierbij
later afbeeldingen van de slagen vaii Quatrebras en \Vaterloo werden gevoegd. Het waren zccr kostbare platen,
op 1 Januari 1826 uitgegeven, die al naar ze gekleurd of
ongekleurd waren, te zamen f 144 of f 288 hebben gekost..
De atlassen van Stolk le Rotterdam en v. Gijn te Dordrecht bevatten er eenige van.
Maar de inhuldiging is ook in beeld gebracht door den
Rrusselaar Joseph Dkzis Odeuaere, die van 1778-1830 heeft
geleefd, den Hofschilder van Koning Willem 1, ‘die daarvan een schilderstuk, een monorama? zooals hij dat noemde, heeft vervaardigd. Het monorama was een kunstmatig
verlicht schilderij, waarvan de beelden naar voren kwamen. Odevaere heeft het procede gevolgd van Daguierrle,
die in 1822 zijn eerste diorama heeft gemaakt.
Had zijn leermeester Jacqrres Louis Bauid, de bcrocmdc
Hofschilder van Napoleon I, een schilderstuk vervaarcligd~
dat diens Kroning voorstekle, Odevaere’ meende een tegenhanger te moeten geven, die aan den tand ,tles lijds
weerstand zou kunnen bieden!
Hij schilderde het oogenblik, dat Koning Willem 1: met
ongedekten hoofde, zich op den voorgrond van den troon
plaatst, om met opgeheven rechterhand trouw aan de
Grondwet te zweren, die ldoor Iden Secretaris van Staat,
den Heer Falck was voorgelezen ‘en waarop daarna door
de Miuisters, de leden Ider Staten-Generaal en hooge Staatsambtenaren, beurt om beurt, de eed zou worden afgelegd.
De inhuldiging had plaats op de Place Royale, vóór de
Rue de la Régence. Aan zijn rechterzijde had ‘de Koning
zijn zoon, den Prins van Oranje, aan zijn linkerzijde zijn
zoon Prins Frederik. Van de plechtigheid waren, gezeten
voor een raam van een der omringende huizen, ook
getuige de Koningin Frederika Louisa Wilhelmina van
Pruisen en Prinses Marianne, nog een kind.
Op de treden van lden troon: ile vier pages en achter
den koning de grootwaar,digheidsbeltleeders,
de adjudanten en een groot aantal Kamerheeren. Ter rechtcrzijdle
des Konings draagt de Hertog van Ursel hel Rijkszwaard
en ter linkerzijde Generaal graaf van Limburg Stirum den
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standaard van heat Koni:lkrijk. Achter ‘den Heer Falck o.a.
baron SIlouckacrt, groot-cer~~moiliemecster, de Aartsbisschop van Mechelen, primaat van het Koninkrijk, de leden van den Raad van State en van I;le Staten-Gleneraal.
Men ziet op het plein een gedeelte der eerewacht te
voet en Le paard. onder bevel van graaf d’Hauteprune.
Iets nieuws van dit diorama was, Itlat het tegen een entreegeld voor iedereen te bezichtigen was. David was
gaarin ‘voorgegaan met zijne ,.Sabines”. en heeft daardoor met dr vaststaancle. gewoonte gebroken, (dat schildIers
hun werk slechts bij zich thuis door \+ienden en kennissen lieten bezichtigen. Hij had daartegen aangevoerd, lrlat
de schilders arm bleven, terwijl ‘de openbar’e tentoonstelling van hun werken tegen entreegeld hen meér bekcndheid en fondsen zou qeven: men had ‘dit gezi,en bij A. v.
Dijck, die daardoor rijk was geworrlen. Zoo kon men ook
verhoeden,, dat het builenland schib*fersLukk,en kocht, die
in het land had,den moeten blijveu. Het was een waandenkbeeld te mcenen, Idat het Ide ccr der kunst tle na
kwam, als men ze: soms door profane oogen, liet bezichtigen. Zoo had dan ltle tentoonstelling van het monorama
gedurende eenigen tijsd plaats in #de zaal van d’e Grandes
Messageries in de Ruc de la Madelcine te Brussel.
Odevaere heeft er leen Toelichting met afbeelding bij
uitgegeven, ,die uitersl zeldzaam is geworden.
Mr. M. C. NIJLAND.

De vermeende dood van den Herfog van Praslin.
In het jaar 1824 huwde Theobald de Choiseul, Hertog
van Prasiin, Pair van Frankrijk, met Fanny Rosella Altarice, dochter van den Maarschalk graaf Sebastiani, een
der generaals van Napoléon. Hij was 19 zij 17 jaar oud.
Het is van zijn kant geen huwelijk uit liefde geweest,
maar zii aanbad hem. Toen de Hertog van Praslin acht
en dertig jaar oud was, ha,d hij negen kinderen bij haar.
En toen gebeurde het, dat een jonge Engelsche, die mooie
Henriette Delucy,, zijn weg zou kruisen ; zij werd de
gouvernante zijner kinderen. Spoedig begon hij om haar
zijn vrouw te verwaarloozen, deed of zij niet bestond en
verbood zelfs zijn kinderen met haar te sprek.en. De brieven door haar aan haren echtgenoot geschreven kunnen
getuigen, hoc zij hieronder leed. Maar ‘er kwam geen verandering ten goede: ‘de ijverzucht werd slsechts aangewak-
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kerd. Haar vader bemoeilde zich toen met het geval, en
schreef aan zijn schoonzoon, dat de Parijzer pers hei
schandaal sinds eenigen tij,tl wereldkundig had gemaakt,
en dat hij eischte, dat de Ellgels<~llc zon \voIYi’ell w!g-.
gezonden.
.-. Zij kreeg dan ook haar congé. Later is zij naar &4merika
uitgeweken, w a a r zij. m e t e e n p r e d i k a n t i s gelluwd5 e n
bij haar overlijden m 1875 ten voorbeeld wer,d gestel,:1
om haar huiselijke deugden en naastenliefde.
Maar, vier weken nadat miss Delucy was verdreven,
werd de Hertogin vermoorri gevomlen. Wel zei de Hertog,
dat hij met de betlicli~derl in haar sl:~upknmer was binnengedrongen omdat hij haar hulpgeroep had gchoolx!, maar
e r w a r e n zooveel bewi<jzen t’egcn h e m , d a t h i j v e r d a c h t
w e r d d e n mooritl geplecg.1 tr hebben e n huisarrest kreeg
omdat men hem als Pair van Frankrijk, niet in de gevnngenis kou opsluiten. Tien tlagcn na den doo 1 van zijne
echtgenoote verscheen hij voor zijn rcchtcrs, als slcrvcnd e , o m d a t h i j arscuicum z o u h e b b e n ingenomen.
En drie dagen later overleed hij, na nog zijn testamenl
gemaakt te hebben. Hierin stond, dat zijne beiilc :lochlers
jaarlijks een zekere som a a n cen persoon iu E n g e l a n d ,
niet nader aarigedui’d, moesten zenden.
Het lijk werd gekist, en nadat de verzelgeling ltloor ccn
commissaris van politie had plaats gehad, volgde #{le begrafenis des avonds in alle stiltc.
Maar nu werd later gefluisterd, 8dat niet het stoffelijk
overschot van den Hertog van Praslin was begraven, en
de vergifligingshistorieslecl~ls in scene was gczct om den
Hertog gclegenhcid te pevcn naar Engeland te ontvluchten.. Louis Philippe, die voor opspraak vreesde en zich
mitsdien voor het geval interessecrdSc, zou er de hand in
hebben gehad. In de plaats van Iden Hertog en in ‘rl~e voor
hem bestemde kist zou zijn gelegd een lijk uit het hosbestemd was. De Compitaal, dat voor de snijkamer
missaris van politie had niets gezien.......
Ondertusschen land#de ltle Hertog den volgenden dag te
Dover en gebruikte ‘s middags het mid~dagmaal te Londen. En leidde vervolgens een stil, niet opgemerkt,, leven..
Generaal Gramat, die met een zijner dochters was gehuwd,, vond het zeer onaangenaam, zooals hij tot een
vriend zeide, steeds Relt.1 aan dien .,onbekende” te Londen,
(zijn schoonvader) te moeten zenden, en ook een ander
schoonzoon, Montalembert deed het ongaarne. Bewijzen
dus van diens bestaan.
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In 1871 stierf de Hertog, in ‘t bijzijn van zijn ouden
Franschen bediende te Londen.
Het lijk van den pseudo-Hertog van Praslin werd opgegraven en in het familiegraf te Vaux bijgezet, - maar
op den weg daarheen werd rle pseudo- met ‘den echtsen
Hertog verwisseld,

Een eeuw edelsmeedkunst.
Het is een belangrijk, mooi verlucht werk, dat Carel
Regeer c11 d r . 11. .J. Rrink.grevc, b e i d e n silirecteur van I:lle
N.V. .,KoninklijkeNederl. edelmetaalbedrijvenvan Kempen, Begeer en Vos” te “s-Gravenhage. onlangs hebben
doen verschijnen, e n d a t n i e t i n #den han’del is. Deze
N.V. is een samensmelting van de bedrijven van de Heeren v.. Kempen, Begeer en Vos, welker oprichters in 1835
als ,,werkmeester” bij de keurkamer>- tyesp. te Rotterdam,
Utrecht en .Arnstcrtl;~m, werden ingesrhrc>vr‘n.
De naam v.. Kempen is in onze politieke geschiedenis
als ingeweven. Louis 1. S. van Kempen, geboren te Utrecht
op 2-4 Maart 1838 en op 15 Mei 1910 te den Haag overleden, was scheikundige en metallurg. Hij heeft aan de
fabriek tc Voorscholen een afdoeling voox galvanoplastiek opgericht, welke haar io staat heeft gesteld het gedetlkteekeu-lSl3 te ‘s-Gravenhage en het monument van
J. P. Coen te Batavia tot hun bestemming te brengen.
Evenals zijn medewerker Anton E. v. Kempen die op 30
Juni 1843 te Utrecht werd geboren en op 28 October 1902
te Leiden is overleden, was hij lid van ltle Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
Het is interessant uit dit werk Le vernemen, hoe, sinds
de eerste helft van de 18e ‘eeuw, zich de stijlen, ook bij
hel edelsmeedwerk, in Frankrijk, Nederlaad en Engeland,.
hebben gewijzigd, maar ook op het reeds bestaande werd
teruggetast.
De architect Duban te Parijs ontwierp voor Salomon
de Rothschild in 1835 een gouden servies, Idat door dje
beeldhouwers Combettcs, Jranncst en anderen in rlenaissance-stijl werd gemodelleerd ‘en ~rloor Charlles Odinot werd
uitgevoerd. Maar ook de Rococo- en de Empire-stijl vonden nog bewonderaars, terwijl zich een neo-gothische en
een naturalistische stijl baan braken.
Later, in 1880, mocht de Kon. Utrechtsche fabriek van
Zilverwerken van C. J. Begeer een zilverlen surtout de
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table van 81 stukken vervaardigen voor Koning Willem
111, dat voor Prinses Wilhelmina was bestemd.
Het was gedeeltelijk volgens 1103 bestaande leckeningen
van den 1Sen eeuwschen architect Mcissonicr gemodclleerd. En nog onlangs mochten wij vernemen, dat ~clc
Sultan van Koetci een gouden theeservies als huwelijksg e s c h e n k h a d b e s t e m d v o o r P r i n s e s dulianu e n P r i n s
Bernhard, en dat in Louis XIV stijl zou worden vervaardigd.. Maar ook nieuwe stijlen werden en worltlen nog
met succes gevolgd.
In Engeland was Thomas Boulsover in 1743 de uitvinder
van het Engelsche pleet, dat nog steeds als ,,Sheffield
plate” zijn waarde heeft behouden.
Een werk, dat ook voor den km~sthisloricus. door den
uitgebrciden tekst, veel belangrijks bevat.
Later zullen nog volgen: ,.Sieradcn” door .Jac. Vos en
,,Beschrijving KIII de penningen in de jaren 1880-1935 ges l a g e n o f g e g o t e n d o o r d e N . V . ,,KoninklijkeBeg#e,er”,i
door W. K. F. Zwierzina, die met ,,Een eeuw e,delsmeedkunst” e e n g e h e e l z u l l e n uilmakcn.
Mr. M. C. NIJLAND.

Zegenwenseh
op het Zilveren Huwelijksfeest (1886-1911) vaa Heer en Vrouw
Emil en Louise Bnpghgraef-Gnde, te Weltevreden, Java.
B i j i e d e r H o o g t i j d a t .wij h o u d e n
Keer de herinring deemoedvol
Terug langs vertogen Ouden,
Wier borst van d’eigen vreugd eens swol!
Nog stroomt het bloed in ome aderen
Van d’edelen ridltler en zijn ga,
Die eerst bekenden onzer vaderen,
Weleer, in ‘t Land van Altena. 1)

.

1) ,,Burghgraef
uit Altena gesproten” (zie: Simon van Leeuwen: “BataDit Huis van Altena is Noorsch van oorsprong en
via Illustrata”.
gaat op A.D. 945 in de Nederlanden terug. Het geslacht was van
denzelfden stam als dat der Heeren van Cleef. Takken van dit Huis
van Altena hebben steeds of drie Zwanen, of twee Salmen in hun
Wapen gevoerd, van verscheiden tintuur.

MEMORANDA
Nog staat hun beeld in onze trekken,
Nog stuurt hun inborst in onze haud!
Hun edel voorbeeld wil ons wekken,
Hoever ook van dat Vaderland!
,,Waar ‘1 Altijd-groene Insulinde
Zich slingert om den Evenaar”,
Vondt, Bruigom gi,i Uw Welbeminde
En werdt G’Uw eerst geluk gewaar.
Hoe moet Uw hart U zijn gerezen,
Toen bij het stijgen vau de zon
De dag van Uw verdubbeld Wezen,
Van Uw verdubbeld Lot begon.
Van toen af heeft van hoop en vreezen
Voortdureud Uw gemoerl gedeind. In Lief en Leed hebt Gij bewezen
Dat Liefde zegeviert in ‘t eind.
Wat
Die
Een
Was

Oudervreugd hebt Gij genoten! glimlach van Uw eersteling,
bron van blijdschap, onverdroten,
waar Uw heele hart aan hing.

Dat
Die
Als
De

eerst gebabbel van de kleinen,
eerste schreden langs den wand,
zij bij d’eerste wankle seinen
toevlucht namen tot Uw hand..

Ze wijken nimmer uit Uw zinnen.
Hetzij ze verre zijn of Thuis,
Al ‘t oude komt U weer te binnen,
Als Gij hun stemmen hoort in huis.
Sinds heeft de hardde ernst van “t leven
Tot duurzaam Koper IJ ,.gesmeed.
Toch is het Groene U bqgebleven
Van d’eerste stonde aan van Uw Eed. - Nog heller toekomst blonk U tegen
Waar Tijd het hard metaal polijst,
Door Zonnebrand gedeeril noch regen,
Tot ieder het als Zilver prijst!
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Ja,, -- Tiu van Banka 2) wordt tot Zilver,
Wanneer onwaukclbaar beleid
D e 11a11d ri&t van den noesten ~delver,
Chqmwd inct onvermoeideu vlijt.
Reeds sinds zij saam geklonken waren
Wecrgalmtlcn
van dien Zilverklank
Uw Harten, door een lang ervaren
Gestemd tol onvermengden Dank!

l)at C;i,j tlarl lang i n Wel-te-Vredeu
Cw rust, dit nimmer rocsl: behoudt:
Verzcltl van aller v r i e n d e n Bc~dcn:
,,Uw zilver wortlc eens tot GOUD!
R e e d s .gann (1~ Ooster k i m m e n glooretl
Van mcuwe, ongekende vreugd.
Een jong geslacht \I-ordt dra geboren
Eu boodscha~~l IJ vernieuwde .Jeugd!
Uw naneef, L. 1’. de Boer,
e x hrghgraef,
Yale College, New HaveIl.
Connecticut, U.S.A., 1911.

2) De Heer Emil Burghgraef is jarenlang Hoofd-Ingenieur geweest bij
‘s Rijks Tlnmijnen op Banka. Zijn Over-Grootvader, Majoor Francois
Hendrik Burghgraef, Commandant van het Fort de Bourtagne (17451825), was mede the over-grootvader mijner Grootmoeder, Vrouw
Elisabeth Weerstra-Burghgraef. (de Boer). Diens zwager Jacob Cranssen, Gouv. van Banka, heeft met Nic. Engelhard, indertijd Daendels
Plantentuin in bezit gehad.
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H. van A?
In 1852 is bij H. C. A. Campngnc c! Zn.! destijds tc Tiel
en later te Amsterdam. ui!gegkx\;cn: ..ITil de ge:lenkschrift e n van CW v o o r n a a m Nedcrlandsch beambte, o v e r d c
twectlc helft d e r 1S:lc (‘11 hvt b e g i n :ler l9e eeuw; modCgedeeld ldoor mr. H. van A.“.
Door tlrbn zelfden H. van A. is in lSS4, mede bij Campagne te Tiel, verzorgd : ,~fIei~illllcritlg~ll
van vroeger
e n
lntcr leeftijd”; een even belangrijk boek.
Wie is die H. van A.?
M r . \Tan Doorninck geeft ill zi,jn ,,Vcrmomde e n nnamloozc schrijvers” slechts één H. van 4. aan en wel: Hieronynus vau Alphen ; doch deze kan ~tle ,:loor mij gezocl~lr
met wezen. Hij noemt Herman van Appcllern als schuiln a a m van ,A. W. E n g e l e n , die in 1 S31 verzorgde: .Xen
Nedc~rlnntlsch v e r h a a l u i t h e t l a a t s t ,cler l7de eeuw”, in
2 dcclen, en in 1840 ,,Dc grot WU Fosto”, in 3 deelen. Ik
herhaal, dat ik zoek naar den H. van A. van 1882 en 1SSd.
De assistente van de Koninklijke Bibliotheek t,e Den
Haag,’ die in 1931 of 1935 een vervolg gaf op Vat1 DooFninck, is er niet in geslaagd. den H. van A.: dien Ik zoek,
te vinden. Ik had een hennclijkehoop, ldat op het exemp l a a r v a n d e ,.~edenkschriftell” in de Koninklijke aanstonds zou zijn aangeteekend wie ,.mijn” H. van A. was;
doch dit is niet het gevql geweest.
Dc firma Campagne, te Tiel. berichtte me: d a t z i j
slechts drukker is van de Tielsche courant en niets weet
van het fotlds van den nxmlgenoot (vermoedelijk: oom)
te Amsterdam, welke uitgeverij niet meer bestaat. Ook
Rijks-archief en Gemeente-archief
van Den Haag konden
me niet helpen.
Wie kan hieromtrent iets mededeelen?
Amersfoort.
FREDERIKS.

De Floristen,
LTit: Dr. F. Brown: Nau\\-kcnrigc el1 gc<letlk\v:1erdigc Reisen
door verschillende lantlen van Europa, Jan ‘vau Hoorrl.
.Qmsterdum 1682.
Te Hacrlc~tn zijnde, wicrtl i k tle vre~m~le tulphandel indagtig \T:clke val. lti31-‘37 i11 Hollaild iil z w a n g w a s , want
daer duizende me:?e gewonnen werd, soodat #de wevers en
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winkeliers uitscheidden en allc handelaars van tulpen
werden. Men kreeg voor één tulp de Viceroy f 2500, en
andere tulpen verkocht men voor f 1400 per stuk, soodat
men d’cenen dag bloot was en d’anlere ~dag in een karos
met zes paarden kon rijden. So de naam Floristen. Dese
met het geld geen raad wisten; daarna so verarmld, dat zij
binnen korlcn tijd weer naar ‘t weefgetouw moest’en.
N.
Deekmaa, Deymah, (3) De(e)lmen, Deylman ook Deulman.
door C. v. V.
Uit .,Walx~~s der Magistratuur der Stad Amsterclam
(1306-1672)”
door Mr. P. A. J. van den Brandcler. (aanwezig o.a. in de bibliotheek v.h. Kon. Gen. en Her. Genootschap ,.de Ned. Leeuw”, den Haag.)
door Dr. A. Coster van Voorhout, Den Haag.
Ao. 1430. CLEMENT CLAESZ DELEMAN, schepen later burgemeester 1436.
“18Wapen: In zilver 2 roode dwarsbalken, waarvan de
bovenste beladen met 4, de onderst,e met 3 liggenlde zilveren kruisjes. Onder de burgemeesters wordt zijn wapen aangegeven: 3 dwarsbalken, waarvan de 2 bovenste
als voren en de onderste met 1 liggend kruisje op een
roode balk.
-40. 1454. CLAES DELMAN CLEMENTSZ. schepen
raad in 1479.
Wapen: Getleeld: a) In zilver 3 roode #dwarsbalken,
waarvan de bovenste beladen met 3, de middelste met 2,
de onderste met 1 liggend zilver kruisjle.
b) In zilver een omgekeerd blauw zwaard, waarover
een boven afgebroken 6 spakig rood rad. (Zie Deleman
Ao. 1436.) Am wie(n) behoort dit wapen?
Ao. 1475. CLEMENTSZ GERRETSZ. DELMAN,
schepen 1485.
Wapen: Gelijk aan Deleman Ao. 1430-1436.
Ao. 1481. JAN CLEMENTSZ. CLAESZ. DELMAN, schepen 1481.
Wapen: Gelijk aan Delman 1454.
‘40. 1489. JAN CLEMENTSZ. GERRETSZ. DELMAN,,
schepen 1489.
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Wapen: In zilver 3 roode dwarsbalken, bovenste bieladen
met 3, middelste met 2, onderste met 1 zilver kruisje. (Bij
Wagenar heet d e z e De(~e)l(e)man: Jan. Clem. Claesz.
Delman).
Uit: AMSTERDAM in seyne Opkomst, Aanwas, enz.
1767, door Jau WAGENAR. (111 Deel Blz. 927).
Lijst der Schepenen en Burgemeesteren en Rad’en der
Stad Amsterdam.
le. Clement Claesz. Deyman, Schepen 1436, 1437. (Zieb)
2e. Jan Deyman, Schepen 1446, 1447.
3e. Gerret Jan Allcrtsz. Dcyman, Schepen 1478-1479.
4e. Claesz. Gerretsz. Deyman, Schepen: 1510-1512-15131515-151%1520-1522-1528-1536-1537-1539.
In ons Familie Register slaat bij de familie DEELEMAN het volgende:
le. *JAN DEULMAN, evenals zijne vrouw voor 1687.
2e. CLAESZ. JANSZ. DEULEMAN, geb. Amsterdam
(zie Ao. 1481 Jan Clementsz. Claesz. DELMAN, wat de
namen betreft) ca. 1664, fulpwerker, wonend’e grooteLeydsche dwarstraat, huwt te Amsterdam 17 Jan. 16887, Agnietjc
.Jacobs d e L a n g e , g e b . M.onnikkendam - - - t - - - 3e. J A N ( ?> D E U L E M A N , g e b . 1688 t e ---t - - huwt Sebilla Kramers wonende onder Berkenrode.
4e. JAN DEULEMAN (Duyleman, Deeleman) eb. te
Santpoort 1721 t --- huwt onder Berkenrode l3 eemstede-Amsterdam 3-11-1739. ,,
Aaltje Kiers, geb. Steenwijk --- 1711 t Oudshoorn
17 M,aart 1768.
Zij hadden 5 kinderen o.a. Johannes en Pieter, (zoons).

Eet Wapen van Frtns Bernard.
In allerlei uitgaven en couranten zijn in den laatstcen
tijd wapens afgebeeld van Z.D.H. PRINS BERNARD VAN
LIPPE BIESTERFELD. Zij waren echter foutief.
Het wapen is: gevierendeeld (1-4) een vijfbladige roode
roos met gouden knop op zilver; (2-3) een gouden ster, (8)
getopt met een natuurlijke zwaluw op goud. Helmbeeken,
de roos,, tusschen een vlucht van zilver. Het #eerste deel
is het oude wapen der graven van LIPPE, het tweede dat
van SCHWALENBERG dat door erfenis in dit geslacht
is gekomen. Die ster is door verschillende wapenteeke-
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naars 5, 6 of 8 puntig :~fgebt~cltl. Op al de afbeeldingen
is de 5 puntigc gekozen terwijl de TEl,EGRAAFnog esel
l-bladerigc roos als I~clmtc~ckcu geeft! Die ster 1111, is deZClfde die iri ldc \\‘:l~)~~ilS Ier ;1311vc~l~~~~:1111~~gcsl:~cll tcu STEl1I<l:NIBXG c’n \U’AI~DI~~(~K v o o r k o m t e n d a a r 8-puntig
is. Zo0 is .zij dan ook terecht afgebeeld i:l hel prnchfwapenwerk val1 S’PRöHL, DlXTSCIiE W’APPENII(>I,I,E.
Teneinde zekerheid Le krijgen heb ik mij gew’end tot
de F~lrstlichc Verwaltung te Detmold en tot de Vereenig i n g DEUTSCHEHEROLDt e Berlijn. Beider a n t w o o r d
was vaag en de laatste gaf echter nog aan, dal binnenkort
die zaak wel gere,geld zoude worden.
Een verzoek om een afschrift van het wapen te mogen
ontvangen werd afgewezen, omdat het PETSCHAFT, dc
stempel, niet presenl was.
Werkelijk hccfl de vrocgcr regeerlcndc vorst Prins Leopold aan Dr. NEUl3ECKERde opdracht gegeven,, om in
overleg met den Hcrold rlc zaak .ecns aandachtig na Le
gaan om uit te maken hoc dat wapen zijn moest.
Het wapen is nu als volgt vermeerderd.
Hel is gc~vierendeeltl (1-4) zilver met een roodc ,5-blnderige roos, goud geknopt en gepunt (2-3) rood met een
gouden S-puntigc sier getopt met een natuurlijke zwaluw.
3 gekroondc helmen. IlECHTS met het helmteekcn cc?11
gouden ster lusscl~e~~ een roodc vlucht. iWDI)I’N de roo4le
roos tusschen een zilveren vlucht. LINKS een gouden ster
getopt met een ualuurlijke zwaluw tusscl~cn een roode
vlucht.
Dekkleeden: RECHTS goud-rood, MIDDEN zilver roolrl
IJNKS goud-rood.
Schildhouders twee engelen lgekleed in zilver met gouden franje at’gczct, dc I<echtcr op de borst belsJen m’et de
l,ipl:escl~c roos, dc liukcr m e t dc Sch~~~alcubcrgschc s t e r
met zwaluw op een rood borststuk. Beide hebben in ‘de
buitenhand een groene palmt.ak en staan op een steenen
sokkel.
Het geheel is geplaatst op een vorsteenmantel van purper
met gouden franje en gevoerd van hermelijn, opgehoud,en
met gouden koord met kwasten en gedekt !door een vorstenhoed.
Lij stellen de herauten voor van Lippe en Schwalenb,erg.
Een ongekleurde afbeelding met onvollodige beschrijving ervan heeft in het VADERLAND gestaan.
Voor onze Prins Gemaal zal het voeren van dit wapen
wel tijdelijk zijn.
.
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De veronderstelling toch is niet te gewaagd, dat Hij,
evenals wijlen PRINS HENDRIK der Nederlanden, in
afzienharen tijd van H.M,. de Koningin wel een nieuw
wapen zal krijgen.
STEENKAMP,

Onder de Studeerlamp.
Het geslacht de Weílle (Weil, Weill, de Veille, de Veil).
door G. J. de Weille cn G. A. de Weill,e Jr.
Uitgave: Drukkerij G. A. de Weille en Zn. be W.eesp.
In dit genealogisch werk zijn de samenstell,ers er in geslaagd een aaneengesloten stamboom samen te stellen, die
tol in de mid~deneeuwen terugloopt ‘en behoorlijk is gedocumenteerd; zij hebben er zes jaar over gewerkt en
dit is niet lang te ‘noemen, wanneer men in aanm.erking
neemt, wat er is bereikt.
Het’ ware ongetwijfeld te wensclien, als dit voorbeeld bij
andere geslachten navolging zou vinden in het b’elang van
de genealogie el1 de hcrakliek.
Hel werk begint dan met den oorsprong d’er familie in
Spanje in de l-lde eeuw, en wel van Joodsche afkomst.
Bij de omschrijving hiervan is een kleine onjuisthseid ingeslopen.. Op blz. 14 staat: ,,Vrijwel de meeste voorouders
waren Rabbijn of verrichtten Levielisch werk. Dit bezorgde
hen ook meermaleu den bijnaam: La Levy (de Leviet).
Langzamerhand is deze aanduiling ,,Ha Levie” gebruikt
als stamnaam, waardoor deze veranderde in: Levy”.
Het is namelijk. zoo:
Bij de Joden is lcle bijnaam ,,Ha-Lcvie” alleen het bewijs,
dat deze afstammen van den stamvader Levie, den zoon
van den ~Bijbelschen Jacob. Tijdens het bestaan van
Tabernakel en Tempel verrichtte deze ,,Lecielcn” daar
diensten, als helpers van de priesters.
In de 14de eeuw bestonden ttlcze (dienstten niet meter, dus
bleef den Levieten nilets anders over #dan tde bijnaam:
,,Halevie”, waaraan nog wel een enkele ondersch’eiding
en ceremonie verbonden was, maar van diensten was absoluut geen sprake. Maar dit heeft met die juiste samenstelling van den betreffenden stamboom niets t’e maken. ,
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Op blz. -20 volgt dan de omschrijving van het wapen
,,Vci&” : Veld : (iroen, waarop een leeuw, doorsnede:
boven: goud; onder: roo,d; in 1601 in Lotharingen, en
verder ,,Veil” in Beielxx en ,,Veillc” in Frankrijk.
Daarna de biographieën van Jacobus en Jehuda de Veil:
Aster Levie (1598-1635). Char.lcs lIlaria de Veil (1630.
1700) met diens gcpholografeertl hamlschrift cn een opsomming van diens werken..
Lud. Campi&gne de Veil (geb. 1637) en diens werken.
Eriedrich Ragslal de Weille met (diens portret en lijfspreuk: Komt laat ons gaan in het licht van den Heer”;
en boeken: Thomas de Veil (1684-1746) ook met portret.
Dirk de Wcille, waarmee de Hollaudschc tak benaderd
wordt. Verder zijn iii dit boek nog opgegeven ~:l~e bronnen,
die voor de samenstelling zijn gebruikt, en stamboom met
register.
Waf WC in het algemeen hiervan zeggen kunnen:
Het boek is met grootc zorg samengesteld en heeft ook
historische waarde. Men zal voortaan over dit onderw,erp
niet meer kunnen schrijven zonder dit d’egclijk werk t’e
raadplegen, want het beval: gegevens. die elders niet te
vinden zijn,
Dc schrijvers hebben niet alleen hun geslacht, maar ook
F.
tlc genealogie cen gocdcn dienst blcwezcn.

De naam Maria.

Over zijn beteekenis en velerlei vormen? zijn verspreiding en vereering door P. Vinc. van Wijk, Ord. Carm. met
12 afbeeldingen door A. J. Th. M. Stappers.
Uitgave: Leiden, E. J. Brill, 1936.
Dit boek heeft een speciale beteckcnis, zooals het ook
zelf zegt: voor allen, die Maria heet’en, of Maria eeren en
derhalve een speciaal Katholiek karakter.
Het handelt dan om lde beteekenis van Maria in Ide
verspreiding onder d e menschen, mo:iogrammcn, letterspelingen; in de planten- en dierenwerel’d; in huis ‘en
plaatsnamen; de vereeriag in het algemeen men een vrij
uitvoerig regis ter.
F.
De illustraties zijn vrij scherp geteeklend.
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Maria Staart
1587 - Feb. - 1937
door
K. F. H. de Kroon.

*

”

‘

Er zijn in de wereldgeschiedenis weinig vrouwen aan
te wijzen, die zoozeer de hel~dinnen van litteratuur en
tooucel geworden zijn als Maria Stuart. Vooral haar tragisch einde heeft daartoe veel bijgedragen. Een knappe,
elegante, ridderlijke vrouw, koningin tevens, ‘die haar leven moest laten op het schavot - wraakzucht harer jaloersche rivale, die alles miste, wat zij bezat - een jonge,
beschaafde, levenslustige vorstin, die, in strijd geraakt met
haar ruwc en half-barbaarsche onderdanen, hulp zocht
bij haar koninklijke verwante, Elisabeth van Engeland,
om, na lange jaren van gevangenschap, door deze - uit
vrouwelijke naijver, godsdiensthaat en angst om haar trooa
- eindelijk naar het schavot te worden vekwezen. Zoo
scheen het althans.
En haar waardige houding tijdens haar gevangenschap,
haar grootheid van ziel, haar geestkracht, haar waarlijk
koninklijke moed gedurende haar laatste <lagen, zelfs op
‘t schavot, wischten al haar vroegere fouten en vergrijpen
uit, maakten haar grooter en verhevener dan zij werkelijk
was en kroonden haar slapen met een aureool, zoo, schitterend, dat de (door haar in b@ere tijden geborduurde
woorden. . ,,mijn einde is miju begm”’ verwezenlijkt werden:
d e Maria Stuart, die haar hoosd moest leggen op het blok,
was niet meer, maar een andere Maria Stuart, edeler en
schooner, zachtmoediger en deugJzamer, koningin en martelares, leefde voort in de herinnering der wer’eld als
slachtoffer van jaloerschheid en haat.
Het leven van Maria Stuart is ten nauwste saamgeweven
met den strijd tusschen Hervorming en Katholicisme, die,
reeds begonnen, eer zij hlet levenslicht aanschouwde, bij
haar dood nog niet geëindigid was. In 1533 had Hendrik
VIII Engeland van Kome losgescheurd en op aandrang
van Crammer en Cromwell een nationale kerk gegrondvest en dat te eerder, wijl het rijke grondbezit en d,e
macht der vele kloosters de hebzucht van HenBrik VIII
hadden gaande gemaakt. In vijf jaar tijld waren ze alle
opgeheven en hun bezittingen onder den hamer gebracht
de goederen werd’en meerendeels gekocht door de gentry,
die daardoor een der hechtste steunpilaren van de Hervorming werd.
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Toch ging dit niet alles zonder strijd: in Nltl. Engeland,
waar de katholieke aanhang onder de e:leleir zeer groot
was: brak in 1542 een opstnud uit. #Jacobus V van Schotland, die in 1510 gehuwd was met Maria de (kuise: eu, om
sterker te slaan tegenover de Hervorming, die ook in
Schotland doorgedrongen was, het eeuwenoud verbond
met Frankriik had vernieuwd, deel in 1512 een inval in
Engeland om de katholieke opstandelingen te steunen,
doch werd bij Solway Moss verslagen. Als vluchteling
teruggekeerd in Schotland, stierf hij enkele dagen later,
teleurgesteld in al zijn verwach fingen en verbitterd over
de tegenwerkingen van een groot deel der Schotsch’e lords,
uit heb- en eerzucht tot het Protestautisme overgegaan.
Les dagen te voren - 9 Dec. lt542 - was hem een
dochter geboren, die ‘nu, onder regentschap van haar
moeder, koningin van Schotland werd. En van !dat oogenblik af werd het leven van Maria Stuart beïnvloed door
de politiek, want de koning van Engeland besloot dadelijk
voor zijn minderjarigen zoon en erfgenaam Eduarcl naar
de hand van deze kostbare bruid te 8tlingen, om zoodo~entle
Engelaud’s heerschappij over Schotland te vestigen. De
Schotsche lords stemden gereedelijk toe, ,doch Maria de
Guise verzette zich tegen dit huwelijk, eerstens, wijl ‘t in
slrijd was met. haar Katholieke overtuiging, tweedsens, omdat Hendrik VIII eischte, ldat de jonge koningin aan het
Engelsche hof verder zou worden opgevo8ed. Zoo bleven
de onderhandelingen slepemle ‘en toen Hendrik VIII in
1547 stierf, was het verdrag nog niet uitgevoerd. Nu echter
eischte de Engelsche regent, de hertog van Somerset, die
bruid op voor den minderjarigen koning en een Engelsch
leger rukte Schotland binnen om deze eisch kracht bij
te zetten. De troepen van Maria de Guise werd,en bij
Pinkie Cleagh verslagen; de Engelschlen drongen Schotland binnen, doch ~tle veldtocht had niet het gewenschte
resultaat.; Maria Stuart was door haar moeder goed verborgen m ‘t klooster Inchmahome. Bovendien begon in
Engeland zelf ,cen opstandige beweging tegen het bewind
van den hertog van Somerset; hij werd gedwongen tot
aftreden en als regent opgevolgd door den hertog vau
Northumberland.
Intusschen had ook Hendrik 11 van Frankrijk naar de
hand der vijfjarige koningin gedongen voor zijn zoon en
opvolger, den lateren Frans 11, een aanzoek, dat bij Maria
de Guise in betere aarde was gevallen. Zij haastte zich dan
ook, na bespreking met de Katholieke partij in Schotland,
de voordeelen van zulk een nauwe verbintenis met Frankrijk beseffende, in dit aanzoek toe te stemmen en zoo
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zette de jonge Schotsche koningin 13 Aug. 1548 in d’e
kleine haven Roscoff bij Brest voet aan wal. Hi.er w’&d
zjj o p g e w a c h t d o o r eeu uitlgelezen stolet van edelten e n
ridders, #die haar moesten begelNe&n naar St. Germain.
De reis door Frankrijk was een groote trio8mftocht;
in alle plaatsen en plaatsjes, waar de stoet doortrok, w’erd
op grootsche wijze hulde gebracht aan de a.s. vrouw van
den dauphin en toekomstige koningin van Frankrijk en
zoo bereikte Maria Stuart in een onafgebrok’en re’eks van
feesten St. Germain, waar zij voor de eerste maal haar
verloofde zag, een zwakke, bleeke, ziekelijke knaap van
4lÍ2 jaar, tlitb h a a r --~- zijn bruid -- bedeesd en schuchter
begroette.
Aan dit hof, waar haar oom Frans - als bevelhebber
van het leger - en Karel - als aartsbisschop van Reims
en kardinaal van Lotharingen - groote invloed uitoefenden, - hel schitterendste van dezen tijd - kreeg M.aria
Stuart een volmaakte opvoeding. Zij leerde Latijn, Grieksch
ILaliaansch, Engelsch, Spaansch en door haar aangeboren
begaafdheid en bevalligheid groeilde zij al spoedig op als
een der schitterendste figu’ren in deze elegante en riddlerlijke omgeving ; zij werd een volmaakt kind der renaissance en wat vooral de Frnnsche adel in haar bewonderde,
was haar sportiviteit, haar onvermoeibaarheid als paardrijdster en haa? koenheid als jageres. Vroolijk ‘en zorgeloos dronk zij uit alle schalen van deze rijke, romantische
en zonnige jeugd; zij werd het vrouwen-ideaal der Fransche renaissance, jonge edeljen droegen in vereerlendle aanbidding haar kleuren, ldichters bezongen in hartstochtelijke verzen haar schoonheid; haar ongedwongenheid en
haar gratie. En voor Maria Stuart zelf zouden dit hof en
dit land het paradijs blijven, waarnaar zij immer verlangend zou terugzien, ook in haar later leven.
In 1555 had Karel V afstand gedaan van den troon en
was zijn zoon Filips 11 hem in Spanje en de Nederlanden
opgevolgd. Deze nam met de kroon ook de oorlog filet
Frankrijk over en daar hij in 1554 was gehuwd met
,,Bloody Mary” stond Frankrijk dus tegenover Spanje en
Engeland. Voor dc politiek van het huis Valois was hel
dus gewenscht zich van de Schotsche kroon te verzekeren en zoo werd het huwelijk tusschen M,aria Sluart en
den dauphin in 1558 met ongekende pracht voltrokken.
In datzelfde jaar - 17 Nov. - stierf ,,Bloo,dy Mary” en
nu lachten drie kronen Ma’ria Stuart toe: Schotland,
Frankrijk en Engeland. Maar in Engeland besteeg Elisabeth, dochter van Hendrik VIII en Anna Boleyn, aden
troon. Daar Rome dit huwelijk echter als een concubinaat
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had beschouwd, was Elisabeth volgens de Katholieke kerk
een bastaard en bezat dus geen rechten op den troon. 1)
Zoo ook scheen de opvatting van het Parijsche hof,
want op bevel van Hendrik 11 nam het kroonprinselijk
paar in zijn wapen ook de Engelsche kroon op en liet
Maria Smart zich openlijk en in latere oorkonden noemen:
koningin van Frankrijk, Scholland, Engeland en Ierland.
Dal hierdoor koningin Elisabeth tol haar vijandin werd
gemaakt, was duidelijk, want het moest haar onduldbaar
zijn, dat Maria Stuart haar het recht op den troon feitelijk
ontzegde. En ofschoon dit veelzeggend gebaar op zich
zelf niets beteekendle en slechts e;cn g,lbaar bleef - want
noch Hendrik 11, noch Maria Stuart dachten er aan Elisabeth het recht op den Engelschen troon met de wapens te
betwisten - ‘toch zou het de verhouding tusschen beide
koninginnen steeds vertroebelien, want Elisabeth zou Maria
Smart steeds zien als de schaduw achter haar troon. Maar
tegelijkertijd werd het Elisabeth hierdoor ‘duidelijk dat
haar aanspraken op den troon slechts als geldig zouden
worden erkend door het Engelsche volk, inldien zij den
staat van zaken, door Hendrik VIII en E,duard VI geschapen, als uitgangspunt nam en voortbouwde op de
hervormingen, waarvan haar voorgangers reeds de grondslagen hadden gelegd. Haar troonsbestijging werd dus een
triomf voor het Protestantisme, waardoor dus ook het
huwelijksaanzoek van Filips 11 moest worden afgewezen.
Den 3en April 1559 werd de vrede van Cateau Cabresis,
gesloten, welke vrede kort daarop bekrachtigd werd door
een huwelijk tusschen Filips 11 en Elisabeth, de dochter
van Hendrik II. Op het tournooi, ter eere van deze ‘dubbele gebeurtenis gegeven, werd H’endrik 11 zwaar gewond
en stierf enkele dagen daarna. Frans 11 was koning van
Frankrijk en Maria .Stuart, 17 jaar oud, koningin. Met
nog grootere pracht en praal, dan een jaar geleden bij de
huwelijksplechtigheid ten toon gespreid, had dje kroning
te Reims door kardinaal de Guise plaats; het hoogste was
1) Hendrik VIII was gehuwd met Catharina van Arragon en wilde
scheiden, maar Rome weigerde, vooral na 1529 (de vrede v. Barcelona
met Karel V). Hendrik VIII volgde nu de raad van Thomas Cromwell en
stichtte een nationale kerk, waarvan de koning het hoofd werd en nu
werd de echtscheiding tusschen Hendrik VIII en Cath. van Arragon uitgesproken, waarna hij met Anna Boleyn huwde (1533). Onder haar invloed
zetten Thomas Crammer, aartsbisschop van Canterbury en Thomas Cromwel de Hervorming krachtig door. In 1534 werd Hendrik MII zelfs door
den paus in de ban gedaan.
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voor de Schotsche vorstin betieikt: ’ heerscheres over h,et ”
schoone Frankrijk, bewonderd, gevierd, aangebeden door
al,. wat om het hof heenzwermde of ermede in verbinding
stond. Maar deze heerlijke tijld bleek slechts een .koÍ$e,
schoone droom te zijn, want reeds 5 Dec. 1560 stierf
Frans 11 en nu was Maria Stuart weer wat ze voor dien
geweest was en blijven zou, koningin van Schotland.
Daar was in de gelukkige zorgelooze jaren, die Maria
Stuart in Frankrijk doorbracht, ook de reformatie en
wel in den vorm van het Calvinisme doorgedrongen.Maria
de Guisc, de regentes. hall zich m,ct kracht verweerd te.
gen wat zij ,,de ketterij” noemde, maar na de troonsbestijging van koningin Elisabeth en de terugkeer van John
Knox, uit Genéve had het Calvinisme steeds meer veld
gewonnen en het duurde niet lang of het gezag der regentes was beperkt tot Leith en Edinburgh, waar Fransche
garnizoenen lagen. Toen kozen de prot’estantsche edelen
tot regent een natuurlijken zoon va11 Jacobus V, den earl
of Murray, een hoog ontwikkeld man en een schetpzinnig
en Tijn politicus, maar eerzuchtig en calvinist uit berekening en nadien was de triomf van het Calvinisme in
Schotland verzekerd. Voor koningin Elisabeth was de kans
schoon ,geweest zich in den Schotschen burgeroorlog t,c mengen en daardoor ha& invloed in het Noordelijk grensland
te verzekeren; de Schotsche calvinisten haddlen in dien
beginne zelfs op haar hulp gehoopt. Maar Elisabeth was
weifelachtig en terwijl zij de situatie nog overwoog, gingen
de gebeurtenissen haar gang, Leith capitule#etide; kort
daarop stierf Maria de Guise en nu was Murray oppermachtig. Met John Knox, voerde hij nu een democratische kerkorde in geheel op de leest van Genève geschoeid
en 6 Juli 1560 sloot Murray met Elisabeth het verdrag
van Edinburgh, waardoor Schotland onder Engelsch protectoraat kwam. Tevens werd hierbij bepaald, dat de kmerkelijke toestanden nader zouden worden gerqeld door een
Schotsch parlement, dat een Rijksraad werd ingesteld ,en
de Fransche troepen zouden vertr’ekken. T,egelijk deden de,
onderhandelaars,. voor wat Maria Stuart en haar emaal
betrof, afstand van alle aanspraken op den Enge 5 schen
troon. Wel werd dit verdrag door Maria Stuart en Frans 11
nooit erkend, doch Frans 11 stierf reeds in Diec. 1560 en
de vrouw, die nu de macht in Frankrijk in handen kreeg
- Catharina de Medicis - was niet van plan Maria
Stuart te steunen, ook niet, toen deBe zich op verzoek van
haar stiefbroeder, zich gereed maakte naar Schotland te
begeven. Den 19en Aug. 1561 landde Maria Stuart te
Leith, op haar overtocht ternauwernood aan de lagen van
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Elisabeth ontsnapt. 1 j Maar hoe geheel anders was de
ontvangst hier dan destijds in Frankrijk. Geen schaar van
schitterend uitgedoste edelen verwelkomtIc en omringde
haar; slechts een hoopje armoedige boeren en visschers
kwamen nieuwsgierig toeloopen om te zien, wie daar
voet aan wal zette. Eerst den volgenden dag kwamen
Murray en enkele andere 8edelmen om de koningin t,e begeleiden en n u ging het rechtdoor naar Holyrood. OIIdanks John Knox, die op (de kansel van St. Gilles het
volk waarschuwde tegen de ,,paapsche”, werd zij algemeen als koningin erkend.
.
De eerste j?ren in Schotland gingen vrij rustig voorbij.
Hoewel Maria Stuart weigerde de actse te eerbfedigen,
waarbij hel parlel>lent in 1.560 de Hervorming had ingevoerd, liet zij toch de kerkelijke toestanden bestaan; alleen
eischte zij voor zich zelf de vrijheid van het Katholieke
geloof op en liet in haar huiskapel de mis lezen. Zij deed
zelfs nog een poging om met John Knos op goeden voet
te komen, maar deze harde, fanatieke ~lelneldragondler
bleek ongevoelig voor de vriendschap eener lieftallige koningin; hier stonden trouwens twee wereldbeschouwingen fel tegenover elkand’er.
Maria Stuart hield niet van Schotland; zij, ,de lijn bcschaafde renaissance-dochter, vond de bevolking ruw ,en
barbaarsch, als het land zelf; het regeercn liet zij de
eerste jaren aan Murray over, terwijl zij zelf met een intieme kring van even Jeugdige en vroolijke kennissen, die
tot haar Fransche hofhoudmg behoosden, op haar voorvaderlijk kasteel een stukje Frankrijk poogde Le scheppen, om de harde: koude Schotsche omgeving? ‘door clc
vurige predikaties van den zuren John Knox nog somberder geworden, te vergeten. Zoowel tlit laatste, dat door
de buitenwereld veel #erger werd voorlgcst’el’d dan ‘t werkelijk was, als het lezen van de mis verbittlerden de Schotsche protestanten en wekten inzonderheid de v,erontwaardigiqg op van Knox, die in ‘t openbaar over de ondeugden der koningin toornde.
Een gebeurtenis, die zich op Holyrood afspeelde en die
den jongen dichter Chastelard op het schavot bracht, deed
het Schotsche parlement en vooral Murray er bij Maria
1) Engelsche kapers zwierven in ‘t kanaal en op de Noordzee om
de Schotsche koningin bij haar overtocht op te vangen, omdat Maria
Stuart weigerachtig bleef het verdrag van Edinburgh te erkennen. En
deze erkenning was voor Elisabeth een hoofdkwestie, want voor haar
als protestantsche, wier halve rijk nog het katholicisme beleed, beteekende een katholieke pretendente (zoo dicht bíj haar troon) niet alleen
een gevaar voor dien troon, doch ook voor haar leven.
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Stuarl op aandringen een nieuw huwelijk te sluiten, opdat
in ‘t vervolg haar naam door excessen van haar intieme
vrienden niet kon bezoedeld worden. Murray was ‘t vrij
onverschillig, wie de uitverkorene van Maria Stuart zijn
zou, mits deze maar niet in Engeland of Schotland woonde; ‘t was hem ‘t liefst, dat zijn stiefzuster’ een keuze d’eed
uit de builenlandsche pretendenten, dan bleef hij heer
en meester in Schotland. Madrid, Weenen of Stockholm
lagen veraf en hij wist maar al te goed, dat Maria Stuart,
als zij eenmaal in die omgeving zat, zich niets van het armelijke en haar onsympathieke Schotland zou aantrekken.
Maar die buitenlandsche
pretendenten blekmen niet erg
toeschietelijk cn zelfs Erik XIV van Zwed’en vrijde harder
naar koningin Elisabeth dan naar haar.
Ook koningin Elisabeth had Maria Smart al meer dan
eens aangeraden weder in ‘t huwelijk te treden en zij
had haar als geschikte candidaat, Robert Dudley, graaf
van Leicester, aanbevolen, maar Maria Stuart voelde niets
voor den gunsteling der Engelsche koningin, die bovendien niet eens van koninklijke bloede was, maar om niet
onvriendelijk te schijnen voor de goede bedoelingen van
haar zuster in Londen, sloeg zij dat aanbod .niet onvo’orwaardelijk af, maar corrèspondeerde met Elisableth, alsof
zij haar voorstel werkelijk au serieux nam, tot zij onverwachts zelf haar keuze deed. Van alle pretend’enten, die
zich in de hoop op de Schotsche kroon hadden aangediend,
koos zij, tot groote verontwaardiging van M,urry en koningin Elisabeth, haar katholieke neef, Henry Dainle;;.
Was Elisabeth heimelijk gekrenkt over de brute afwqzing van haar candidaat, tegelijk gevoelde ze, dat dit huwelijk een katholieke reactie zou oproepen, welke o,ok Engeland kon beroeren; bij M,urray mengde zich machtsblegeerte met religieuze overtuiging, want hij begreep, dat
met dit Darnley-huwelijk een vreemde heerschappij biegon
en de zijne zou eindigen, ,dat dit huwelijk zou uitloopen op
een vernietiging van de reformatie. Voor hem was dus
geen plaats meer in Schotland en, nadat hij nog getracht
had zijn stiefzuster tot andere gedachten te brengen, verliet hij hooghartig het hof. 1)
1) Stefan Zweig in ,,Maria Stuart” (HOU. vert. uitgave Alb. de Lange,
Amsterdam) noemt haar karakter VU r ig en o ng edu I d i g (bl. 127)
wat slechts te rijmen valt met de opmerking op bl. 128, dat zij sinds
het overlijden van Frans II ,,al die jaren maar in een soort schemering
van gevoelens heeft geleefd.” Ook noemt hij haar ,,weinig verwend door
haar puriteinsche omgeving” (127) terwijl hij ons op bl. 91 en vlg. schildert, hoe gezellig en vroolijk, op hoe ,,onpuriteinsche wijze” ziJ zich
weet te vermaken, hoe zij ,,als man verkleed, in zwarte, strakspannende
broek” te midden der dolste feestvreugde verschijnt. Ondanks die puriteinsche omgeving werden ,,de blommetjes nog al eens buiten gezet.”
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29 Juli 1565 had het huwelijk tusschen Maria Stuart
en Henry Darnley plaats. 1) Van dat oogenblik af begon
de Schotsche komngin een zelfstandige politiek iu katholieke geest te voepen. Zij stond al spoedig in verbinding
met Rome, de Guises en Philips 11 en de tusschenpersoon
daarbij was haar particuliere secretaris, dc Italiaansche
muziekvirtuoos, David Rizzio. Wel poogden Murrag en
enkele -Protestantsche edselen, heimelijk door koningin Elisabeth opgestookt, zich tegen deze staatkunde te verzetten, maar de rebellen werd’en verslagen, daar die beloofde
Engelsche hulp uitbleef, en zij zochten hun heil in de
vlucht; velen: waaronder Murray, weken naar Engeland.
De goede verstandhouding tusschen Maria Stuart en
Darnley duurde niet heel lang. Zij had gehoopt ,een sterke
persoonlijkheid naast zich te krijgen, die met kracht tegen
de reformatie zou optreden, maar het bleek spoedig, dat
zij daarin alleen zou staan. Haar echtgenoot - rex scotiae
- op wien zij in haar eerste liefdesroes zulke groote verwachtingen had gebouwd - bleek een armzalige natuur,
een dwaze negentienjarige knaap, een heerschzuchtige losbol, hoovaardig en eanmatigend, eigenschappen waarachter hij zijn gebrek aan werkelijkc moed en vastberaden
wil poogde te verbergen. Bovendien ergerde zij zich onophoudelijk aan zijn bruutheid, wanneer hij meende in zijn
koninklijke waardigheid gekrenkt te zijn. Voor haar staatkunde, gericht op een langzame maar zekere uitropiïng
van het Protestantisme, behoefde zij op dezen onbereklenbaren zwakkeling niet te rekenen. Zoo wendde zij zich in
haar staatszaken meer en meer tot haar particulieren
secretaris, die weldra haar raadsman werd; door hem in
geregeld contact met Rome, Parijs en Madrid, beraamde
zij al haar te nemen maatregelen. Tegelijk zorgde zij #er
voor, dat de militaire leiding aan stevige en vertrouwde
handen werden toevertrouwd; aan het hoof;d daarvan
stond Bothwell, die - hoewel zelf protestant - in zijn
,,de een of andere soort van verbinding moet er toch bestaan
hebben (v66r dien datum) want ,,Laudato
sia Dio” - roept Rizzio uit,
niemand kan nu meer ,,disturbare le nozze.” Gezien haar ,,vurig en
ongeduldig” karakter is dit mogelijk maar dan komt Stefan Zweig later
in tegenspraak met zichzelf. (169) Volgens Stefan Zweig zond Elisabeth
bij ‘t vernemen dat Henry Darnley de uitverkorene was, aan M. S. een
gezant met de belofte ,,if the Queen of Scots would accept Leicester,
sche would be accounted and allowed next heir to the crown as though
she were her own born daughter.” (133)

1)
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jeugd reeds voor haar moeder gestreden had, daarna
door Murray verbannen en na diens val weer was teruggekeerd.
Maar de protestantsche edelen begonnen weldra in ‘t
geheim een tegen.actime; zij vermoedd,en niet ten onrechte
dat Schotland betrokken moest worden in het groote plan
der contra reformatie en daarvoor werld Rizzio verantwoordelijk gesteld; zij beschouwden hem als den boozen
genius der koningin. Een complot w e r d gesme’ed o m
hem uit den weg te ruimen en dc edel’en wist,en Darnley,
die den opkomeling van twijfelachtige afkomst, waarvan
gefluisterd werd, ‘dat hij. den minnaar ‘der koningin was,
haatte, in hun samenzweriilg te betrekken. Op 9 Maart
1566 drongen de ee8d,genooten, o&er leiding van Darnley,
Holyrood binnen en vermoordden David Rizzio onder de
oogen der koningin. Het kasteel werd nu doos hen bewaakt en Maria Stuart als een gevangene behandeld.
Darnley meende met de rol, die hij hierbij gespeeld had,
zich ,,de sterke koning” getoond te hebben en M,aria Stuart,
ofschoon inwendig kokend van woede en wraakzucht,
boog voor een o’ogenblik het fiere hoofd voor haar gemaal, om zich straks des te zekerder te kunnen wreken. 1)
Het protestantisme scheen be zegevieren, maar de saamgezworenen hadden te vroeg gejubeld; Maria Stuart verzoende zich met Darnley en nog geen 24 uur na de lafhartigen moord had hij - het hoofd der samenzwering zijn spitsbroeders verraden en verkocht. Nu kon de koningin wraak nemen, maar eerst moest zij vrij zijn;
‘s nachts vluchtten zij en Durnley uit Holyrood en gebaven ze zich naar het sterke Dunbar, waar Rothwell reeds
bezig was zijn tr0epen te verzamelen. Opnieuw was Maria
Stuart meesteres in Schotland; met Darnley aan haar zijde en aan ‘t hoofd van een sterke macht d,eed zij haar in1) Er heeft in M. S. een innerlijke ommekeer plaats;- zij, die tot
dusverre onvoorzichtig geweest is, wordt voorzichtig en achterhoudend,
zij, die tot dusver te eerlijk was om iemand te beliegen,
leert te veinzen, zij, die tot dusver fair play speelde met alle
menschen, zal nu al haar geestelijke vermogens inspannen om verraders
te verslaan”.... St. Zweig. 169. op 119 staat: ,,op een arglistig voorstel
van Elisabeth volgt dadelijk een even leugenachtige vriendelijkheid van
M . S.“, terwijl hij de onderhandelingen tusschen Edinburgh en Londen
,,een kluwen van leugen en veinzerij” noemt. En op blz. 215: ,,beteekent
dat niet veel bij ‘M. S., die zich in politieke dingen weinig aan de
waarheid gehouden heeft.”
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todlt in Edinburgh. Velc edelen zelfs zij, die den moord
op R i z z i o 1~1dde1~ goe4gekeurd,
schaarden zich weer aan
haar zi,jtle, tloc11 zij. ;licb wistcn.clnt voor hen geen pardon mogelijk was - Maitland, Morton, Lindsay, e.a. - vluchtten
het laud uit en met hen verdween ook Joho Knox, die te
luid en Lc vroeg dezen nioor~d als CTII g~;r.Ir~wclgevallig, werk
had toegejuicht.
De verzoening tusschen Maria Stuart en Darnley was
evenwel niet oprecht gemeend. Vocldc zij voor d’en moord
op Rizzio reeds minachting voor haar gemx~l. na dit drama, waarin hij de hoofdrol ha~cl gespeel,l, Iiaatte zij hem ;
haar verzoenmg was dan ook slechts comedie geweest om
zich te kuunen bevrijdei). Nu zij weer de volle heerschappij over Schotland had verkregen, liet zij hem dit dan ook
geducht voelen; overal werd hij buiten gehouden, geen
enkel staatssluk kreeg hij ler inzage, zelfs in den Rijksraad
werd hij niet gehoord; na ‘:le geboorte van haar zoon begon bij Maria Stuart hel plan te rijt)en zich van Darnley
te scheiden En de ,,rex Srotiae”, ;he eindelijk voellde, dat
hij lc veel was, begaf zich naar Glasgow, naar ‘t kasteel
zijns vaders.
Den 19deu Juni 1566 werd ,rle latere Jacobus VI geboren
en uu drong Maria Stuarl er bij Elisabeth op nieuw op
aan haar als troonopvolgster te erkennen. Dat was voor
de Engelschc
koningin een moeilijke kwestie; rechtens
kon zij dat niet weigcrcn, maar Maria Stuart was katholiek
en bovendien voelde zc! ;-r weinig voor haar rivale als
opvolgster te erkennen. Gelukkilg echter voor Elisabeth
r e d d e M a r i a Smart h a a r haarsondanks u i t .die n e t e l i g e
positie.
Na de geboorte van haar zoon had Maria Smart aan
alle politieke ba nnclingcn anniesbe verleend; Murray, M’ait
land, Lindsay. zc w a r e n teruggekeer,tl c n h a d d e n h u n
z e t e l s i n de11 Ri,jksraad wctlcr ingcnomcn. M a a r o o k d e
moordenaars van Rizzio WT~~IL 01) voorstel van Murray
en Bothwcll, begeiiadigden Maria Smart delec dit opz,ettelijk om Darnlw van het hof te verwijderen, want zij wist,
dat hij zijn spitsbrocdcrs
van voorheen. die hem doodelijk
haatten, niet durfde oiitmoelcn. 1) Deze, vertoornd over
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zijn achterafzclling en heimelijk bevreesd voor zijn vree.
gcro helpers in de Rizzio-affaire, vertrok dan ook naar
veiliger oorden; zelfs was hij voornemens Schotland te
vrrlaten. Dit werd evenwel vcrhindcrd, doordat Darnley
ziek werd; de toen in Engeland cn Schotland heersch,ende
pokken lastten ook hem aan en daardoor zou hij zijn
noodlot niet ontgaan. Reeds lang t,och liep Maria Stuart
met. het plan rond zich van haargemiaal te laten scheiden,
doch Murray en Maitland, die zij hierover raadpleegd’e,
rieden haar dit af; zoo kort ma de geboorte van haar zoon
zou een scheiding te veel opspraak brengen. Dez,e kwestic bleef’ dus voorloopig hangende, tot er onverwachts
een groote veranderiq in het leven van Maria Stuart
kwam. Langzamerhand was er, daar zij in Murray en
Mnitland n i e t v e e l vertrouwen meer steld,e, e,en zeer~rriclldscllannelijk(~ verhouding ontstaan tusschen haar ‘en
Rothwell. Weldra was hij dan ook de eerste raaidgever van
het koninkriik. de eigenlijke stadhouder en het duurde
niet lang of hij was de .qcliefde ‘der koningin, die hem m’et
een blinde en alles trotsecrende hartstocht b~eminde. Zij
benoemdc hem tot ol)r,crbevelhehher dier gewapensdse macht
in tijd van oor102 en onstand, terwijl zij hem bovendien
met vele goctlercw I&fti.qcl~. Maar nu kreeg biet ,duiveltje
der hcerscl~zucht Rothwell le pakken; hij, die de liefdle
zijner koningin reeds verworven had, ‘die gestegen was
ver kwen dc voornaamste edelen des lands, wenschfe nu
ook de hooaste macht te bezitten. de koningskroon en.....
tlns moest JIarnlcv van het toonccl verdwijnen. Dit scheen
niet onmonrliik.
waal ook M:lria Staart n i e t s l i e v e r
wcnschtc. 11 Want haar wrl.~ngen zirh v a n Darnley te
d a a r i n t o e . m i t s i n e e n v o r m . d i e a a n d e een-

kant wettig is, aan de

andere kant geen prejudicie voor haar zoon schept en die ha a r e e r of
geweten
,,Achter
M.i.

niet

deze

zijn

die

zou

duistere

kunnen

aanqehaaldc

sterveling, die niet alles
geen

moord

of:

belasten.,

(235).

St.

Zw. z e g t :

woorden

verbergt zich een duistere gedachte”. woorden g eenszins
duister en voor een gewoon

..osychologisch”

wil verklaren, beteekenen ze:

,.als j u l l i e h e m w i l l e n d o e n v e r d w i j n e n , l a a t m i j e r

buiten.” - Dat kan nog te verklaren zijn, omdat in de staatkunde vroeger
- e n t r o u w e n s o o k n u n o g - een menschenleven niet veel beteekende.
1) . . . ..reeds lanq is de man in Darnley weerzinwekkend voor haar als
e e n slijmerio. k l e v e r i q s c h e p s e l , a l s e e n slanq e e n s l a k . . . . Z i j n b e s t a a n
en

aanwezigheid

drukt

als

een

nachtmerrie

op

haar

ziel.

En

slechts

een

gedachte beheerscht haar dagen en nachten: hoe van hem loskomen,
hoe zich van hem bevrijden?” St. Zweig.

188.
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ontdoen, werd, Ntloor haar felle hartstocht voor Bothweli,
zoo groot, dat zij een samensprcking hield met de hoogste
wnardigheidsbcklecilcrsva11 h e t r i j k , met Murray, Maitland, Argyll, Huntle~ en Bothwell:die allen één waren in
hun haat tegen Darnley. Zij beloofden, haar van Darnley
te bevrijden; zij zouden #(le zaak wel zoo uitvoeren, dat
haar zoon er geen nadeel van ondervinden en het haar
eer of geweten niet belasten zou. Dat de h’eeren hierbij ook
aan een gcweldd:l~digc scheiding -- aan moord - dachten, staal builet twijfel ~nsl. Het, was in dien tijd Irouwens
‘11 zeer geliefd midldel ---. en het is ook in onze beschaafd’e
2Oste eeuw weer het meest doeltreffend,e midsdel geworden - zich van tegenstanders of mededinqrs te ontdoen 1)
Maar hoc het slachtoffer uit zijn vellige omgeving tse
lokken?
D a a r t o e a l l e e n was M a r i a Stuart z e l f i n s t a a t , w i e r
slaaf hij was naar lichaam en ziel. En inderdaa~d liet zij
zich vinden het voorspel tol het moorderswerk in scène
te zetten en uit te vocrlcn: 22 Jan. 1.567 begaf zij, die reeds
sinds vele maanden elk samenzijn met Darnley geschuwd
en vermeden had, zich naar Gl:lsgow, z.g.n. om haar zieken
echtgenoot te bezoeken. in werkelijkheid. om hem naar
Edinburgh te lokken, wauw de (dood reeds op hem wachtte.
En ---. evenals na den moord 01) Rizzio -- liet narnley
zich voor de twrcde maal verlcidcn g.cloof te schenben
a a n d c mooic m o o r d e n v a n ~deelnemmg e n l i e f d e ; h i j
rcrklanrdc z i c h bereid, horwcl noq n i e t g e h e e l herstsekl,
met haar na.x Edinburgh terug te keeren. Vol vertrouwen

1) Bothwell stelt
de

vermoording

worden,

hij

Morton,
van

weet,

mondelinge

teruggekeerd,

die pas uit de verbanning is

Dornley

voor.

s i n d s

d e

Maar

m o o r d

overeenkomsten

post

Morton
o p

is

voorzichtig

R i z z i o ,

festum

h o e

ger a p

geloochend

w o r d e n en daarom verlangt hij, eer hij zich bindt, de schriftelijke toestemming der koningin; hij wil naar goed Schotsch gebruik een regelr e c h t e ,,bond”.

(236).

,,Een p o l i t i e k e

moord

is

plechtige

aangelegenheid....
en ‘brief.... Ditmaal (bij den
de

eer

van

een

bij den Schotschen adel van die tijd een
d e deelgenooten
v e r b i n d e n zich m e t z e g e l
moord

koninklijke

op

Rizzio)

handteekening

hebben
op

de

zulk

samenzweerders

een

,,Bond”.

-

Tusschen Darnley en de lords worden de g e I iJ k e n re c h t s c h a p e n
t w e e c o n t r a c t e n g e s l o t e n - (159). Onder die samenzweerders
was

Morton.

deze

twee

Hoe

moet

aangehaalde

ik

psychologisch

passagbs

dit komt herhaaldelijk voor,

met

zooals

zich

verklaren,
zelf

in

dat

St.

tegenspraak

we nog zullen zien.

Zweig
is.

in

Trouwens
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en gelukkig in de liefde zijner gemalin, liet hij zich uit
zijn veilig kasteel in de wagen brengen, die hem naar het
oord van zijn ondergang voeren zou. 1)
Schijnbaar volkomen verzoend, na maandenlange twist
en scheiding, keerde hel koninklijk paar weder naar de
hoofdstad terug, 40~11 de nog niet geheel berstelde koning
werd niet naar één der vorstelijke kasteelen gebracht,
zooals elkeen verwachtte, maar naar een buiten Edinburg11 geheel afgelegen huis in Kirko’ Field, dat met tapij ten, gobelins, meubelen en allerhande benoodigdheden
uit Holyrood met alle comfort voor de koninklijke gasten
in gereedheid was gebracht, want ook M,aria Stuart zelf
zou er meermalen overnachten om de wereld toch maar
te toonen, hoe innig de.verzoening met haar gemaal was. 2)
De genezing van den zieke vorderde goed, wat hij toeschreef aan de zorg, waarmede zijn gemalin hem omringde; de artsen hadltlen hem reeds de blijde verzekering
van volkomen herstel gegeven; 10 Faebruari zou hij naar
Holyrood kunnen verhuizen, als koning zou hij weer tronen naast zijn geliefde Maria Stuarl! Den 9den Februari
had zij nog een bezoek -- haar laatste - bij haar gemaal
1) Zeer dramatisch beschrijft St. Zweig de zielestrgd van M. S. als ze
in de ziekekamer van Darnley zich bewust wordt, waarom ze dáár is.....
Op haar reis er heen: ,,hoe het in slaap gewiegde geweten wakker
wordt, als ze een dagreis van haar opdrachtgever verwhderd is en de
hypnose van zijn aanwezigheid daardoor zwakker wordt” (243) - die
hypnose moest in Glasgow toch GE H E E L verdwenen zijn.
Ook vind ik die zielestrijd wel ietwat in tegenspraak met de opmerking,
dat ,,wie deze vrouw eenmaal doodelijk beleedigd heeft, zich zelf den
dood op den hals geheeld heeft.” (165) Een dergelijke getuigenis sluit
,,zielestriJd en wroeging” uit. Ze is medeschuldig aan den moord op
Darnley en toch vraagt ze later koningin Elisabeth steun tegen haar
,,valsche beschuldigers”. (356)
1) Ik heb bij St. Zweig nergens iets gevonden, dat Bothwell die
bezoeken ook wenschte - dat scheen dus door M. S. vrijwillig te geschieden - hij zou ‘t anders zeker wel verteld hebben. Hoe moeten we
die houding van M. S. dan psychologisch verklaren, vooral het laatste
bezoek op 9 Februari, toen het gezelschap vroolijk en luidruchtig naar
Holyrood terugkeerde ,,van
verre zichtbaar door den donkeren nacht
fonkelt en joelt de bereden stoet met vooruitgedragen fakkels en lichten
es) gelach” (257) M. S. scheen dus nog al vroolijk te wezen in het
vooruitzicht, dat haar gemaal dien nacht vermoord zou worden. Wel een
s:hrille tegenstelling met het dramatische op bl. 243 en vlg.
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gebracht; zij \vas leen cvenwcl vroeg vertrokken om,
naar zij verzekerde, de bruiloft van een harer dienaren
bij te wonen; ‘s avonds 11 uur was zij met haar gevolg op
Holyrood teruggekeerd..... enkelc uren later, ongeveer 2
uur, werd Edinburgh opgesclirikt door een dondercndc
slag en spoedig was de verschrikkelijke waarheid bekend:
het verblijf van den koning te Kirk o’Field was in de
lucht gevlogen.
Loodra Bothwell te Holyrood de lijyiing vernam, sprong
hij uil ziju bed, kleedide zich snel aan e11, vergezel4 vari
een zestal ruiters, draafde hij naar de plaats des onheils.
Hel huis was niets meer dan ‘11 ruïne, ‘s konings lijk en
dat van zijn dienaar vond men in den tuin. Hij gelastte ,dc
lijken op een baar te lcg,gen en keerde naar Holyrood
terug om Maria Sluarl mede te deelen, ‘dat de koning
Henry van Scholland door onbekende daders was vermoord.
Een eigenaardige stilte heerschte rond dIeze misdaad.
Maria Stuart nam het gebeurde zeer kalm op en ook de
lords - Murray was kort te voren vertrokken - verroerden zich niet. Nóch geneeskundig, nóch ambtelijk
werd het lijk van den koning onderzocht en zóó spoedig
mogelijk werd Henry Darnley ---- ‘s uachls, zonder praal
of eerbetoon, als was hij zelf cc11 moordenaar ~-- ondci
den grond gestopt.” 1)
Maakte dat reeds een slechte indruk en wees dat op
een verstandhouding van Maria Stuart met de moordenaars, ook de onverschillige houding der regeering wekte
argwaan. Zelfs geen onschuldigen - anders e’en gexhikt
cu vaak toegepasl middel om lde ware schukligen vrijuit te
laten gaan - werden opgehangen. Wel werd, doch meer
voor den vorm, een proclamatie uitgcvaurdigd, waarbij
2000 Schotsche ponden werden uitgeloofd aan dengene,
1 ) B I . 208-209-210 schildert St. Zweig de hartstocht van M. S. voor
Bothwell, als iets bovennatuurlijks, zooafs zij nog nooit voor iemand gevoeld heeft - maar als hij de cazettebrieven bespreekt - die de
s c h u l d v a n M . S. bewijzen - z e g t h i j : , , m e t d e z e b r i e v e n h a d h i j
(Bothwell) de koningin in de hand, voor ‘t geval deze g r i I I i ge vrouw
neiging zou toonen om van hem af te vallen. (252) Nu lijkt mij bij de
zo6 beschreven hartstocht ,,grilligheid”
toch uitgesloten.
1 ) ,,‘s nachts” - zonder praal of eerbetoon” - schrdft St. Zweig terwijl hij later, als hij van ‘t huwelijk van M.S. met Bothwell vertelt,
schrijft: ,,is dezelfde kapel, waar het lijk van H. Darnley was opgebaard
geweest.”

GESCHIEDENIS

63

die de schuldigen noemen kon oï dusdanige aanwijzingen
kon geven, die Lot de arrestatie lder schuldigen leiden
konden.
Maar ieder zweeg, alleen vond men kort daarna ‘s morgens hier en uaar en zelfs aan de muren van het koninklijk slop plakkaten aangeplakl met de namen der mooruenaars el1 al waren ook eilkele namen verschillend, op
alle stond de nqam van Bothwell bovenaan. En tot groote
verontwaardiging van Lolldeu, Parijs en Madrid zweeg
Maria Stuarl nog sleeds en deed geen enkelte poging zich
zelf te rechtvaardigen. M.aar eindelijk was zij toch genoodzaakt aan de algemeene drang toe te geven,, vooral, toen
o o k d e v a d e r v a n L)arnley - earl of Lennox - dit
eischte. Bothwell werd te Edinburgh voor een rechtbank
van edelen gedaagd, doch het resultaat was vooruit te
berekerlen : hij werd van alle schuld aan dsen moord op
Henry Darnley vrijgesproken.
Na deze lriomf achtte hij de tij’d gekomen zijn prijs op
Le cischen. Nadat hij zich voor zijn uitstekende diensten
door het Parlement het sterke kasteel Dunbar had latten
schenken, werd 21 April 1567 Maria Stuart, terwijl zij
met enkele harer raadslieden, W.O. Maitland, slechts vergezeld vat1 een klein escorte, op weg was naar Stirling.
door een bende krijgslieden van Bothwell z.g.n. overvallen
en zij alleen naar Uunbar gevoerd. D:eze operette - schaking -~- door Bothwell reeds van te voren in scène gezet
c’n door Maria Stuart -- door blinde hartstocht gedreven
- goed gekeurd, waarbij z.g.11. haar eer als vrouw was
beleedigd, moest als voorwendsel Idienen tot een huwelijk. Nadat dan ook itle scheiding tusschen Bothwell en
zijn vrouw Jane Gordon in alle haast was uitgesproken,
werd 15 Mei 1567 het huwelijk in alle . stilte in de slotkapel voltrokken.
Bothwell had zijn doel bereikt, hij was koning van Schotland. Maar zijn grootheid zou niet van langen duur zijn.
W,ant dit was de Schotsche edelen te moeilijk om te slikItem; dat een van hun minste broederen, een avonturier,
die zij reeds lang vreecilen, maar nog meer haatt,en om
zijn lrolschheid
en heerschzucht, over hen zou regeeren,
dat zij voor hCm hun stugge nekken moesten buigen, was
te veel. Opgehilsl door het geslacht Gordon, dat zich beleedigd gevoehlc ttloor ‘de schteiding, en in ‘t geh,eim ondersteund (loor kouiugin Elisabelh stonden de edelen weldra in de wapenen; bij Carbery Hill stonden in Juni 1567
beide partijen tegenover ‘elkander :en tolen bbeek, hoe weinig de aanhang der koningiu te vertrouwen was, het groot-
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ste deel haser krijgsmacht liep naar de edelen over. 1)
Bothwell vluchtte het land uit, begaf zich naar Denemarken, waar hij later krankzinnig in gevangenschap stierf.
Maria Stuayt werd als gevangene naar Edinburgh gevoerd,.
Het volk, opgezweepl door John Knox, die ‘van de kansel
van St. Gilles tegen de ,,bloedige Jesabel” donderdIe en 8en
openbaar proces eischte tegen d,e ,,zondige paapsche hoer”,’
begroetlc haar met hoon en scheldwoorden en schreeuwde om een lerechtstelling. Maar daaraan dacht,en de edelJen
zoo min als aan een openbaar proces, wetendIe, hoe verkeerd ‘t is in een zekere substantie te gaan romenen; zij
voerden haar naar de burcht van Eldinburgh en later
naar hel kasteel Lochleven, waar zij, door haar tegenstanders gedwongen, afstand deed van ‘den troon ten behoev~c
van haar zoon Jacobus. Haar stiefbroeder Murray werd
nu opnieuw regent.
1 ) C a r b e r y Hill - ,,Hel en kleurig wapperen de beide banieren in
den wind. Maar het is geen rechte moed, die den krijgslieden noch aan
deze, noch aan gene zide bezielt. Geen der beide troepen trekt tot den
aanval de kleine beek over, beide blijven afwachtend staan en slaan
elkander gade. De in aller$
bijeengeraapte grensboeren van Bothwell
toonen weinig lust zich te laten dooden voor e e n z a a k , w a a r v a n z i j
niets verstaan en niets begrijpen.
De lords van hun kant voelen nog altijd een zeker onbehagen, klaar
en openlijk met speer en zwaard de rechtmatige koningin aan te vallen.
Een koning door een goede samenzwering naar de andere wereld helpen,
zulk een praktijk heeft nooit het geweten dezer lords belast. Maar midden
op den dag met open vizier zich op de monarchie te werpen, dat is
toch te pijnlijk in strdd met de idee der feudaliteit, die nog met ongebroken macht de eeuw beheerscht.” St. Zweig. 304. 305.
Ik heb dit stukje in zijn geheel overgenomen om de eigenaardige opmerkingen, die er in staan, en die ik heb gespatieerd. Vooral de eerste
vind ik komisch; of krijgslieden ooit iets begrijpen of verstaan van een
zaak, waarom zij zich laten dooden! Bovendien is dit geheel in strijd met
wat Zw. vroeger over de borderers van B. meedeelt. Ook het andere is
op zijn minst bespottelijk, waar de feudaliteit elk moment in open strijd
was gewikkeld met de monarchie.
Trouwens St. Zw. heeft een eigenaardige manier van geschiedschrijven;
in zijn ,,Marie Antoinette” spreekt hij haast schamper over de Fransche
Revolutie; volgens hem is die revolutie eigenlijk het werk van een paar
raddraaiers; de toestanden in Frankrijk waren feitelijk niet zoo heel slecht.
Zoo waren het ook niet allen vrouwen, die naar Versailles trokken op
5 act. 1789, - zeker, er waren veel vrouwen onder, maar toch, een
groot deel waren mannen, als vrouwen verkleed. Tot zulke dwaze voorstellingen komt men, als men dies psychologisch wil verklaren.

GESCHIEDENIS

65

De bedoeling was natuurlijk, dat Maria Stuart op Lochleven, een kasteel vrij afgezonderd op ‘een eilandje in een
der Schotsche meren gelegen, en toeb,ehoonende aan h%et.
geslacht Douglas, in ,,vorstelijke gevangenschap” haar v’erder leven s!ijLen zou tot tijd en omstamligheden wellicht
anders beshssen zouden. Voorloopig geloofde men haar
daar goed opgeborgen.
Maar haar tegenpartij hield daarbij geen rekening met
haar energie, die steeds hlet grootst was in de moeilijkste
oogenblikken; haar geestkracht,- haar durf, haar vaste
wil uit dit sombere oord te ontsnappen, gevolegd bij haar
vrouwelijkc charme, waardoor velen onder haar belroring
kwamen, verschaften baar opnieuw de vrijheid. G,eholpen
door een broeder van den slotvoogd, George Douglas, die
verliefd was op M.aria Stuart en zelfs de hoop had ontvangen haar echtgenoot en koning van Schotland te zullen worden, vluchtte zij 2 Mei 1568 uit Lochleven en ver,
zamelde opnieuw een leger van getrouw.en om zich
been. ij Zelfs vele protestantsche edelen, di’e onwillig
het regentschap van Murray verdroegen, sloben zich bij
haar aan. Maar al spoedig bleek, dat er in Schotland, geen
andere plaats meer voor haar was dan binnen de muren
van een of ander kasteel; reeds fd#e #elZde dag na haar ontsnapping werd zij bij Langside ,door het leger van Murray
verslagen; om niet weer haar vrijheid te verliezen, verkoos
zij het leven van een vogelvrije: drie dagen en drie nachten
zwierf ,zij te paard door de minst bewoonde deelen ,van
Schotland tot zij eindelijk de kust bereikte. Zij besloot nu
naar Engeland te gaan, in de hoop bij Elisabeth hulp en
steun te zullen vinden; den 16den Mei 1568 kwam zij in
de kleine havenstad Carlisle aan, waarna zij, op uitnoodiging van den hertog van Northumberland, haar intrek
nam in diens kasteel. Van hieruit berichtt’e zij aan koningin Elisabeth haar aankomst op Engelsche bodem en
verzocht tevens bij haar te worden toegelaten, ten einde
haar op de hoogte te brengen van de laatste gebseurtenissen in Schotland.
Dit verzoek bracht Elisabeth in een moeilijke positie,
want zij begreep ‘heel goed, dat ‘dit bezoek van Maria
-Stuart
- - &n- bede om hulp zou worden in haar strijd tegen
1) Tegelijkertijd had zo, volgens St. Zw. (339) ook haar hand toegezegd aan lord Hamilton.
Daarmede
scheen ze dus nogal royaal te zijn, ondanks haar ,,hartstochtelijke liefde” voor Bothwell. Ook op Darnley was ze hartstochtelijk verliefd geweest, tot Rizzio de belangen der contra-Reformatie beter behartigde.
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haar onderdanen ei1 Idie hulp kou en wilde trouwens Eli.
sabel11 niet g e v e n , wijl zij zelf de rebellen stseds had
aangemoedigd en zijdelings gesleur~~d. Lij wist zich echter
handig uit deze netelige toestand te mddcn; zij berichtfe
haar rivale, onder veel betuigingen van medegevoel en
ge:iegenheid,dal zij ilaar Jliel kol1 o~ltvungen zoolang op
uaar de beschuldiging rustte, dal zij medeschul~dig was
uau de moord op Darnley.
i-ioe~~A Maria Stunrl eerst weigerde eu de b,eschuldigiug,
als zou zij vaa de moord gewetei en iiie heimelijk goedgekeurd hebben, a b s u r d e n oíi~xsc~~aani~d uoernde, v e r klaarde zij zich ten slottc ua lange aiu-zelillg tot rechtvaardiging bereid; -- een politieke n~isstal~ - doch die zij
deed in #de hoop 1lit;rdoor bij Elisabeth Le worden ontvaugen, waut Maria Stuarl, als kouiilgili bij de gratie Gods”,
was in de volle overtuiging, dal zij persoonlijk zich zou
kunnen rechtvaardigel b i j de a~l~~erc ,,koningin b i j d e
g r a t i e Gods.” Voor Elisabeth was deze verklaring vau
h a a r rivale tien schitterende overwinnillg,wan1 z e kon
haar nu ter verai~lwoortlii~g roepen. 1 j
1) De houding van Elisabeth in het naspel van deze historie
door
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Hoe groot was echter de verontwaardiging van de
Scholsche koningin, toen zij vernam, dat een commissie
varl Schotsche en Engelsche edelen was benoemd, di’e die
beschuldiging legen haar moest onderzoekten. En deze
commissie, die te York bijeenkwam en waarin o.a. haar
stiefbroeder, Mailland, Norfolk en PJorthumberland zitting hadden, vcrklaaAe na veel gepraat ,en gekonkel Maria
Sluart ten slotte schuldi,g aan den moord op Darnley en
als echtbreekster. Maar wat bij Elisabeth meer gewicht in
de schaal legde, waren Je bewijzen, die bij dit onderzoek
aan het licht kwamen, dat &Iaria Stuart in verbinding
stond met de katholieke partij in Engeland en de geheime
dienst der co11 tra-reformatie.
Van dat oogenblik af begon de langzame, onzichtbare:
maar venijnige strijd tusschcn beide koninginnen, die tegelijk cen strijd was lusschen twee elkaar heimelijk hatendc vrouwen. 111 datzelfilc jaar 1569 begon voor Maria
Stuarl feitelijk de gevangenschap, dit tot haar dood in
1587 duurde, in Eden beginne een ill gouden ketenen, want
zij werd vorstelijk behandellden had volop vrijheid van
beweging, maar die later meer ,cn meer in een werk’elijke
gcvangenschal)
veraudcrdc, CW maalregel, waartoe Elisabeth uit eigen veiligheid genoodzaakt was.
In den aanvang van haar vcrblijl’ op Engclschen bodem,
toen zij nog hoopte op ilulp van Elisabetll, h a d ATaria
Stuarl zich van elkc politieke arlie onthouden, doch na
haar schuldig-verklaring begon zij de ware Elisabeth te
begrijpen en wist ze, dat ze, ondanks alle mooie schijn,
de gevangene van dc Engclsche koningin was. Daartrgen kwam haar natuur in verzet e:l daarmede begon tegelijk weder haar verbinding met Parijs, Rome en Maldritl.
Op alle mogelijkc manieren wcrdmen brieven en boodschappen gewisseld en zoo werd zij weldra het mid,dellm111 der Europeeschc
bclangsfclling;zij werd de kathol i e k e koniilgin-martelares,i n kclceen g e k l o n k e n e n g e pijnigd door hel monster, 8dat Elisabeth heette 8c~~ die in
1,569 door Pius V werd afgezet.
Zij werd het ,,geheiligd object” der contra-reformatie.
D a t z i j zelf nicdcscliuldigw a s a:~n d e n moor~d o p h a a r
gemaal: dat zij een cchtbrcckstcr was. die - volgens de
Schotsche wel: tijdens haar eigen rcgcering uitgevaardigd
- de doodstraf vendienlde, werd ter wille dier politi’ek
vergelen. 1311 wie de walxxx~l opvatte om Maria Stuart
te bevrijden, streed ~tlc heilige strijd tégen ‘de Hervorming
en vóór clcx grootc zaak van Rome cn Madrid. Het war’cn
Norlh~u~~bcrla~ltl~
Wcstmorcland
et1 d e k a t h o l i e k e edel,en
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in het Noorden, die in 1569 #de eerst’e poging waagden,
maar de opstand werd na fellen strijd bloedig neergesla.
gen en de hoofden vielen op ‘t schavot.
Maar reeds 3 jaar later, toen de contra-reformatie haar
tegenstanders een verplletterende
slag had toegebracht in
den Rartholomeusnacht, smeedde haar grootste vijand destijds in de commissie van York, de hertog van iNorfolk,
een nieuwe samenzwering, door ,.gvhcel het katholieke
Europa ,gesteund. Zijn plan was: Maria Stuart te verlossen, baar te huwen en naast haar de Schotsche troon t’e
bestijgen. Door bemiddeling van ‘den Florentijn Ridolfi
stonden Spaansche en Fransche troepen gereed om den
opstand te steunen. Maar de samenzwering werd ontdekt
en de deelnemers onthoofd. Koningin Elisableth zat nog
rustig op haar troon.
De politieke constellatie in WestEuropa
liet nu voor
een oogenblik Engeland met rust; Filips 11 had )de handen te vol met den opstand in ide N,elderlan#den en in
Frankrijk waren de Guises door de vrede van La Roch,elle
(Juni 1573) en die van Reaulieu (Mst 1576) eenigszins
op den achtergrond gedrongen in hun invloed gedaald.
Wel dreigde nog een oogenblik gevaar van de Nlederlan.
den uit, toen Don Juan de landvoogdij op zich had genomen, doch deze kon zijn Engelsclie plannen niet uitvoeren, aan handen en voeten gebonden als hij was door
de gebeurtenissen in de N~ederlanden.
Maar 3: 1580 had de contra-reformatie vrij belangrijke
winsten te boeken: Philips 11 veroverd’e
Portugal; in de
Nederlanden schenen het staatsmansbmeleid
sen hlet veldheersgenie van den- hertog van Parma langzaam maar
zeker de opstandige beweging meester te zulllen word,en,
terwijl in Frankrijk de invloed weer stijigendle was van
de Guises, die #de anti-Spaansche politiek der regeering
fel bestreden en met lecde oogien hadideh toegezien, hoe
de hertog van PLnjou de hand van #de Engelsche koningin
poogde tc winnen. Van dit staatkundige huwelijk kwam
evenwel niets, boe graag koningin Elisabeth ook ‘een steun
tegen Filips 11 zou hebben aanvaard. Wlant dit was wel
noodig, aangezien de Spaansch.katholieke reactie steeds .
driester optrad. Onophoudelijk werden aanslagen tegen
Elisabeth gesmeed, terwijl ook in deze jaren in Ierland
door Spaansche agenten een opstand werd verwekt onder
leiding van lord Filzmauriçc en ondersteund door paus
Gragorius X111 om Ierland voor Spanje te veroveren. Wel
werd ook deze opstand onderdrukt, maar het immer dreigende gevaar bleef.
,. --
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Door de excommunicatie waren in 1570 koningin .Elisa.
beth en in 1580 prins Willem van Oranje, de beide voornaamste vijanden van het Katholicisme vogelvrij verklaard
en sinds de paus de afslachting van 6000 menschen op de
Bartholomeusuacht
als een loffelijke zaak verheerlijkt had,
wist ieder katholiek, dat hij slechts een Gode welgevallig
werk deed, als hij een van ‘dez’e aartsvijanden van het
geloof door sluipmoord uit :len weg ruimde. Een moedigc
dolkstoot of een welgericht pisto,olschot en..... uit haar
gevangenis besteeg Maria Stuxt den Engelschen troon en
zou het ware geloof in Britannîë zegevieren.
De moord op den prins van Oranje (10 Juni 1584) toonde Engeland duidelijk, wie het volgende pistoolschot toegedacht was; steeds sncllcr volgde ‘(1~ eenc samcnzwcring
op de andere, want Filips 11 had op het vasleland WII ware
samenzweerders-cenlralc
opgericht; in Parijs zat Morg’an,
de vertrouwde en geheime agent van Maria Smart en
organiseerde, met Spaansch geld bctaal,d, ononderbroken
geheime intrigues Legen koningin Elisab8eth.
Aan deze onhoudbare toestand moest een ein’de gemaakt
worden. Walsingham, die ‘door zijn spionnen alle clraden
in handen wist te krij,gen, zoodat hij steelds op de hoogtc
was van alle brieven, die tusschen Maria Stuart en Parijs
gewisseld werden, besloot nu door een listig spel de ontknoopmg te verhaasten en daarmedc ving het laatste bedrijf aan in Maria Stuart’s leven: de samenzwering van
- Babirrgton.
Als overtmgd katholiek en een tot offers bereid aanhanger van Maria Smart liet hij zich verleiden door een
agent-provocateur een samenzwering teegen koningin Elisabeth op touw te zetten en liep d’eze jeugdige ldwaas in
de netten door Walsingham uitgezet. Aan Maria Stuart,
die overgebracht was naar het kasteel Fotheeringay, werd
meer vrijheid van bewegiq toegestaan; zij mocht weer
als vroeger - schijnbaar zonder bewakin,g - ri,jtoeren
maken en ter jacht gaan en daarop had Babington zijn
plan gebouwd. Hij wist enkele andere katholi’eke edelen
- even onbezonnen als hi.j zelf - tot me’edoen te b,ewlegen en nu was hun plan door een snelle ‘en doortastende
coup de main bij een of andere gel~egenh~ei8d
Maria Stuart
uit haar gevangenschap te bevrijden en tegelijkertijd Elisabeth naar de andere wereld t’e zenden. Met zorg was het
geheele plan in elkaar gezet en aan Maria Smart zelf
medegedeeld, ten cinde verzlcklerd te zijn van haar volkomen instemming en preciesr medewerking. Maar op den
dag, die voor ‘de uitvoering bepaald was, werden allen ge-
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vangen genomen en kort daarop op gruwelijke wijze terechtgesteld. Uit de inbeslag geuom:n briever hlcek uict
alleen duicleli.ik hel plan tot een moordaanslag op koningin Elisabeth: -. ‘t geen Walsin$ham trouwens reeds
w i s t - - m a a r o o k , w a t d e z e mimster noodig’ h a d , h e t
bewijs, dal Maria Stuart zulk een moordaanslag goedk e u r d e . E n daarmede w a s h e t cintlc d e r Schotsche koninlgin gekomen; bij het proces wegens hoogverraad, dal
op deze half geprovoceerde samenzwering volgde, werd
ook Maria Stuart als medeschuldige ter #dood veroordeeld:
S Februari 1<587 viel haar hoofd op het schavot.
Het kostte konin,gin Elisabeth riog heel wat hoofdbr&cns
eer zij den moed voed dit vonnis te bekrachtigen. 41s ,,koningin” a a r z e l d e zi<j d e Scholsche konillgin,e v e n a l s z i j
zelf ,.een gezalfde des Hecreu” als een gewone misdadigster het hoofd te lateu afslaan, Dc afstand tusschen de
massa des volks en een vorst of vorstin was hemelsgroot
en welke consequcnlic
zoudeu die volksmassa’s als klasse
en individueel uit zulk eeu tercchtslelling trekken? Z o u
met het hoofd van Maria Stuart niet tevens de goddeli.ikheid van het koningschap vallen’?
Maar de OmStaJldighedeJl dwongeu haar in haar ge’drag
jegens Maria Stuarl steeds verder tc gaan. De verontrustende berichten uit Spanje, dat Filips 11 ldoor eeu geweldige onderneming zoowel Engeland als de N~ederlanden
zou pogen te veroveren om met ééu slag het katholicisme
in Europa te doen zegevieren, de Loeuemem!c invloeld d,er
Guiscs in Frankrijk, en in verband daarmee het feit, dat,
zoolang Maria Stuarl leefde, deze WII bedreiging zou zi5n
voor Elisabeth’s troon, deden haar ten slotte het doodv o n n i s onderteekeuen.
Niet om een of andere schuld viel Maria Stuart; maar
als offer van de groote protestanlsch-katholieke wereldstrijd, omdat zij - de katholieke rivale en rechthebbende
op de Engclsche kroon - als de vreesaanjagende schaduw telkens opnieuw verrees achtIer de troon van Engelands koningin. Maria Stuarl was de kampioene voor de
katholieke godsdienst; Elisabeth ,l.le beschermvrouwe van
de nieuwe, de reformatorische; (dit partijkiczen verzinnebeeldt slechts symbolisch, dal deze beide koninginnen een
andere wereldbeschouwin,g
personificerd~en: Maria Stuart
werelId
de
afstervende,
‘de
middcleeuwsche
der
ridders en #der bisschoppen in het harnas, Elisabeth, d’e
wordende, *die van lde burgerklasse, van de geldriclderschap.
Maria Stuart bleef staan bij het overgeleverde, zij kwam
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boven de dynastieke opvattingen van het koningschap
niet uil; het land behoorde aan {den vorst, niet ,de vorst
aan zijn land; adel, ..geestelijkhci~d en volk, alles moest
haar ondergeschikt ~1~11. Koningin Elisabeth danrenlegcu
begreep de stroomingen van haar tijd; vrijwillig erkende
zij de nieuwe krachten en beschermde al het nieuwe, de
kooplieden, de gel~:laristocraten,
tot zelfs de piraten. Daarom moest de strijd tusschen Maria Stuart en Elisabeth in
liet nadeel van de eerst’e uitvallen.

Nederlandscbe adellijke geslachten (namen).
Gegevens uit de fichescollcctic van het 1,ANDS:~lICHTEF
door Mr. 1’. C. T3LOYS VAN ‘L’RESI,ON(; I’RINS.
te Batavia - Java.
Op bladzijde 283 van .J;largang LXXVlI ideelde ik het
voornemen mede om deze gegevens Le lmblicerren. Hiermede werd begonnen (alles onler het hoofd LL\NDS.41~.
CHIEF, xvaardoor men niet wist, wat deze pub!ic;uie l)coogde) op bladz. 123 van .Taargang LXXVITI (T,ettcr A);
voortgezet op bladz. 253 van Jaurgang LXXIX (BACKER);
op bladz. 15 van Jaargang LXXX (BtlNGEMANtot BERG)
o p bladz. 2 5 9 v a n J a a r g a n g LXXXTI ( B E R K H O U T t o t
BIJLANDT); op bladz. 74 van ,Jaargaug LXXXIIT (CA,4N
tot VAN DER TIUYN); thans volgt hieronder belgeen in
bedoelde collectie voorkomt vanaf ltlen naam VAN ECH.
TEN.
ECHTEN, JOHANNES VAN ----, geb. Kaap de Goede I-Toop,
werd 20 Juli 1759 onderkoopman; 18 April 1763 knssier van de Generale Ontvangst; 17 Aug. 176-1 secunde
in het TJzernmgazijn;
weesmecstler 27 Mei 1766; koopman en eerste in het IJzermagazijn 6 Juni 1769; Groot
Winkelier 6 ,Juli 17701 als eerste admin. in het TJzcrmagazijn (nu Groot wmkelicr) bevesl.igd uit Nederland
9 Juni 1771; als weesmeester ontslagen 4 Juni 1772;
als grootwinkelier met rang van koopman en stilstand
van gage ontslagen en gepermitteerd om aan Caab te
gaan wonen 27 Aug. 1773; in de .‘2e helft van 1763
naar de Caab vertrokken; hij huwde le voor Nov.
1 7 6 4 A N N A C A T H A R T N A DE LA HAYE, d r . v a n
ABTlAHAM CORNELTS DE T,A H., opperkoopman en
secunde van Cochim, en GEERTRUYDACHRTSTTNA
WALLING, (die als weduwe 1 Maart 1766 te Bata-

.
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via T) (Fam. H. 756).
Zijn
--.. eerste vrouw werd begr. Catuvia 7 Dec. 17%.
Hij huwde 2c (ondertr. 18 Juli) ,767 *JOHANNA ADRI.
ANA JORDENS, #geb. Butavia j.dr. (B.S. Bat. ,G2).
Uit het eerste huwelijk:
GEERTRUYDA JACOBA VAN E., ged. Ilatavia Hol].
kerk 2 Oct. 1765, gett. SALOMON VAN ECHTEN en
GEERTRUYDA CHRISTINA DE VICQ. B.S. Batavia
28 bl. 319). Met zijn eerste vrouw test. JOHANNES
VAN E. te Batavia 10 Sept. 1765 voor notaris \$‘iggert
Wargaren; hij was zn. van SALOMON VAN E., emer.
pred. en JACOBINA GERARDS. De wed. V.4N ECH.
TEN-JORDENS -f aan de Kaap 26 Juni 1789; zij test.
aldaar 9 Mei 1788 voor Willem Stephanus van Rijneveld, gezw. klerk ter Secret. van .Justitic. Haar nicht
ADRIANA JOHANNA VAN NEYVENHEIM,dr. van
CAREL JOSEPH VAN N. kreeg de kleederen en hel
linnengoed. De 2 dochters van ‘den onder afgeschreven
gagie gestelde ass. SALOMON VXN ECHTEN, nl.
E L I S A B E T H W I L H E L M I N A e n SUSANNA ,JOHANNA VAN ECHTEN kregen icdcr een legaat van 1000
Rijksd. Het zoontje van den burger Raad .JOHANNES
SMITS nl. JOHANNES ADRIAAN S. kreeg eveneens
1000 Rsd. Mevr. VAN E.JORDENS stond in 1738-89
i n r e k e n i n g m e t d e V~7ecsl~annx- t e K a a p d e G o e d e
Hoop. (Fam. E. 406).
Nog blijkt, dat .JOHANNES VAN E. 13 Sept. 1757
met kerkel. att. van Malakka naar Balavia vertrok.
ECHTEN, RIJK V,4N -, maakte 2 Mei 1776 aan de Kaap
de Goede Hoop een codicillaire ~tlispositi~c voor CHRISTIAAN L I B R E G T K L O E G E , gezcv. klerk t e r Secr.
van Justitie aldaar. Hij was toen met het uytkomend
s c h i p ,,De B o v e n k e r k e r P o l d e r ” v a n d e Caap n a a r
Batavia vertrekkende en boekhouder O.I.C. Hij =f ab
intest te Batavia en werd aldaar 11 Aug. 1776 op het
Binnen Portug. Kerkhof begr. voor rekening van den
boekhouder JAN VAN HOUTEN (B.S. Batavia 141).
ECHTEN, SALOMON VAN --, van Haarlem. vertrok uit
Hollland 2 Nov. 1755; kwam 30 Mei 1756 te Batavia
aan; vandaar naar Malakka 30 Aug. 1756; aldaar a a n gekomen 19 Sept. 1756 Bij beslmt van 12 Juni 1755
hadden Hceren XVII hem naar Malakka godirigeerd;
de eerste predicalic so lot een entree-reden als t’er inwi*jdinge van dc nieuwe kerk gelaan tc Malakka den
23 Nov. 1756 over Ezra Cap. 6 vers 15. 16. Van Ma-
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lakka emeritus naar Ratavia vertrokken 25 Jan. 176 j,
na bij besluit van 19 Juni 1764 vaudaar verlost te
zijn. Hij had meC zijn huisvr. JACOBINA GENARDS
te Amsterdam getesteerd voor notaris JAN VAN
EYBERGEN, ARENDS.. toen op het punt staande om
naar Indië te vertrekken. Zijn moeder was ShRA
SWIGTERS, huisvr. JAN GRAVIA te Bloemendaal. Hij
werd 31 ,4ug. 1771 op het Hall. Kerkhof te Batavia
begr. uit zijn woonhuis aan de Spinhuisgracht en wel
in kelder aan de Z.O. zijde aldaar no. 222 op order
van zijn weduwe, die aklnar 12 April 1775 uit hetzelfde
huis werd begraven (B.S. Bat. 138 en 1-1-3) 111 die
kelder was S Juni 17% begr. hun dr. CORNELIA VAN
ECHTEN uit woonhuis Jonkerskracht. (B.S. Bat. 326‘1.
ECHTEN, SAMUEL VAN --; opperstuurman in dienst
Comp. stond 10 Feb. 1762 op punt met schip Hercules
naar Timor te vertrekken (Fam. M. 370 no. 128).
ECHTEN, SARA MARIA VAN -, huwde te Malakka 2
Maart 1760 JOHANNES BARTHOLOMEUS de WIND,
zij geb. te Cabo de Goede Hoop en j.dr. en hij geh.
te Malakka.
9 Jan. 1761, 10 Jan. 1761 en 17 Juli ‘63 werden te
Malakka gedoopt resp. hun kinderen CLAAS, SALOMON en ULRICH DE WIND. Bij den doop vau den
tweede waren getuigen SALOMON VAN. ECHTEN,
pred. en JACOBINA GERAARDS.
Als wedr. van SARA M. VAN ECHTEN hertr. J. B.
DE WIND te Malakka 6 Nov. 1768 JOHANNA PETRONELLA KLOEK, van Malakka wede. EVERHARD
CRAMER, sabandhanr. Hij was toen kap. burgerij
te Malakka.
ECHTEN, Mr. WILLEM VAN -, werd 21 Jan. 1710 ge.
introduceerd als Raad van Justitie; wer’d 3 Nov. 1716
gecommitteerd lol het helpen amplieeren der Rataviasche Statuten; werd 9 Jan. 1717 ouderling; ,9 Juni
1723 raad extra.ord. vau India behnutleus rang ontsla,gen 19 Mei 1726. Hij was veel ziek, waarover reeds
in ,4ug. 1720 werd geklaagd. Hij -f- Batavia 28 Mei 1729
en werd 31 Mei d.a.v. begr. op het Binnen Portugeesche Kerkhof aldaar, waarna aan de Westz. van die
kerk een wapen voor hem werd opgehangen.
ECK, .~BRAHAM \‘AN .--, e n GXSPER STOCKE, l a n d bouwers resp. wonende 01) Tjipanas cu Taugerang in
Balavia adopteeren Batavia 15 Oct. 1751 JENNEKE
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oud ruim 2 jaar dr. v a n MAIZIlr JIAGDALENA DA.
VIDS, vrije Chr. vrouw te Tjipanas (Fam, E 134).
ECK, AI~RAHAM VAN --, korporaal; zijn wed. ISABELLA
I’RETORIUS ging 1 7 6 9 ~UWII m e t rxom~s \TrW
DEN BOSCH; permissie van den G.C. 6 Febr. 1769;
ondertr. 23 Maart 1769 (B.S. Batavia 66-18 en B.S. Bakavia 62).
ECK, ADRI4ANJACOUUS VAN -, werd le overdrager
op het garnizoenskantoor met voordracht tot onderkoopman 23 Aug. 1776.
ECK, AGNES ELISABETH VAN --, tot Harsloo, huwde
JOAN BORQUAST GENA4MD BORI,AND, v a a n d r i g ;
zij test. te Batavia 18 Sept. 1688 voor aolaris 1). \-in Es.
ECK, ANTON WILLEM ALAST baron VAN -, (Zie Nctl.
A d e l s b . 1 9 1 3 b l . 251 s u b 6) $ t e Padang (Goemay
Oeloe) 23 Aug. 185t. Advertentie namens de officieren
der vastc bezetting te Lahat en die van het expedit i o n a i r 5e b a t . 11if. gestationncerd iri d e Lematang
OeIoc tcekendc dc kap. comtn. PRECSSER.
ECK, ANTHONY VAN ---, vaandrig 16 April1 1708; licul.
o p 12a11 t a m 25
Ocl. 1’709; n;t:tr Nederland verlost 24
Sept.
1715.
’
ECK, BAREND JAN VAN ‘-, commissaris Jav. Bank tc
Soerabaja 3855, huwde le *Jkvr. CAROLINE FREDERIQUE LOUISA 1)E CIIA-iR(!N DE SAIXï‘ C;ERMr\IS,
(Zie Ned. Adelsb. 1913 bi. 19 sub -í); huwde 2e Soerabaja 6 Sept. 1856 LOUISE HENRlETTE CORNELIX
VAN BARTHOLD.
ECK, C O R N E L I A EI,IZABETH VAN -! h u w d e c i r c a
3885.6 T H . C . V,4N HIJCT (R.S. Bat. í 9 8 - 1 9 9 ) . Z i j
j- als weduwe 12 Jan. 1896.
E C K , CONSTANCE EMILIE VAN ---. tc Semarang wcrtl
b i j v o n n i s van del1 Raad vaii *lust. t e Scmarang Y~II
1 2 J u n i 1 9 2 8 onder cnratcelc gcstcld wcgcns z w a k h e i d v a n geestvermogens.
ECK, CORNELIA THEODORAVAN --- van Arnhem.
Haar wcdr. J. 1’. SCHAGMEN ondcrtr. Batavia 24 .Juli
1 7 2 3 SUSANNA CORNELIA l<REVING. ( B . S . Bat.

57).
ECK, DANIEI,VAN - ~. assistclìt, \verd begr. HoIl. Kerkhof
Batavia 16 Dec. 1718. Zijn broeder GERARDUS WOUTERUS VAN E. w o o n d e a a n dc I~oticrclammer~~oort
te Batavia. (B.S. Bal. 211 bl. 77).
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I<Cli, GERARI)USWOUTERCSVAN -, vd. deurwaarder
te Batavia 1718; le deurwaarder des Kasteels van Rat.
17.52; hij test. Ijataria 22 Maart 17.74 nots. Josua Lconardus Gousset en legateerde aan zijn zuslcrs en broeder MARIA ELISABETH, AGNES en LUCRETl.4 VAN
ECK er] JAN VAN E. allen te Gorinchem. Hij werd
op het Hall. Kerkhof te Balavia begr. 23 Maart 1754
uit huis over den wal bij de Rotterdamsche poort.
IXK, HUIl~El~‘~ WlLlXM VAN -. gewoond hebbende te
Charlois t aldaar 30 Juli 1845. Lqn test. 28 Juli 1845
voor nats. \Tan Rijsoorl. Zijn executeurs Lest. JOHAN.
N E S BOER c11 N I C O L A A S V A N D E N T O O R N . I n
zijn Lesl. komen voor HUIBERT WILLEM VAN ECK,
&nkelier te Charlois; JACOB MARINFIJS VAN ECK,
drogist le (Gorinchem WILLEM VAN ECK, eleve der
l’harmacie i n het Groote Hesp. l e Weltevreden(Bata.
v i a ) , Juffr. VL4N E C K , hv. v a n e e n t i m m e r m a n e n
cn M A R I A CATHARINA JOZIENA VAN ECK o n g e huwd te Charlois.
ECK, JAN DIRK \‘AN en AALTJE MhRCUS hadden een
zoon JAN HENDRIK VAN ECK, onecht, geb. Tcrnate
18 Juni 1835, ged. aldaar 9 Aug. lS3c5; getl. .JAN VAN
STRATEN en MARGARETHA ADRlAxN. (B.S. -18 bl.
453). _
ECK, JOHANNA GEERTRUIDAVAN -, hv. SMIT, geb.
Waardenburg 24 Mei 1857, -f ,26 Juni 1909 begr. Sockamoemi no. 471.
ECK, LLBBERT .JAN VAN -, koopman en opperhoofd
vau I’aliacatla 19 F e b . 1 7 5 4 ; o p p e r k o o p m a n 3 J u n i
1755; secunde van Coromandel 31 Mei 1757; gouvcrneur van Coromandel .26 Sept. 1758; gouverneur van
Ceylon 2$4 Mei 1761; extraord. Raad van N.I. bij Patr.
Brief van 11 Nov. 1762 op 4 Juni 1763;. hij was heer
van Overbeek en baron volgens grafschrltt; T Colombo
1 April 1765 (Zie Lap. Zeyl. bl. 228).
ECK, PETRUS VA1N --, werd 11 Dec. 1804 chir. Comp.
ol) f 20 ‘s m. en 3 jarig verband.
ECK, l’lETEl’I CARL baron VAN --. geb. Arnhem, oud
25 jaar, ollgeh., commies te Pontianak, conduiteslan t
1852. (BS. 1115 bl. 45; Ned. Adelsb. 1913 bl. 251)
WK, RCT(;ElZ VAN -, geb. Driel, laatst won. te IJtrecht,
kwam 9 Feb. 1865 in Indië met S. Nieuwe Waterweg,
gezag\-, Van Lindern, en kreeg, oud ,22 jaar, bij G.B.
9 April 1865 no. 14 vergunning tot inwoning.

ECK, I-IVI’(~ER \‘AN Sr.. gep. ~ccraar XIII de K.JI.A. was
d o o d 1 2 hg. 1901: ZIJ" zoon .J. V,\N I’(:K loen IC
Tosari (Fam. E. 243).
P:CK, S I M O N CORSEI,JS VAS - - -. mindcri. z o o n Y~II
COHNI’LIS V A N E., T Ratavia S O c t . lS76. \voil. ot)
nlolcnvlict.
(Fum. E 213).
ECK, WILIXbl V,ZN I n l . lccrm~wlcr 1~ Iiocpai~g 1762.
(Fm. M. 161 b l .
1*51 ).
ECK, wmm~ TEUNIS VilN ---, g e b . I~nisterd;~m 2 9
Nov. iSO2! f u s e l i e r A\lg. I)cyol. zn. \‘;III IIJ)I!,\MD \‘AS
E. el1 HEYhlI,JNT.II~ I)I< Rl<UIN, t l’alimanuu 15
Nov. 1833.
J~CI~HAI~D’1’, ANI)REAS ---. tc 11atavia 182,;.
E C K H A R D T - - , I~AI,THA%.-\R - - - ondercllir. \~erd bcgr.
Ratavia Hall. Kerkhof 3 Mei 1739.
13CKHARDT -) CATHARJSAW I L H E L M I N A -., i- A m boina oud 29 jaar IM huw. 1 jaar en ruim 1 m. met
J . A. MULLER.
ECKHARDT -, CHRISTIAAN ERh’ST -.-, ouderkoopman,
ging om emplooi naar *Java 1.5 Maart 1754, fiscaal Y:II?
Soerabaja 8 April 1755, tevens scriba aldaar 18 Mei
í764. (B.S. Rat. 241 bl. 27); hij was dood in 1773; zijn
wed. MARIA JOHANNA VAN TONGIXEN humde I:atavia (ondertr. 4 Sept. 1773) JOHANNES CAREL I?IESEXRROEK,wcdr. A N T H O N I A VAN HUYS (R.R.
Weeskamer Ratavia 1773.4 bl. 28-29; B.S. Rat. 66-39
en 39A; B.S. 13at. 71-17).
ECKH.4RDT, CONRAD --, had bij de Jav. VI-onw SAIIIEX:
GEERARDUSE., geb. 1 Aug. 1819 te Salaraug. CMI.
te Tjilatjap 21 Sept. 1851, get. GERARDUS MANGEL
*
(1Z.S. Semarang 54 bl. 48).
IXKHARDT,CORNELL4M A R I A J O H A N N A -, h u w d e
Ratavia 20 Sept. 1888 C. .J. CORNELIS.
ECKHARDT?
1811.

.J. F. ---, secretaris Raad van Just. te Ambon

E C K H A R D T , J.G.T.A. ---, z i j o n d e r t r . D e l f t 2 2 Maart
1789, X. D. GUICHERIT. (Fam. C. 264 11s. 1 en 2).
ECKHARDT, JACOH -~ -, artilleriewerkman, smid le kl.
+ Welt. Mil. Hesp. 2 Maart 1874, ab inl. ongeh. s . ll.
Zijne crfgcnamen z i j n b r o e d e r e n zuster .JOHA~NNES
E. en CHRISTINE E.
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ECKHARI)‘~, JAN FJ~EI)EJ~IK -. van Fr:mkfort n.m. in
1773 in Indik; nangc~komc~n met S. Zccduin als m:ilroos
op 1’ 9 ‘sm., daarna kuiJ>er op f 112 ‘sm. 16 April 1774.
E(:I<I~,~I%n’l’, .JOHXN (:AJZI~L L,OI)EWIJK --, OnderkocJpman, werd 01) het Kantoor van den Boekhouder ,geucraal gcpl:i:rLst 12 Aitg. 177T; lsie a d j . o n d e r de KastcelsJ)c~~nistcu 2 Junk 1778; moet naar Malakka o\‘crgaan om emplooi af te wachten 31 Juli 1778; wordl,herwaarts vcxrlosl o m tc> reJ)alriCercn 2 3 M a a r t 1779;
wordt van dit rcise ge~xcuseert cn gaal ter afwachlitfg
van camJ)looi naar Java 17 NO\-. 1779; werd sccretarls
van polilie tc Bands 7 Dec. 1780; als secretaris outslagen 23 Jan. 1781; werd soldijboekhou,~ler
te Scmarang
11 Juli 17835 werd fiscaal te Semaran,g me1 titel cu
rang van koopmau 19 Juli 1785.
J<CKHARDT, JOHAN FREDERIK --, van Marnburg, werd
medio .Juni 1793 soldaat op f 10 ‘s m.; daarna soldaat
met de penv op idem en medio Ocl. 1793 jong ass. op
f íf; ‘mi.; werd in 1803 voor àe Kamer Zeeland als
gcrcchlsbode in dicust hernomen en in 1806 boekhouder en secretaris vau Just. te Amboinn.
IXKHARD’~, J O H A N N A CLASIN-4 -~~-m. l~~nvde ADRIAN
H1:SDRIK RI.JKSCHROEFF.
Z i j w a r e n b e i d e n doo:l
bij ondertrouw zoon op 25 Jan. lS52. (B.S. hmboina Xj
JXKH~4RDT, ROELOF -, is in 1851 getuige te Gomboug
en in 1853 te Kedong Kebo.
J<CKHAI<DT, SUZANNA -, 19 j. z. b. te Probolinggo ondcrtr. ald. 2 Sept. 1918 CAREL ,JEtZN PHILIP TEN
CATE. (Fam. C. 775).
ECKHARDT,T H E O D O R U S - , getuigr t e K e d o n g Keho
1552 t c Pocrworedjo.
I:CI~H~~RDT, WILHELM FERDIN.4ND
ADOLF, ---, geb.
%&i,ga 28 Ocl. 1 S74? slaliouscommieste Probolinggo
q
I3~KHA~~IYl~, *Jkvr. RENXTTA CONST.4NTIA WIJ,HELMJSA V.\N HAI~ENCARSI’EI,
-, 11~. WHI,J,E?tJ XR(:1-I113.41,1~ J O H A N N E S V O N KRHI’I’ENDORFI;,b e viel 1 Nov. 1856 te Soerabaja van een dood kind.
I<CKHARJ)7’, Jhr. SAMlJELE G B E R T P A U L APOL,LOXiUS, V A N HARENCARSPEL---. 2 2 Ocl. 1863 ia
JndiC gekomen met S. Kortenaer gczagv. Schnchard,
kreeg 1,i.i (;. 13. 9 Oct. 1Sfiil uo. 20 vcrguuninglot iuwolling oud .50 jaar laatst wonende te Hees. Zijn graf-4
schrift tc Malang.
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EEKMOUT, AMELIA --. huwde 13atavia 13 Oct. L 18135 als
\ved. EMANUEI,TURRING met CAREI, KEYSEIQzij
was in 1810 get. te Balnviaen + aldaar ab int. in (1~.
\v~f~l~+a:~t,
bcb!gr. Well. 16 Dec. 1511 voor rrk. luit.
JOSEPH KLMMERLE. (B.S. Hal. 173, -13 110. 35:tA; 1:.
S. Rat.. 17 bl. 6 e!l 111 no. 59).
EEKHOUT,AI1NOLDUS - -. h a d b i j de vrije 1111. vrou\\
BRESSING DOROTHE~4 MARIA E., geb.’ 27 .Juli í81!),
gd. Makasser S Oct. 1820, na gcadopteerilte zij]] inloot*
A. EEKHOUT v d .
EEKHOUT, BARTHOLDJAN --, 2e luit. art., geb. Waalwijk 14 Feb. 1821. (Zie Wapenheraut X111 bl. L210),
zie G.B. 5 Sept. 1830 no. 1, kap. comm. 17e Comp art
( 1858) huwde *JOHANNA CATHARHNA .JANSSI:N ;
hun dr. JOHANNA WILHELMINA MhRl.4 EEKHOUT
geb. Solo 4 Ocl. 1853, i Tjilatjap 5 Nov. 1858; zij kregen bovendien te Bqtavia 3 Oct. 1851 een zoon ‘en 7
April 1864 een dr. BETSY, ged. Batavia 4 Dec. 1861.
EEKHOUT, CHRISTINA -, huwde ENGELBERT SLUY.
TER, die herlr. MARIA \TAN VELTHUYSES.Huu test.
le Batavia 12 Juni 1685 nots. D. Reguleth.
EEKHOUT, C H R I S T O F F E L \VILHEL,1I -.? + Ratavin 4
Mei 1874; test. Besoeki 13 Juni 1863, nats. J. CH. G.
SCHMEYL V A N K R A A Y E N O O R D n o . 43. Z i j n hv.
SUSANNA LOUHSEM A R I A GUSTAFHNEELIZE
SCHERER. (Fam. T 288 bl. 164.5).
EEKHOUT, COENRAAD -- had bij de Jav. vrouw Samira
1 . C H R I S T I N A W I L H E L M H N A E., g e b . P o n t i a n a k
10 sept.
1818, ged. Willem 1 3 Aug. 1851 (B.S. ,54, bl.
45)
2. PIETER HENDRIK E., geb. ;Willrm 1 11 April 1851
ged. ald. 3 Aug. 1851 (a.v.)
EEKHOLT, C O R N E L I S - , g e b . A m s t e r d a m , k w a m 20
Juli 1759 in Indië; sergeant onder ‘de compagnie casleelspennisten; werd 13 Oct. 1786 vaandrig supernum’crair bij dezelfde comp., . vaandrig effectief 20 Mei lîS8
2c souslicut. daarbij 20 Mei 1791; kassier generale11
ontvang en opziener der rijstmarkt Inet rang en titcl
van onderkoopman 16 Maart 1792; diaken Geref. gemeente 3 April 1792; als zoodanig bevestigd bij hricf
van H.H. Comm. Gen. 21 Feb. 1794; lid schepenen
van Batavia 8 Juni 1795; ouderling Geref. ’ Gcm. 8 Dcc
1795; laatstelijk was hij lid raad van *Justitie tit. te
Batavia; als oud lid vroeg hij 8 NOV. 1813 acte van
B.S. 192 bl. 27)
verblijf aan; (B.S. Bat. 250 bl. 32;
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A41s bockhr. (111 ord. gecomm. in ‘s Comp’s provisiemqazijn. j.m. huwtlc hij te Balt~via le in Sept. 1771
ontlcrtr. 22 Augs. t.t.) in de Hall. kerk ilNNA (:ORNELIA WASI:I’EK, (B.S. Ijat. 70.50 cn B.S. Bat. 68); zij
was j.tlr. en + 13atavia 2 1 .Juni 1 7 8 9 n a alda:lr m e t
h:rar 112311 gctcs:ccrti te hcbb:~n voor 110:s. Mr. hnthou~
Cornclis Ycrspyck op 25 .Jan. 1777. Hieruit blijkt. dal
hij voor Kamer Au~st~~lam naar Indië was gckomcn
cn dat zijn moeder C\)RNELIh SMIT toen herlrouw:l
w a s m e t G E R R I T FC)CKEI<‘I’ e n t o e n t e U i t h o o r n
woonde.
H i j hertr. Hatavia (oudert. 8 J u n i 1 7 9 2 ) 2 1 ,Juni
1792 SARA 1,OUHSA SUBREMONT,
geb. Amstcrtlam,
wede. CORNELIS VAN RIEMSDIJK (BS. Rat. 92.17.
17a en 17b.) en B.S. Bat. 86). Zij werd 5 Dec. 1794
o p bel BinnenP o r t . k e r k h o f t e B a t a v i a begr. Mcl
deze 2c vrouw test. Cornelis I<. te Balavia 29 J u n i
179-1 voor nots. Jan Jacob vau Polnuerl de Bevere.
Hi.i huwde 3e. Batavia 29 April 1795 (ondertr. 11
dpr11 I.V.) .JOH4NNA ANTONIA I)OI<MIEUX, w e d e .
D I R K WILI,I;M H E N D R I K SMISSAERT. Zij w e r d 1
J u l i 1 7 9 7 begr. H o l l . K e r k h o f te Balavia in k e l d e r
I)ORMII=ljX (13,s. Rat. 1 6 5 ) . (H.S. a.v 1 5 2 eu R,B,
Wcesk. Batavia 1791-,5, bl. 282, 301). Mei, derde vrouw
test. CORNELIS EEKHOUT te Batavia 13 Feb. 1796
nols. Gerard Joan Ruustorff. Zij f- Batavia 30 Juni
1 7 9 7 e n h a d e e n v o o r z o o n H E N D R I K ,4NTHONY
SMISSAERT: in 1796 oud 20 jaar.
Vil het eerslc huwelijk wareu:
1. CORNELIA GEERTRUYDA E., ged. Batavia Holl.
Kerk 12 Jan. 1774, gett. ABRAHAM ABELEVENen
(iecrtruvda Antonia Wasbeek. (B.S. Bat 39) Zij f jong).
2 . GEl?RTKIJPDA C O R N E L I A E . , ged. a . v . 15 Oct.
1775 (B.S. a.v.)
3. JOHANN, ANTHONETTA E., ged. a.v. 9 ‘Dec.
1777, geit. .Jan (;corg Geerhard Vros en Geertruida Anthonica Wasbcek (BS. Rat. 39 eu 97 222h): zij huwde
Batavia 21 Juni 1795 (oudertr. -1 Juni t.v.) .4DOL,I’H
I,ODEWI.JK R A S , ( B . S . Bat. 97.22a’ t.m. d); zii -t o p
de Tijgersgracht te Batavia 28 Sept. 1802 begr. !f7elt.
en A. 1.‘. RAS hertr. Bat. 23 Mei 1803 Eliz. Petr. van
1z0ssu111.

-1. HENI)RlKAWILHELMINA E., geb. Kat. 31 Maart
1779, ged. ald. 4 April 1779, gett. Heuricus Pot en hv.
Gecrtruida Wilhelmina Wasbeek: (13.S. Bat. 39), begr.
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Binn. Port. Kerkhof I<alavia 21 ,Juni 1781. in graf 35.
(B.S. Bal. 165).
5 .

J A N COHSEIdIS ML4R’rIS1:S.

volgt 11.

6 . M A R I A dA(X)Il,-\ E., g e b . 4 hlci 1783, qed. Baiavia
11 Mei 1783, wil. .I:Itrobi~s tic Waren1 en Jiariu Florida
Clarisse ( a . v . y bcgr. Rinn. P o r t . Kerkhof :I.\*. 8 .Juni
1784 in graf’ 35. i H.S. Hat. 165).
7. COIZNELIS HI?NDRIKUSE,, g e b . 20 Aug. 1 7 8 4 ,
g r d . B a t a v i a 2.5 Aug. 1 7 8 1 . gcll. Hcndrikus Pot en
Gecrtruida Wilhclmin:~ \\‘asbcek. (R.S. Bat. 39: en 165 j,
begr. a.v. 31 Aug. 178 1.
8. Ongetlooplgeslorvcn kind begr. a.v. 17 Dec. 178.5
(B.S. Bal. 148).
10. A N N A COIZNEI,IA E . , geb. 2 1 Juni 1789, ged.
Batavin 24 .Jwi 1759. getl. Grcrlruida AnlhonicaWas.
beek wede. \‘rost. (H.S. Bat. 39) bepr. a.v BaLavia 17
Aug. 1789.
Uil hel tweede huwelijk:
l l . DOROTHEAD O D E R I K A E . , geb. 4 *Juli 1 7 9 3 .
ged. Balavia 14 F e b . 1 7 9 4 . Ikgr. Welt. 9 .Juli 1805.
(B.S. Bal. 172 en 39). Bij haar doop getuigen DIRK
J A N S N X N N H N G A ~11 HELENA DOROTHE:\HOLLIXANS.
IJil het derde huwelijk:
12. I’ETROXEI,I,A
JOHANNAE., geb. en ged. Balavia 24 Feb. 1796, bcgr. Holl. Kcrkho~ a.v. 11 .Juni 1796
in kelder Dormieux.
13. JOHANNA AYTONH,~ ELISABETH E., geb. 30
.Juni 1797, ged. Batavia 30 *Juli 1797, get. Johanua Elisa.
belh med. Hicht. (B.S. Bat. 39), begr. Welt. 6 Mei iSO0
(B.S. Rat. 170).
11. Mr. .JAN CORNELIS MARTIXUS’ WASBEEKEEKHOUT, geb. Balavia, ged. aldaar 22 Aug. 1781: gett.
Pieter Pieters en Cornclia Smit. (B.S. Bat. 39): hij was
in 1794 in Nederland cn van 1809.1813 aan de Kaap.
Hij werd uitgezonden als Raald van Justitie te Batavia
doch arriveerde #daar eerst 5 Feb. 1813; 12 Nov. 1813
vroeg hi5 actc van verblijf;’ in het testament van zijn
vader met S. L. SUBREMONTvd. werden als voo-den
over hem aangewezen zijn neef LAURENS VAN &STERWOUT en JOHANNES MESMAN.
Hij huwde driemalen:
le. CATHARINA MARGARETHA BRUGHMAN;
2e. ANNA GEERTR1JIDA
WI.JKERT. mcl wie hij test.
Batavia 19 Nov. 1814, nols. Mr. Murinus Johannes l’iepers; zij had een voorzoon OELOF NARTINUS BERG,
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w i e n s v a d e r w a s h,farlinus BJXRGH. Zjj -/1kltavin 24 Nov. 1814;. (B.S. Bat. 121).
3~. Batavia 3 Dw. 1815 (-Ds. Supper) M A R I A FREDEHl(X EREI,I,. wed. A. J. YAS SPRANG. Hij test. .Ba.
Iavia wonelldc~ Ka~vrrslraat- 2.5 ,Juni lS16: nats. Mr. hIarinus ,Jobannrs Piepers;
Uil hel eerste huwelijk:
1. ANXA CORNELIA E .
Stil hel tweede huwelijk:
2. COHNJXIA CI,ARA HESRIETTE E.. geh. 23 ,Juli
1814. getl. Hatavin 21 Aug. 1814, gett. CornelisE.. Anto11y H E N D R I K SMISSAERT
en ANNA ELISABETH
VON LI~I~EHEHR; dit kind werd bcgr. Ratavia (Tanahabang Well. 29 Nov. 1814 (Ij.!?,. Bat. 173).
M r . J . C . M. WASBEEKEEKHOIX: -f Balavia 2 4
Dec. 1817? en werd te Welt. bcgr. in kelder no. 29 uit
de Koestraat.
Hel buis van COH?XLIS E. was 17 Dec. 1814 verhuurd aan wijlen Thomas Wattlewortb (R.B. Weeskamcr I?al. 1814 fol. 185).
1Ir. J. C. M. WXSREEKEEKHOUThad v o o r t s .een
ZOON JAN CORNIILIS FREDERIK LODEWIJK MARTISUS WASHEEKEEKHOLT: die bij de Chin. vrouw
I3.4N vader was van:
CORSELJS
JAn’ LOUHS WILLEM W. E., geb. Djokia
.
17 Feb. 1841, ged. Semarang 8 April 1857 en
ERSEST WILHELM F R E D E R I K W. E . , g e b . Semar a n g 5 J u n i 1848, ged. aldaar 3 Juni 1849, getuige
ERST WILLEPVI BERGH (B.S. 54 bl. 5).
EEKHOUT. HENDRIK ---, van den Ham, j.m. oud 30 jaar,
ondermeester 01) het Schip Hofwcgen, Lest. Houwly in
Bengalen 30 Nov. 1743 no. 10; zijn broeder BERNARD
E. en zijn zuslcr ANNA CATHARINAE. te Aqsterdam;
zijn moeder ANNA MARIA FREDERIK te Den Ham:
Hij was 1738 met het schip ‘t Slot Cronenburg voor de
Kamer Enkhuizen als ondermeester uitgevaren en was
5 Dec. 1743 dood.
yziI$HOIJT, .JOAN H E N D R I K -, v a a n d r i g 2 4 ,Jrmi
oud 9 janr.

EEKHOUT,L. M. -, hv. J. W. SYN.JA in lS»S’te, Riouw
IXKHOUT, L O U I S J A N W I L L E M - , o u d empl. Ontlcrn. ‘l’rctcs-E’nagoeng. w o o n d e 1 9 0 7 i n Toeren (Mal a n g Fam. E . 56.1).
EISKHOCT. L O U I S E hIARIA - , + 1 1 J u l i 1867 ( F a m .
S. 1350 b l . 1 6 ) .
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EEKHOUT, NICOLAAS -, te Ratavia 170-1 (13.S. Bal. 19)
onderkoopmnu,ging 5 .Juni 1705 naar .Japan. verougelukte in 1709 met schip Monster.
EEKHOUT,E. iti A m b o i u a 1 6 3 5 .
EEKHOIJT,I’HILII’S, getuige Bntavia5 April 1GG.j.
EEKHOUT, Mr. RENEKE ADRIAAN -, zie Wapenheraut
XXIII bl. 215 was tot 27 Ocl. lS4.5 lid Herv. Gem. te
Grouiugen (Fam. E 47); was in 1847 belast me1 kverkzaamheden o p den lantlraacl e n l e comm. rcsidcntickantoor Batavia; werd bij G. B. :3 Jan. 1852 no. 9
omgaand rechter 4e Afd. op Java eu &Iadoera; bellserligd
Soerabaja 5 Feb. 1852 f hij als raadsheer Hooggcrechtshof Batavia 20 Dec. 1862;’ ald. begr. op Tanaha.
baug Afd. 1X no. 30 met zijn dochtertje WYTZIA ANNA ADRIANA E. Op hun graf: Hier rusten[ Mr. R. A.
13EKHOIJT/ in ~cven/ Raadsheer iu het Hooggerechlsh o f / van[ ~~cdcrlandscl~.Inlcli~~ g e b . t e G r o n i n g e n 2
Mei 1819/ ovcrl. 1 December lSti2[ cn( zijn clochlcrijc/ WIJTZIA ANNA ADRIANA[ g e b . t e B a t a v i a 15
Scptembcr 1856j overl. 14 October 1857.
EEKHOUT,RENEEKE AI>RL4:1N -, zoon van den vori.
ge. vroeg 8 I)cc. 1903 q.q. de \Vijnkoopsbaaiexploitatie
diverse vcrgunningcu t o l het doeu v a n mijubouwkuntlige olldcrzoel<illgcn aan (Fam. E 125) Hij was tlirecLeur dier My van 1907.1911 en woonde toen te Tendjorcsmi. Hij + Soekaboemi 14 Feb. 1911 begr. aldaar
in graf 511. Op dit graf:’ ,411es vergaat] Liefde is blijvcnd/ R E N E K E A D R I A A N EEKHOUT[ g e b . t e B a .
taviaj 8 Mei 1858/ overl. te Soekaboemi[ 14 Februari
1911[ Rust zacht in vrede. Hierbij is een monmnent,
waarop: Gewijd[ aan de nagedachtenis van] GERRIT
WlLLEM EEKHOUT] geb. te Batavia 27 Maart 1855[
overl.] te Soekaboemi 4 Nov. 1888[ door zijn talrijke
vrienden. (80)
(Hij was een broeder van den v.g.; zie Wap. a.v. j
I~EI~llOl~T, W--, cmpl. Sf. Soekodono 1906. (Fam. 13 2081)
EEKHOUT, W I L H E L M U S E S T A T I U S - , h u w d e .Jav.
vrouw KAMILA; uil dit huwelijk:
1. WILL.EM CORNELHSE., geb. Poegoe 2 Sept. 1853
ged. T,jiplriug Kendal 28 Oct. 1855 (B.S. 54).
2. CORNELIA ELISABETH E., geb. Gemoe 31 Dec.
1856, .ged. Poegoe (Kendal) 3 Mei 1857. (a.v.)
EEKHOUT~ WILLEM -, Jzn. huwde Semarang 25 Dec.
1859 MARIE VAN BASTEN.
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EEKHOUT. ZACHARIAS ANNE -, notaris te
1853. Fnm. T. 126 en V 222).
ELlAS, (‘rallooze g e g e v e n s betrcff,ende
van dezen naam zijn niet. vermeld)

ELIAS ABHAHAM
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Soerabaja

I n l . Chrislencu

-, ivoordraaier cu burger te Mid’del-

huwde Bl~I~CI-I?‘.JE .JORIS: huu t e s t . iu Reg.
Batavia 1659-62 fol. 154 d.d. 5 Mei 1651 te Vlissiugeu
voor nols. Koutlewij0 Schot aldaar.
FIATAS. ANGENITA -- -, haar man 1’. van der STEL begr.
Buiten Por\. Kerk Lc Balavin 16 Mei 1’729 (B.S. Bat.
125; zii is 1737 hv. 1. MARCUSZ. (B.S. Bat. 228).
ELIAS, A& MARIA - g e b . Baudn. JOHANNESdr.
i>unff,

huwde I’IETER f>E I3RI;IìX \‘EI<MEER, geb. Harderwijk 4 Mei 178s (Slamb. 1st 1 bl. 21-5); zii t Bauda 1
Maart 1835. oud 40 j. perkenierster vau het Speceriilauud LANTAKA, nalatende eet1 zoon LEVINUS REVER GEORGE DE BR. V., die t Bauda 14 Feb. 1854.
(B.S. 44 4n 46).
ELIAS, ARENTJE -, van Delft, huwde JOOST CORNE.
LIS., van Rotterdam; oudertr. 2e Batavia 21 Juni 1629
DAAN PIETERSZ. (B.S. Bat. 52 en 53)
ELIAS. B. TH. --> te Malaug 1904 (Fam. E 476).
ELIAS, BALTHAZARINA LAURENTIA -, geb. 6 act.
1820, ged. f3al. Mal. kerk 10 Dec. 1820, moeder IDA
WlLHELMINA VAK DER HOEZEN; get. THEODO.
RUS IZAAK ELIAS en ELIZ. SIJMONS.
ELIAS, IXJRCHARD
JEAN -, huwde CORNELIA DOROTHEA ADELHEID SCHOLTEN VAN ASCHA’I’; zij
f 30 April 1836 oud 43 jaar begr. Buitenzorg. Uit dit
huwelijk :
1. CORNELIA ADELAIDl-: HENRIETTE E.. geb. .5
Jan. 1821, ged. Batavia 8 Feb. d.a.v.;
2. dr. die kort ua ,tle geboorle -/-, nl. geb. Ratavia 28
April 1826, begr. ald.. 29 April op Tanahabang Welt.
uit sterfhuisf de societeit

de Harmonie.

3. BURCHARD THEODOOR -, geb. Soerabaja 8 Au&.
1868, wedr. vau ELISE WILLER, huwde Ratavia 9
Jann. 1884 A. H. BLANKERT (BS. Bal. X31-237). Hij
t Sockabormi 3 April 1899 (B.S. 148 bl. 101) hegr. ald.
graf 2205 op 4 April d.a..v.
ALIAS.

ELBI<RT

-, van Middelburg, onderkoopman werd

23 Aug. 1776 secretaris van Huwel en Kleine Gcrichts-
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zaken; werd 3 Dec. 1776 diaken Gercf. gcm. (Fam. E
302) huwde Batavia Hall. Kerk. 31 .Jan. 1771 (ondcrlr.
12 .Jan. t.v.) CHARLO’ITJ: XN’I’IIOSl;\ MEYER(B.S.
Bat. 8 2 . 8 9 ) ; zi,j herlr.
a l s wcrlc. Ramvia 8 J u l i í7?&
GABRIËL MANOTH. Met h a a r ccrslc 1J1m woo1Jt1c C .
A. MEYERop de ‘Iij,gcrsgrachI IC Bal. alwaar zij met
hem test. voor ‘nats. Mr. A. C. Vcrspyck IC Bntavia 2
Maart 1779. Haar vader .JAN AREND MEYER, eslr.
raat1 van Indië was iloo;J; haar moetlcr was de ~tlouar.
MEYER. g e h . CATHARINA\‘AN DOORN. ELBERT
E L I A S werd begr. Hall. Kcrkh. 30 M a a r t 1783 i n
kelder schoonmocdcr N. W. hoek no. 1.5.
E L I A S , E L I A S -: va11 *Jever, zickcnbc~vaartlcr ond’ertr.
Batavia .2-1 Feb. 1619 CA’I’ARIXTA VAK BIMX (B.S.
Bal. 52).
’
E L I A S , G E O R G E -, oppermccstcr, bcgr. H o l l . kerkh. 7
Jan. 1776, sterfbuis Tijgersgracht.
EILIAS. H E N D R I K --, 4 5 j . opz. ï‘jipamas: h a d e s 1~11.
v r o u w NATINA e e n d r . E L I S A B E T H CHRISTTNAMARIA F.. crlíend 15 Oct. 1905 te Gareel.
ELIAS, HENRIIT’L‘E I~OROTHE,4 ---, huwde Batavia 10
Mei 1821 F. W. THORIJECKEJr. (B.S. Bat. 121 j.
ELIAS, .J. J. M. ---, T oud 57 jaar op’5 Oct. 1898 begr. Mal:JJlg

Ii

866.

ELIAS, JACOB -) van Breda, bootsman, in het land gekomen met jacht De Eenhoorn in 1617, tegenwoordig op
dc Nieu Seetandt, huwde Balavia .29 Mei 1622 MARIA
VAN BENGALEN. (BS. Bat. 52 en 53).
ELIAS: JACOB :, soldaat begr. Buiten Port. Kerkhof Batavia .‘23 JUIU 1746, voor rekening vaandrig CORNELIS SIMONSZ. (BS. Bat. 133).
ALIAS.

Mr. JACOB VAN OUDENSTEHN- , onderkooplvcrd 15 .JuJi 1 7 5 7 f i s c a a l van P a d a n g ; opJ)erhoofd van I>oeloe Chinco (over Padang) 19 Dec. 17%.
man

l:LIAS, OLI~HERT -, van Alkmaar, kwam 1750 als cadet
,,Admiraal ile R u y t e r ” n a a r Inldië o m del1
Jllttt de
~JaaJn van OLFERT E L I A S e n v r o e g i n 1 7 6 7 naamJlerstel (B.S. Bat. 2211 bl. 21); 15 Mei 1753 werd hij
lieul. Lcr z e e ; .30 .Juli 1756 gechangeerd tot onderkoopman; 18 Nov. 1757 tweede in de Groote Winkel;
19 Dec. 1758 koopman en lste admin. in het IJzernmgazij n ; 28 Juli 1761 schepen; 6 Jan. 1764 geassumeerd lid in Rade van Justitie; 6 Juni 1769 opperhoofd
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in Japo11; bii. l)atr. brief van 15 Oct. 1770 als zoodanig
bcvcsligd. HIJ was 1780 d-ood.
01) 9 Sov. 1758 ondertr. hij Batavia MARIA ALIDA
HASI~I~I~OEK.
geb. Zutphen. winkelierster te Batavia
(1769~:l. wed. onderkoopman en ~arnizoellsscllrijver
JACOB VERSCHRAGEN; als wed. was zij tol 1~1 Maart
1780 buitenrcgenLcs van hel Weeshuis te Batavia; 13
Juli 1788 werd zij op het Holl. Kerkhof aldaar begr.
(U.S. Iial. 138,1 U i t hel iluwcalijk ELIAS-HASEBROEK
werden geb. :
1 . EI,I~ER’L’ OLI~HER~~ E.? ged. Bat. Hall. K e r k 1 0
hug. 1760, gell. Olpliwt l’el en Calharina Pet ( B . S .
Bal. 228 bl. 309);
2. JACOB WILLEM E., ged. a.v. S Nov. 1761, gett.
\IWenl Rogicr ‘I’l~oute~lhoofdf
en 1\2argaretha Brouwer.
(a.v.): begr. in eigen kelder Bat. Holl. Kerkh. 11 Jan.
1772. (B.S. Bat. 164).
3. CORNELIS ELBERT E., ged. a.v. 5 Feb. 1764, gett.
Cornnelis Elias, burgem. en raad van Alkmaar en
Calharina Pet. (B.S. 228 bl. 319), begr. a.v. 20 Juni
1764 in Kelder Z.O.Z. no. 35.
-1-. CATHARINA
ELEONORA E., begr.. Batavia a.v.
19 ,Juni 1766; de kelder no. 35 was van Mej. Boogaard;
zij T oud 8 m. (Fam. A 537).
Als wed. adopteerde M. A. HASEBROEK 14 Sept.
1780 WILHELMINA MARIA ABRAHAMS, oud 6 j.,
dr. van hare slavin J3OE,N(;A YXY I<OEC;IS.

(l':ui~.

A

a37).
ELIAS, PHILIPI’ CHRISTOPH -, geb. (;reil’sw\ld. kw:an~
17-18 als soldaat op f 9 ‘s m. voor dc Kamer ,\nlstc:rdam in Indië met S. Slolerdijk; ‘daarna werkzaan zij!ide
op het ncgoliekantoor verzocht hij Aug. 1749 vermccrdering van gage. waarop hij $25 ,4ug. 1749 werd voorgedragen voor 1 1 6 ‘s nl.; (Bi<ii. Hes. Bat. 1749 Decl 8
bl. 612 en 663) Hij onderlr. 13at. 30 Nov. en huwde
aldaar 17 Dec. 1752 MARIA VAN DEN EEDE, van
Balavia jdr. oud 18 j.) (B.S. Rat. 60 bl. 129).
Hij werd pl. negotieo~erdrager te Balavia 30 oei. 1753;
onderkoopman en in den dienst bevestigd 9 -Juli 17%:
Pl. 2e opperkoopman van hel Kasteel van Balavia
18 April 1860; als zoodanig bevestigd .21 NO\-. 1760;
hij werd 30 Mei 1761 begr. op hel Binn. Port. Kerkh.
te Batavia uil wooilhuis W. Z. Jonkersgracht (B. S. IZal
136j. Zij]] wede. hcrlr. Batavia’ -23 Jan. 1762 H.
(BS. Bal. 55 bl. 06).
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ELIAS, PIETER -> boekh.

wchrd oudcrkooI)mall

el1 kas-

sier vul1 den generaien ontvang ,j Mei 16’8s; hij stoiicl IS

Dec. 1685 01) puilt naar Ncderiandte vertrckkcn.
E L I A S , P I E T E R FLORISZ. -, o n d e r k o o p m a n werd 8
Jan. 1731 opperhoofd’ van Menatlo;
E L I A S , YOLKMAAR - , velldig 1 3 O c t . 17045 lieul. 14
Juli 1705.
E L O C T , FRANCISCA --, was d e hv. .JACOBUS AIlGUS.
TIJS; in 1865 waren beide11 dood. (B.S. lS6.j fol. 7).
ELOCT: FRANCOIS ---, h u w d e JACOBA WILJ~EMSE.
Kinderen :
1 . CATHARIJNA JOHANNX E., ged. Makasser, oud 19
d. door Ds. Dc Grave te Makasser op 122 Mei 1774,
g e t l . J O H A N MATTHEIJS FCHRER e n .JOHANS:I
PIELOOR. (BS. 2).
2. ELISABETH ALIEDAE., geb. S9 Sept. 1776, gcd.
Makasser dood Ds. de Grave 13 Oct. 1776, gett. Dirk
Smit en Alieda Willemse.
ELSEVIER, ABRAHAM -, hoogbootsman S. Arentsduyn
1718 te Batavia (Bijl. Res. Bat. 1718 deel 11-2 bl. SW)
ELSEVIER, CATRINA, in 1657 get. te Tayouan (B.S. 68)
E L S E V I E R , CHRISTIAAN
- , a s s . w e r d ouderkoopman
eu 2e admiu. te I’adang 21 Juli 1738; koopman en le
admin. 6 #Juli 1745; naar Batavia verlost 16 Juni 1750;
opperkoopman, sabandhaar over de o~lchristeneu,
k+jgt
alleen de helft der snbandhnrij’s inkomsten, tlic hlcrdoor in tweeën gespiitsl is. voor de eerst<> keer 30 Ocl.
1753; naar Nedcrlaud verlost 9 Scpl. 1760.
ELSEVER, ISAAC JAX ---, kwam 1803 in Indië eu werd
11 Jan. 1803 boekhr. Cie op f 30 ‘sm en 3-jarig verband; (.4ctenboek 1802-82 bl. 45); op 11 Ocl. 1803 luil.
t. zee op f 32’ ‘sm. en 3 j. verband.
ELSEVIER:.JACOB, ass. te Amboiua1734 (Fam. K. 203
no. lO), begr. Holl. Kerh. Batavia 14 Jan. 1711 uit huis
heer Severijn op de Tijgersgracht.
ELSEVIER, .J(O)AN --. Spraug, outlertr. Batnvia 3 April
1727 IDA DIN-4 VAN DER SCHUER vau Balaria (B.S.
Bat. 57); hun gesloten test. Bat. 31 Aug. 1731 1101s. Pieter MAIDEN. Uit dil huwelijk;
1. ANNA PETRONELLAE., ged. Bat. HOU. kerk 6
Maart 1732, gett. Petrus E. pred. Le Amsterdam en
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I’ETI~ONELLí~ O P D E N A K K E R , h v . EVERHXRD
VAN DER SCHUER; in plaats van Ds. ELSEVIER
vd. de heer VAN DER SCHUER vd.
2. ANNA PETRONELLA E., ged. a.v. 27 April 1731,
gett. Ds. Georgius Wijnandus Strommenger pred. en
Maria Dudde hv. Pieter Boockesteyn, baljuw.
ELSEVIER, PIETER --, getuige Batavia 1652 (B.S. I%tl.
2 en 3).
ELSEVIER, PIETER - -, onderkoopman; werd,mulltmees.ter op de Palleacatta 1-1 April 1701 J hij was April 1720
dood.
ELSEVIER, REINIER -, cadet, werd -1 April lï52 luit.
ter zee;.
L I
ELSEVIER. THEODORUS -. onderkoopman begr. Bal.
Holl. Kerkh.. 13 Aug. 1778. voor rek. heer Wannemaker
uit huis Molenvlietschen dijk.
ELSEVIER, SAMUEL -, onderkoopman werd 23 Sept.
1738 fiscaal te Cochim.
Zijn kind ISAAC CONSTANTIUS E., begr. Ho& Kerkh.
Batavia 8 Mei 1738 in kelder Mevr. Mansdalen N.O.
hoek no. 65.
ENGELEN, B.4RTE1, -, van Wolgast huwde IDA VALETA
E N G E L E N , E N G E L B E R T -, h a d b i j ANTHONETTA
GROENENDIJCKde volgende kinderen (oncchl):
1. BOUDEWIJN E., ged. Menado (‘door Ds. Lenting)
VAN DEN BROEK;
21 Jan. 1819, oud 6 jaar, gett. S. S. en CATHARINA
2 . JAN MISPELBLOM E., ged. a.v. oud 5 jaar, gctt.
BASTIAAN en CHRISTINA THULDERIUS ;
3. BONIFACIUS E., ged. a.v. oud 22 jaar, gett. Jacob
Durr en Wilhelmina Cornelia Paulus (B.S. 51 )
ENGELEN, EVERT CORNELIS -, geb. Harderwijk, on.
derwijzer Gouv. Lager Ond. kwam 12’ Aug. 1841 in
BETH SPEET en t Cheribon 30 Mei 18-25; was zn.
van GERARDUS EVERHARDUSE. en MARIA VAN
‘.
DIJK.
E N G E L E N , G E E R T R U Y -, d r . v a n H E N D R I K E . e n
Indië en 28 Sept. 1811 te Cheribon oud 23 jaar. (Fam.
hun test. in Reg. Batavia 1655.9 fol. 196.
zn. van wijlen HENDRIK H. en CLASINA VAN DER
MOEYEN. Zij + Welt. 16 Mei 1823 en had gest. Amslerdam 22 Juli 1800 (nots. Ever1 van Jever).
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E N G E L E N , C--): IC luil. 2e b a l . I n f . t 2 1 .Jm. 1832.
C 801). Hij huwde circa 1842 CHRISTINX
l+:I,IShHIWI>RINA
OVERROS.
huwde COHXl:I,!S lIEYE>
ENGELEN, GERRIT --, geb. Zevenaar 12 Oct. 1828. zn.
van Jan E. en WILHELMINA GHESBEIZS, kwa~u 26
Sept. 1852 in Indie a l s soldaat met S . S . sc111:lr:~11g ëll
+ Ambarawa 18 Dec. 1877 als gep. fuselier ual. f 8.15.
ENGELEK, HELENA -, was 1728 te Ijutaviawed. COR.
NELIS VA,\ DER GON, schipper en adopteerde twee
kinderen.
ENGELEN, HESI)tIIK GERARD ---. \vas in 1821 te ;Vagasaki (Fam. L. 664); hij t ais lid Wees CLII I~oedcll~amcr
te Seu~arang 21 Maart 1832. Zijn hv. HENDRIK,-\ GO.
DELINDh PISIER. -b aldaar ;29 Jan. 1832.
ENGELEN, JAC013 -, erft van zijn mocdcr’s halve zus.
t e r AXNEKENJACOHS ( T e s t . N e g . 13alavia 16.52-5
fol. 198).
*
ENGELEN. JAN JANSZ. -, erft a.v.
ENGELEN, MARIA e11 JAN --, beiden val1 Oiirust 1686.
E N G E L E N , METGEN - - , er11 van haar mocdcrs h a l v e
zuster (Zie hiervoor).
ENGELEN, PIETER -- --: v:m hnsterdam in 1869 in IndiE
als soldaat met S. Schicland; wml .25 Xpril 1690 ben o e m d t o l lluistim~ne~rn~~~~, op t’ 15 ‘sin.
ENGELEN, THOMAS -, getuige te 1:alavia i66l.
EIW, ANTONICS JACOBLJS V A N --, fusclicr slbk. 715:E-1,
-f Well. ( M i l . Hesp.! ,23 Ocl. 1875, a b inlesl. ollgcil.
s.11. (Fam. E 2230).
ERP, ARNOUT VAN ---, v a n Amsterdaul.j.m. o u d 34 j.,
prov. ass. Cie. onderlr. Ratavia 8 Aug. 1669 el1 huwde
uld. 29 Aug. d.a.v. LAVINA I~ISSCHOP. va11 Anlslerdam
j.dr. o u d 3 2 j . (R.S. Ijat. 5.5) Zij lesteercn Ratavia 2 1
Dec. 1669, nats. Pieter van Leeumx:. Zij Iwrtr. Lhtnvia
30 Nov. 1763 J,4N HEriDRICKSENBEI:KER.
ERP, HENDRIK VAN -, zoutverkooI>pakhuismr.
te Kediri, oud 30 j., erkende aki. 22 Mei 1836 XNTHONIL’S
HENDRIKUSVAN E.: geb. Kediri 30 April 1836 ex
Jav. vr.. ARMINA.
ERF), H E R M A N U S \‘AN -, f u s e l i e r Slbk. uo. 73193, -f
Raloe Toelies 17 Dec. 1875, ab int. ongeh sh. (Fam.
I
E 249).
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EIW. S I MOS VAN ---., sccrct:~ris te Souralle, wcrtl aldaal
ollclcrkoopl?lan e n IxM~uismr. 1 2 ’ Aug. 1 7 3 3 ; oppwhoofd van I~rootchia 27 .jug. 17%1; fiscaal tc Sourattc
28 Juli 1735; koopman 9 Aug. 1737; hoofd vau Ametlab a a d 2 3 Mei 1710; 2 e carga i n tIc11 handel op Mocha
20 Juli 1715. (Fam. W 675 bl. 21. 5, erfgenaam vau
A b r a h a m Wilboom;.
ERP, TH------ V A N - , kap. gellic h u w d e d6 M e i 1 9 0 3
UETSY (;RE\:EICS. Zij waren 9 Mei 1903 te MagelangWeltevreden ondertr.

ERI’. WILLEM HENRI THE!)DOOR VAN ---, geb. 17 Oct.
1870, + 28 Maart 1916, begr. Tjimuhi -56.
WERTS. AAI.T.JE .--, van Kopenhagen, kwam in het lmd
met S. Leidw. woo~ide ,tlaarna in het Vrouwenhuis te
Hatavia, val1 \vaaruil zij huwde 01) S Ocl. 1 6 2 3 met
NICOLAAS IWRANDEI,
(U.S. Rat. 52 en 53).
E\‘ERTS. ABRAHAhI----, in 1656 en lG59 te Kalavia getuige. (R.S. 6)
1:VERTS AHRAHAM CHRISTOFFEL, oppwkoopma~~ en
gcznghcbber .Jnva’s Oosthoek 1 7 3 9 (Fan]. M 186.11)
EVEliTS. ANNA -~~ , geb. Rotlcrdam. huwde FRAXS SPIERINCK, van Roltertiaru.
Hul1 zoon EWOUD gedoopt
eiland Mothir 22 Dec. 1621. (U.S. 52 bl. 241).
EVER’I’S. ANNA CHRISTINA --, iu 1820 t e I’roboliuggo.
EVERTS, A N T O N I U S UERNARDUS- , s e r g e a n t s t b k .
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7 2 3 3 7 . -f a b iutest. on@. e n s h . t e Kotaradja ill
187G. (Fan. E 187).
EVERTS J3‘1I:KSE MAI<‘I’ENS -:, geb. Rrosse~, 33 j. ]:latst
\von. Zwolle. kwam 2 1 A p r i l 18G2 i n I n d i ë met S
Jo:I~~ Melchior KenlJwr. Vergunningt o t iuwouirigC.
12. 4 act. 3862 n o . 1 2 (Fam. R 1 3 7 7 ) .
EVERTS, J~RUYN -: van Arnhem. in t(j85 in Indië met
S. Ridderscl~aJ~ als landspassaat op f 12 ‘Sm. korporaal op f 14 ‘sm. op 1 Nov. lG89.
EYERTS. CHRISTI&XY I;RED.ERIK - - , van H:~nlburg,
zeilmaker, begr. Ruiten Port. Kerkh. Rat. 1G .Jan. 1791
uit 13uileuhospila:il(R.S. Rat. 2251).
EVERTS, CHRIS’~IA:NNJC!)LA;1S ---, van Meck~cmJ~ur,a
ass. secr. W e e s k a m e r v a n Ratavia:1 7 1 2 ; adj. b o d e
Wcesmeesteren i n 1719, onderlr. Ratavia a l s j:m. o u d
37 j. deu 1G Maart 1732 MARL4 CATHARIfiXCI11.t.
STENRERC;EH,
van Sondershausen,w e d e . m e t esn
dr. van den bockh. CHRISTIAAN
FREDERIK RIISK
(MEINCK) (B.S. Ral. 60 f o l . 81).
Hij werd begr. Hall. Kerkh Jjatavia 21 Juli 1755 uit
h u i s Thee~vaterstru:lI (B.S. I-Zal. 13G;. Z i j n tloodgeb.
kind ald. begr. 5 April 1733 (R.S. Rat. 23G & 161). Zij
werd begr. Holl. Kerkh. Ratavia 27 (kl. 1772 (WIS “r
26 Oct. t.v.). De boedelinventaris aan haar sterfhuis
of ‘I’liecIw:llcrstraat 28. 29, 30 eii 31
Weslz. HccrcOct. 1 7 7 2 (Fam. E< X10! (Fan?. M G21 j . Z i j huddeu
gest. JMnvia 30 Jan. 17i>3 (1101s. Levier no. 7918. Hij
w a s ZII. vat1 m-ijle11 MICHIEL E\‘EI<S cu MARIA ELI.
SAJIETH I)ONKEHte J<cna in Mecklcmburg. (Fam, ti1
152). Uit zij11 huwelijk met M. C. (;ERSTENNER(;Eí<
werd
nog geb. THIWDORACODEFRIEDACHJ-tIS.
TIANA en THEODORAMARL4 DITXER. Deze docht e r huwde J3atavia 28 jondcrlr. 8 Juli;~ .JuIi 1 7 7 3 ARNOLDCS (LA~lRI:SS)COVITRI. 3e practizijn ‘s Comp
Riuncn Hesp. R.S. Rat. (~8). Zij werd begr. Hall. Kerkh
1.G 0~1. 1779 u i l S t e r f h u i s O.Z. Tijgersgracht.
(H.S.
Kat. 138 j.
E V E R T S , CHRIS’I’ISA ---., Iiv. N I C O L A A S ZUYJXTER,
berg. Riuncn Port. Kerkh. Ratavia 1G Oct. 1725.
E\:ER’I‘S, CICILI.4, hv. PIETER DIRKS -, bcgr. Hol].
K e r k h . Ratavia 23 J u l i 1736 u i t h u i s k o o p m a n Johanues Simong even builen de Nieuwpoort.
E V E R T S , DAWIEL ---, onderkoopman,gaal o m e m p l o o i
naar Ceylon 9 Juli 1726
I
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EVERTS:E-------- .J-- -, hoofdagent tc Semarang van de
Rijluigfabrick Hellrich en Veth le Arnhem Juui 1865.
EVERTS. ELSKEN - , van Benningbroek. wed. LUPTE
JANSZ. van Bovenkarspel,huwde 2e Ratavia 22 Mei
1625 PIETER PIETERSZ.,
van Enkhuizen (BS. Rat.
53) CII huwden 3c Rat. 15 Dec. 1625 (onderlr. 28 Nov.
t.v. CLA4ES JANS... (H.S. Rat. ,52 en 53)
E V E R T S . EVERT ---, v a n Drontheint, i n 1 6 8 7 i n I n d i ë
met S. Waterland als matroos op f 11 ‘m. daarna nff u i t m a k e r op 1‘ 16 ‘sm ‘ 2 1 J a n . 1690;
E V E R T S . EVER’I’ - - , v a n E n k h u i z e n ; .‘20 J a n . 1849 in
Indie met S. Menado. kreeg bij G.B. 30 *Juli 1864 no.
41 vergunning tot tijntvoning oud 43 jaar.
EVERTS. GERRIT - -. van Utrecht, srrgcanl i.d. Comp.
jm. huwde Rat. 14 Juli 1650 ANNETJE HANSZ. van
Siam j.dr. (B.S. Rat. 52);’ in dc Heil. kerk te Bal. wer,ti
7 Maart 1652 ged. hun zoon GERRIT E,, gett. WOU.
T E R SEROI’EN. I,lJCAS HENDRIK& E L I S A B E T H
DUTTONS en MARIA DU CHENE. (B.S. Bat. 2 en 3)
E V E R T S . GUILJXM --, g e t . d o o p k i n d GERRITSZ. Batavia 27 Dec. 1657 (B.S. Bat. 6)
EVERTS. HAHMENTIEN--, van Steenwijk getuige Bakavia 21 Sept. 163-1 (B.S. Bat. 3)
E V E R T S . H E L E N . 4 -, h u w d e e e r s t 1’. lngws; d a a r n a
P. J. POP en 3e JACOB I~Il~l~SZ. ONKRUYT. schipper
Comp. Zij werd begr. Holl. kerkh. Rat. 17 Feb. 1738
(B.S. Bat. 235).
1691 meesterknecht op f 21 ‘sm. 3 j. verband:
EVEHTS. HENDRIK -. van Nieuwkerk. in 1688 in Illtlii;
met S. *Java als huistimmerman op f 18. ‘sm.; 20 April
EVERTS. HENRIETTE JEANNE MALANI -, geb. Soekaboemi 1 Aug. 1905 (B.S. 148 bl. 154).
EVERTS, .J----- -, Dir. der Zoutfabriek te Kalianget 1930
\
‘1
(Portret).
EVERTS. JACOH -, soldaat te Solo, adopt. ald. 21 Juni
1 7 8 0 H E N D R I K CHRISTOFIFEL, E . , o u d ,5 m . e x
C h r i s t e n v r . CHRISTINA E K S T I J N (Nat. pot. S o l o
1779-1795 fol. 91).
EYER’I’S. JACOI! ---, zijn zoontje HENDRIKUS.JACOBUS
E., 2 jaar werd begr. Batavia Buiten P. Kerkhof 4 Feb.
._
1786. (B.S. Bat. 147)
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E\‘EHTS. .JhCOI3 A13EL.S -mm-! gep. lluzaar. l’ensioen f 6, 10
‘SI11 . . in mil. dienst 18X1.-1851, ~crzoclil 31 J u l i lST>i
ol)name Mil. Hosl). Semara~lg (Fam. E I-IG, 1.3)
E\TERTS, J A C O B ADOLPH-, krankbczockcr.
+ 13al:l~i:l
22 Aug. 1779, uil slwflluis Tijgcrsgrachlbíag’r. 3 ,\tq.
d.a.v. op Hall. l~erkl~. Hij lest. Ihtavi:l 42 .Juli Iï79;
zijn ouders JAN USPA k. en MAUUA JACOI~A J111OS.
S4EIT L
e
13rctla. Invcotaris Stwfhuis 20 Aug. í77!].
(1’am.

15.

388).

l3~ERTS JAN -, vau Enkhuizen, huwde TR1.J NT.JE ~111
Solo. die als wed. on:lert. Ratavia 18 *Juli 1KlO PIETEI{
*JAKS. (B.S. Bal. 52. 53).
EVERTS. .JI\S -- -, van Rijl)en. blokmaker Cie. j.m. oud 28
jaar, oudertr. Ijatavin .20 Sepl. 1674 SLiSAi%, ,JANS.
SEN, v a n 13mlda. \\-ed. ï;in J A N <JANSSENU. van Rijn.
bergen, burger le Hatavia (B.S. IjaL. 53 bl. 2283,
EYERTS, JAN -.. ollderkool)nlaan cu a l s zoodauig uaar
ilfocha v e r t r o k k e n 2 1 F e b . 1 7 1 0 ; secu~~de aldaw 15
Juli 1712.
EVERTS, JAN -, substituut drossaard te 13atavia 18 MI-1
1783 (Fan. s 319 1 1 0 . 1;; hij woonde 17% Zuidcrwor.
stad al. ; a~ioplcercle v e r s c h i l l e n d e k i n d e r e n , 0.11’. 9
J u l i 1 7 9 2 J A N EVERTS <Jr. (Fam. E 360); h i j ko~nt
o o k v o o r a l s .JhK EWERTS; h i j werd ‘28 Mei 1/93
I;uitell Port. Kerkhof 13atavia begr. voor rek. JO’I:IUnes Worgal en Pieter \Vorins als executeuren uit sLcrl’huis de tuin o.d. weg naar Heemraden.
<YERTS, JAS JUL~GEN -, van Batavia,burger ald., j.m.
ondcrtr. Ratavia ,2S Maart lï’ci5 13AI<SINA 111 RKSDl:.
THOMAS, vau 13at:lvi:1, j.dr.. (B.S. Hal. 62); zijn groolm(~edc~r \vas J . \~OOI~RUR(;. d i e begr. werd Ruiten
I’orlu,g. K e r k h o f CBalavia 2 1 A p r i l 1768; ( B . S . Hal.
137); zijn hv. verzocht ~28 M a a r t 177-1 scheiding v a n
t a f e l ” c11 bed ~11 v e r k r e e g die van Schel)~eIl 19 Scl)L.
1774; (Rcg. S c h e p e n e n 160 b l . 1 7 en :239); .zij begr.
a.v. 13 Aug. 1773. (U.S. Bat. 1-10)
Wordt vervolgd.

De ~amílíenaam SwíersCra.

Ik 11aunl wor<lt vcrklaartl <loor í l e omstailtliglicirl.
1,131
de wier waarop tic stins W;IS gebouwd in den hoek lag,
ge~ormtl door ;lerl ou,len Mi~cl:ielzc~dijk ‘c:I~ d e Manl~umcr
vaart, die hel water wil d e o m g e l e g e n laiiden door dc
Manl,gumerzijl loostic i11 d e Rlidilelzeeo f h e l IJooriidicp.
We vinde]1 soms tlcn naam ook gesl~l~d als Hoekswier. Ik
herinner er eveii aan, dat hel woorti ~,box” bier dus ver.
b a n d houdt m e t lloek. I n Frieslantl nocml m e n n o g (de
knieoksel de ,,Hokse.”
H e t i s i n di1 v e r b a n d onnooclig, tic achtereenvo~gen~tlr
eigenaars en brwollrrs clcr stalc, toe11 tlcz~ nog in wc~sl:~nal
vwkccrtlc~~ op t e noc~n~c~~: de Hoxwiers, (;nlamn’s, ‘CJM.
In hel bc@n der 18de eeuw bcho~ndc ze aan Sjocrd van
1%3eleiis, grlfficr v a n den Hovc wn Friesland en I3urgc.
mccsler yan I,ctwwardcn. I)czc bad twee uloclit~ers. dit1
na zijn dood gezamenlijk (de dale me1 bijbeboorcnde boer.
tlcrijcn el1 lnntler~~jen in bezit hiel~len. l)och in 1720 11~~il
cen bocdcischcitl~ng 1~1~~1s. I)CX boc;lclscl~ci~~lil~g i s i n
zoovcrrc belangrijk. dat wij er Hoxwicr nader in vintlcn
bcschrcven.
,,Een bccrli~ickc Zathe landts. gdcgen tot Mantgum, Hoxwier gcnocmt, met ‘t halve Hoerenhuis en balw Rocrcn.
huis en schuyrc, hovinge, Bomen en l’lnntagie, bcgeregtigt
o v e r ‘ 1 geher met cen S t e m enrle e e n Swane Jagt; ‘en
over ‘ t gebed g r o o t na naem e n lacm twee ent S’cslig
I~o~~tlcmaten, tlogh belust met vier ~11 lwintig florren ‘en
Seven Strs.”
Evenwel. dc stntc schijnt, doordat zij sinds L 1700 onbe.
wooncl bleef, -oozcer te zijn verwllcri, dat zij in 1740 of
ccnige jarel daarna, althans voor 1749 is afgebroken, ter\vi.jl cc!1 iiii~u\vc strlphuizinge t:>r pl:lntsc vcriwcs.
W i e tle ccrslc bcwoncrs van dczc siclpliuiziiigcz i j n gewt~~sl i s mi,i onbckcncl, cloch h e t i s niet on\vaarsclli.inliiii
dal lid Swlerslrn‘s z i j n geweest.
I n 1 7 7 8 ww<1 tic toeiiinal~ge eigenares Aiina Cathariiia
van I)oys wegc11s l<rankzillillghcid
onder curateele gesteld.
í<ij die gclegcnhcid w e r d ccn s t a a l v a n invcnt:lris opge-maakt, waarin wij hel volgeide omlrcnt ,,Hoxwier” vinden
vermeld.
,,Eenc Lathc eu Landen genaamt Hoxwier met Huisinge
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E U nu komen WC lot het geslacht Swicrstra.
01’ 3 F e b r u a r i 1 6 8 2 h u w d e n t e Mautguni Pier Elies
eit Anljc Joha~lucs. I>czc hadden twee kinclercu: Tjcrk en
~Johauues.
Over den jougslcn kunmw WC kort zijn.
Deze i s g e h u w d gcwwst. doch me1 wie i s o n b e k e n d .
H e m w.~tl iu 1721 ceu z o o n g e b o r e n I’i,er J o h a n n e s ,
doch vau dezen is vmlcr op ‘t oogenblik uiets bckc~~~tl, eu
vermoedelijk is hij kinderloos gestorven.
Ijc oudste zoon, Tj!crk I’icrs huwde op 4 Juni 1’702’ tc
Maritguni niel (;rictjc Gcrberls. Uit dit huwelijk sproot
eeu zo011 Pier Tjerks. geboren 30 Augustus 1711. Hij huw.
de op 31 Maart 17-17 met de reeds genoemdc~ Afkc Nannes.
Pier Tjerks sliert op 10 Seplember 1766, zijn wctluvve
met een groot gezin van tien kindwen achterlatend.
Hel waren in v o l g o r d e : 7’jet.k l’iers. Nanne Piers, E i s e
Ijiers, (;crbeu I’iers, Joha~incs Piers. K l a a s Pi8crs, \\‘inljc
Picrs, f3i ‘frienl,jc Piers. Twee stierven voor zij volwassen waren.
Nu is iii de ,,FricscIic Volksalmanak”vau 1890 door .Jhr.
J au van Wageniugeutboe Dekama d e opvatliug vcrkondigd, dat ,de kimleren van I’icr Tjerks en Afkc Namrs in
d e wantlctiug tlc Hosmierslcrs o f Swierstcrs w e r d e n gcuoemd, welke benaming bij de invoering vau den Burger-
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vorm Swierstra z o u

nange110111e11.

Ik breng in herinuerin:;.dal de wel tol hel verplicht aannemen van een familienaam dagteckent van 12 Gcrminnl
1809.
l>aarbij wcrien Ilicuwc. nog niel bcstaand,c namen aangeiioincn: cc11 timmerlnaunoemde z i c h Sclinafsma e n
lh~orsma. cen smid I~loegsma, Yorksll~a enz. enz.
A l l e r l e i name11 werden aa11 de bc~:lrijven. o f aan ltlc
plaats waar me11 \voondr ontleend. Kuiper. 13akkcr, Dijkstra, Damslra, Vaarlstrn, Wiersma. WicrsLra Terpstra e n z .
D o c h o o k werden oude. bcslaantle f a m i l i e n a m e n gercgistrccrd. I)nL zal zeer zeker in Friesland aanleiding hcbb e n gcgevcn L o l heel ~~~1 rnoeili.iklletl~un, w a n t gedurenflc
de t’ide e n 18,le eeuw wc1~1 d o o r dc l~l~~ttclan~lsbcrolking
slcisclmati,g het ptronycum gebruikt, zoodal lal vau oude
uchtcrname~l vergelen waren. Trouwens het is iu hel Friscsche dorpsleven nog zoo. In mijn jongensjaren kende ik
diverse boeren alleen als Wiehe Sjoerds, Klaas Auk,es, ‘enz.
Alleen dc school bracht het bewustzijn bij dat er ook familienamen bestonden.
Hebben nu de voorvaderen van Pier ‘I’jmerks rrccls den
Ilaam Swierslra gedragen? I)it is zonder nauwkeurig en
dicl~gaantl on~lerzock. waartoe ik tot mijn spijt in. Holland
lliel in dc gelegenheidben: niet uit te makfen. En z,elfs dan
is hel nog niet zeker of er een achternaam Swierstra of
CCII geheel ander~c~ aan ‘t lichl komt. Dc kcrkclijkc administralie ten plattenlande liet soms veel te wenschen over.
Doch voor mij staat hel vast dat de familienaam Swicrslra i n d e t w e e d e h e l f t lder l&d’e eeuw reeds bestond.
Het is heel goed mogelijk dat die naam eerst in ‘dien tijd
aau Hoswier is ontleend. Het is evcnwcl ook mogelijk dat
cen associatie met Hoxwier een veel ouderen familienaam
meer in herinnering bracht. Ik wil dit in ‘t midsden laten.
Dat dc naam in de 18de eeuw rejeds bestond wordt bevestigd door hel wapen. Dit wordt als volgt omschi~cven:
Gedeeld: 1 de Friesche Adelaar.
11 schuiu gevierendeeld.
-.,
1 en 4: rood.
2 en 3: zilver.
I)il wapen is ovcrgcleverd door een l:lkaf~druk in ctollc~~lic van wijlen Dr. Van der Muclen. thans in bezit van
Kolonel J. C. P. W. h. Steenkamp.
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Naar deu s t i j l d a g t c c k e n t h e l u i t <le twcetle helft d e r
18e eeuw. Van lateren tijd zou het ook mo8eilijk kunlleu
‘zijn. want meu wcel, dal ‘hel voeren van een , familicn-apen
na 17c)T> voor geruimen lijd verboden was. Alle menscheu
moesten ,,vrije cn gelijke broeders” zijn en om te bewijzen
dat dal ook in ‘1 verle:lcn zoo hn<l bellooren tc z i j n , w(lrden zeer conscientieus van grafstecuen, hamcipalen,gerols,
euz. dc familiewapens weggehakt of rcrwijderd.
hlet de heraldiek was het voorloopig uit en zij geraakte
voor langen tijd in discrediet. Het is niet aan te nemen,
dat eenvoudige Frirschc boeren, ‘die QI 12 Germinal 1809
een familicnaain moesten aannemen, zich daarna van een
wapen voorzagen.
Trouwens de Friesche adelaar zou na dien tijd in het
wapen geen ,zin meer hebben gehad, daar dit teeken zijn
beteekeuis had verloren. IXe adelaar was voor 179,j de
aanduiding, ‘dat meu een stem haid, ‘dat men benoembaar
was tot dorpsrechter, dijkrechter, zijlrechter,grietman.
1Jit een en ander leid ik af,’ ‘dat ‘de familienaam Swierstra op ziju minst reeds in de twee’de helft rler 18de eeuw
werd gebruikt, al vindeu we dan bij ‘de generaties dit ik
noemde steeds hel palronymicum in de officiëele beschcideu, 11~ volledige genealogie van tlit zeer uilgcbreitlc gcslnclil moge later volgen.
N. J. SWIERSTRA.
M r . M . L . C . N i j l a n d t.

E e n onzcr oudstc e n meest gelrouwe medewlerkers i s
,.dr Navorsclier” wederom ontvallen.
Mr. M. L. C. Nijland, een man van groole bekwaamheid
en ijver, is niet meer. Jarenlang schr,ecf hij zijn kleine,
zeer interessante bijdragen, juist zoo go:)d passend in het
kader van ons tijdschrift, ‘(lat hij zoo’u goed hart toedroeg.
Yeel oude getrouwen zijn 011s in de laatste jaren helaas!
ontvallen, maar Mr. Nijlaud behoorde wel tot tic nllerbesla. Zi.iil b e l a n g r i j k e p e n n e v r u c h t e n z i j n i n ouze verschillendcjaargangen goctl bcwaaxl en zull’en ongrlwijfckl
door het nageslacht uog vaak worden gelezen.
G. F.
Hij ruste in vrede.
*) I Hoxwier” werd in 1794 aangekocht door den man van Gelbrich Piers
en is in de vrouwelijke lijn steeds eigendom gebleven met het behoud van
het recht van Zwanejacht.
Een dPr boerderijen die aan dezelfde eigenaar behoorden werd te Schillaard
aangekocht door Tjerk Piers, een andere te Mantgum voor Nanne Piera.
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Nederlandsche adellijke geslachten (namen) gegevens
uit de fíchescollectíe van het Landsarchíef,
door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins.
(Vervolg van blz. 71 van deze jaargang.)
EVERTS, JAN LIEVE -, is 1793 erfgenaam van ELI.
-4
BETH BLAAS.
*JANNETJE
-, h a a r b r o e d e r LAAIBERT
EVERTS
STEI?NHAGEN, 1655.
EVERTS, JOAN JACOB AIAR -, woonde 31 Oct. 187G op
Molenvliet Batavia (Fam. B 925,)
EVERTS, JOCHE&I --, van Stettin, in Indië gekomen met
schip Nieuwhoven als bosschieter, huwde als kwartier-.
meester op de prauwen te Bataviu -26 Nov. 1621 NASSA
vau Baly, hernaamd MARGHHT. (B.S. Rat. 522 en 53).
EVERTS, ,JOCHE&I FRANS -, vau Otterzee, in 1773 in
Indië als matroos met schip Renswoude op f 9 ‘Sm.;
korporaal op f 14 ‘sm. 1 Decp 1773.
EVERTS, ,JOHANN ABRAHAM -! geb. Cronenberg -t Nov.
1779, zn. van JOHANN E. en hlaria EVERTS, was
evangelisch reformiert.
EVERTS, .JOHAN HENDRIK -, van Lübeck in 1770 in
Indië met S. Vlissingen als soldaat op f 9 ‘Sm.; 7 Oct.
1775 gage verhoogd tot f 12 ‘sm.
EVERTS, JOHANNA huwde CLAAS JANSZ. BRAND vrijburger, test. 12 Nov. 1685 nots. F’. Rlichault te Batavia.
EVERTS, JOHANNA -, bej. dr. van JULIUS E. en JUDlTH van Java, ,ged. Batavia 19 Jan. 1720, ondertr.
aldaar ,21 Nov. 17% M. CHRISTOEFEL. (B.S. Bat.
58 uos. 94 en 96).
EVERTS, JOHANNA CAROLINA CHARLOTTA -, ged.
Batavia Mal. kerk 14 Nov. 1802, dr. van de vrije christenvrouw JOHANNA ELIZABETH SCHULZE, van
Soembawa (die 10 Sept. 1790 werd gedoopt) gctt. 14.
iNov. 1802 MARINUS CAREL HOUPT en JOHANNA
ELIZABETH CHARLOTTA EVERTS.
(B.S. Bat. 44 en 46.)
EVERTS, JOHANNA ELIZABETH -, over haar voorgeno’men huwelijk met PETRUS JOHANNES ENGEL.
BREGT zie R.B. Weesk. Batavia 1796 bl. 190 dd. 25
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Mei 1796; jdr. van Batavia huwde a1.d. 18 April 1802
DIRK ABRAHAM SYMONS. (B.S. Brit. 107 no. 11); hun
test. in Reg. Bal. 1821 fol 171; zij hrrlr. Ratavia 11
Mei 1828 LUCAS WILLEM PIETERS. (B.S. Bal. 121):
zij f 4 Dec. 1850 na test. I<at. nats. .J. C. Meycr 23 Mei
1845. Zij woonde Voorburgsgrach
t.
E V E R T S , JOHAIXNA HENI)RIKA-. t o t 1 1 Ocl. 182-1 lid
Herv. Kerk Batavia.
EVERTS, *JOHANNA MARIA --. Iluwtle HEI<MA‘U’ LUDE.
WIG. Zij test. Semarang 19 11aart 1777. Haar zustersdochter JOHANNA MARIA R;IA(iDIdI,I-:NA
OI.END. Zij
was wed. op 8 Mei 1777 en 15 Mei d.a.v. blijkbaar dood.
E V E R T S , J O H A N N E S -, compasmaker begr. Welt. 2 8
Aug. 1800 voor rek. Letterzetter JOHANNES EWEKE
uit sterfhuis Kleine Ros Malakka. Zijn test. in Reg. Bal.
1800-1 fol. 159.
EVERTS, JOHANNES -. geb. Ylijmen,11 jaar, kwam 7
Oct. 1843 in IndiF me1 S. Koning Willem 1. Vergunning
tot vestiging G.B. 3 April 1862 no. 16 (Fam. A 412)
EVERTS, JOHANNES -\ was lidmaat Herv. Gem. ‘s-Gravenhage tot 29 .Juni 1865. (Fam. E. 53).
EVERTS, JOHANNES --, geb. Amsterdam, 33 j., in 1881
ongeh. adj. Insp. Financiën te Makasser. Zijn conduitestaat B.S. 412 no. 1114.
E V E R T S , M A R L 4 - , v a n Goa. h u w d e l e EVERT ALBERTSZ. uit Noorwegen, stuurman O.I. Comp. en 2e.
Batavia 15 Juni 1670 ,JAN GERRITSZ. MEYNDERS.
(B.S. Bat. 55, bl. 75).
EVERTS, MARRETTIEN-, van Embden gehuwd met le
ALLEKTSIBRANTSZ en hertr. (ondertr. Bat. 3 April
1631 j JAN JOCHEMSZ. (B.S. Bat. 522 en 53).
PIETER
E V E R T S , M A R T H A LEONORA -, h u w d e
OLAND. (komen voor 1673).
EVERTS, MARIJKEN--, j.dr. van Emdei, ondertr. Batavia 2 Juli 1626 A.S. DUIN. (B.S. Bat. 52).
Port.
EVERTS, MATTHIJS -, korporaal begr. Buiten
Kerkb. Bat. 30 Jan. 1746 uit fortres Vijfhoek. (B.S.
Bat. 133).

EVERTS, SARA -, huwde PIETER DE ZEEUW; doop
kind Batavia 3 April 1679. Haar man was ass. Comp.;
als wed. komt zij voor in Reg. Test. Bat. 1686.8 fol. 142.
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EVERTS, STIJNKEN -, van Amersfoort 1627. (B.S. Rat.
1
52).
EVERTS, SUSANNA
ANGENIETHA -, van Batavia jdr.
ondertr. ald. 31 Juli 1760 NICOLAAS
FRASCOIS
BRUGMAN (B.S. Bat. 62). Zij is we@. in 1768; zijn test.
in Heg. Balavia 1767.9 fol. 76. (B.S. Rat. 241 bl. 27)
Zij had 2 kind. (Fam. B., 413 nos. 1.4) Zij hertr. Batavia (ondertr. 15 Nov. 1770) LADENIUS BERTRAM
GRAVIER. (B.S. Bat. 68). Hi<i begr. Buiten Po’rt. Kerkh
Bat. 19 Juni 1777 (B.S. Hat. 142) Zij adopt. Bat. 5 Juni
1781 SUSANNA WILHELMINA EVERTS. (Fam. G,
530) zij begr. Welt. 9 Juni 1828 oud 87 jaar, voor rek.
zoon IZAAK DIEDERIK BRUGMAN uit huis Molenvl.
dijk in Gang Ketapang. (BS. Bat. 159).
EVERTS, SIJSANNA WILHELMINA --, vd. dr. van ANNA
MARIA WILHELMINA DE RODE, werd oud 1 m. 5
Juni 1781 te Batavia geadopteerd door SUSANNA ANGENITA EVERTS wed. GRAVIER. (Fam. G. 530).
EVERTS, SUSANNEKEN -, huwde GERRIT BENNINCK
die hert. Batavia 27 Feb. 1642 GEERTIE TEUNIS (B.
S. Bat. 52).
EVERTS, SI.JMON -. van Middelburg, constabel Cie. j.m.
huwde C. JACOB& die als wed. hertr. Batavia 26 .Jan.
1673 J. V,4N BUYTENHEM. (B.S. Bat. 55 bl. 186).
EVERTS, TRIJNTJE -, huwde CORNELIS TEUNISZ.;
doop kind Batavia 28 Oct. 1630. (B.S. Bat. 2 en 3).
EVERTS, VICT’OR -$ van Garton (toch), krankbezoeker,
ondertr. Batavia 3 Dec. 1623 MARIA LINDENSTEYN,
van Staden, in het land met S. Leyden (B.S. Rat. 52
en 53) ging naar Banda en hertr. MARIA JACOB& van
Vrijburg, die als wed. oedertr. Batavia 29 Oct. 1626
JAN GERRITS BLOCK. (B.S. Bat. 53).
EVERTS, W. H. -, onderschout te Batavia 1817 (B.S. Bat.
157).
EVERTS, WILLEM -. van Delft, huwde MARIA WIL.
LEMS van St. Thomé. Hun dr. GEERTIE E., ged. Holl.
Kerk Bat. 20 Nov. 1633, gett. Hans Madelijn van Stocckert in de Pals, luit. André van Amersfoort, adelborst,
Ursela Gonsalves van St. Thomé en JAKELINA Cranevelt van Ternate.
EVERTS, WILLEM -, van Solingen, zwaardvegersgast
getuige te Batavia 28 Dec. 1664.
.d
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EYS, ALREI~TINA VAN --: getuige tc 13alavin 177s.
EYS, Mr. 13,~1~‘~f101,1)
\‘,m -. ollclcrl~oo~,mall
\vel-61
6
Mei 1708 soltlijbockllollct~~r te Serllar:ulg:12 Juni 1770
2e l>;~kl~uislilec~slcr aldwr; kool;~~u;~~l~ e n f’iscml t e Sc-marnug 19 April 1771. Hij -i- Scular:r~lg :50 Mei 177.l c11
llu\Wle I~I~lSi~1~I~TI~l I,II’Sll~S. (Imam. E 161 j. Z i j n
tal. Seinaraug 1 3 M e i 177-1.
EYS, CORNELIS VAN -, van i3rcda, mil. ouderprovoost
Cie.: jm. 41 j a a r . ontlcrtr. 13ahvia 1 Feb. 1753 ROSEburger
L I J K ANI>RlES%, van Ikwgalcn, \\~tl. I n l .
ALEXANDEI~ TOESAI 2.

EYS, I~fIlLIl’ LEONAI<I> VAN ---, OVCI- zijn voorgenomen
hu\yelijk 111el 13. ,J. SCHULTZ wed. D. F. vau IilEMSDI.JK z i e R.R. Wccsk. Batavia 2 2 .Julli 1 7 8 5 vl. 163.
Hij was geb. Zutphen, oiidcrl~oolmini~ C i e . . j.m., ouderlr. Ratavin 1 2 en h u w d e aM. H o l l . K e r k . 26 .Juni
1785 RAHTI-IA JOHANNA SCHULTZ, wed. DANIEL
I;lWDEI~lEiVAN l<., met :3 kinderen. 01) 9 Feb. 1787
w e r d h i j k a s s i e r d e r l<ostl)enuiJigen; 1~1 J u l i 1789 le
adj. l~asteelsl~eiiuisleii;
24 Dec. 1789 de raug van liiilcIKUIL; 2 hug. 1 7 9 1 2e admin. l~akliuizeu b e z i j d e n de
Walerpoort; 9 Sept. 1791 kap. luit. bij het korps penuislen; S Dec. 1795 kap van idem; zie Willem Vincent
Helvelius vau Riemsdijk, zijn naaste familie cu ziju af.
slau~melingen b l . 6. IIu~mc kiudereu:
1. JOHANNI=S DANIEL V A N E., ged. Katavia HolI.
kerk ‘26 Feb. 1786, gel. Mr. .JOHANNIB CHRISTOlFFEL SCHULTZ;
2. EI)H;ZïMA ALIjEIrrINA VAN E., geb. 20 Dec. 1787,
gcd. a.v. 2’5 Dec. 1787, gett. Mr. WI.Jl3RAND DE JONGH
en EPHRAïMASCHULTZ.
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Braga.
door A. J. Servaas vau Rooyeu. (Vervolg).
Ik geef nog een kleine pro,cvc van Lseudmertz. laleut. Hij
gaf ,,Hodeu der weemoed” , gericht aan Emma. en hij v.oegt
er bij ,,vrij gevolgd naar het Gelderscbe van J. C. Perk.”
Wiukler Prins noemt het dichtstukje eeue Paraphrase van
een parodie op een stukj’e van Perk iu den Geldcrscheu
Almanak van 1844, bl. 97.
,,O ja, de tranen die er vloeiden uit mijue oogen,
Zijn door de lippen van de zon omhoog gezogeu,
En zaamgekuepeu zijn hollen reuzenmond,
To’t hemelwolkjes, die bij ‘t oopueu van zijn kaken
Zijn omgeschapen er meer wisten uit te raken.
Eu die een goede wind tocu ijlings verder zond.
Zij vliegeu voort en voort tot ze aan Uw hutten komen,
Daar barsten uit elkaar, en druppleu als stroomen
Van frissche morgendauw op Uwe bloempjes neer.
Gij plukt ze, en kust ze heer; en, al zijn levensdagen!
Zoo komt in ‘t einde, toch het varken bij zijn magen
En iedre traan van mij tot uw lief mondje weer!
ANTWOORD VAN EMMA.
‘k Heb niet geweten, waar mijn bloemen van verlepten
Eer ik die vreemdig heèu, waarvau Uw verzen repten
Vermoedde; maar nu is “t mij klaar gelijk de Idag.
‘t Komt van den zouten dauw (wie had het kunnen
(droomeu j
Uit zilte tranen, die gij weendet, voortgekomen;
(Want zilt ziju ze immers bij poëten van uw slag).
Door ‘1 zoute waler hebt gij menig bloem bedorven.
Herstel dan, prulpoëet, hetgeen gij hebt verkorven,
Geef zuiver water aan ‘t ontredderd bloemenbed.
Gij kunt het; laat de zon uw rijmerij verslinden;
Hij (zij)’ ‘k verzeker ‘t u den heeleu boel ontbinden
Tot zuiver water door geen korrel zout besmet.”
Het sarcasme dat in dit antwoord schuilt zal ik
niet nader behoeveu aan te duiden.
No#g gaf Leendertz in de ,,Liikzaugeu” een gedicht
.,Fragment
een zés-en-zeventig-jarig pocëi”, cen
een Opera”, eeu ,,Romance en in samenwerking

wel
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de VIOOL Scheffer o n d e r ltle r u b r i e k ,,Verbeeldingspoëzij
een ,.Mcjuffrouw K a c h e l , ”
Het ecrstc gedicht in zijn gehcel af te schrijven voert
mij te yer. Het is gewijd (ik zou zoo zeggen spottend), aan
de nagedachtenis van Harth. Rekker (1768.1844). De naam
klinkt ons tegen uil de laatste regels: ,,Want, ach, wannscer
verschijnt op aard weer een poëet als Rekker?” Verd’cr
word1 gezinspeeld~~ in goeclen zin -- op ‘den dichter Pc.
Irus Nicuwland (1764-1794); o p George A n n e Christiaan ,
\Villem! &rkics d e T~I~IM-~. ,.polik v a n d’adel i n o n s
l a n d ! ” ‘ierder op Ryer Heurlrik v a n Somcren, op Sifflé,
die iii 1836 ,.Ambigon” in het licht zond, en op Kortjanse,
een pasloor IC Wormerveer. Hij vervaardigde een uitvoerig
gedichl: ;.Dc Schcpl~ing”, vindigencle. incl de lreffendc regels
,.Maar zie, ‘t gordijl dat valt,
I)e schepping is gedaan: daar hield ,tle Almacht hall!”
Het ,.Fragment
van een Opera”, waarbij toegezegd wordt,
dal de muziek bij een volgemlcn jaargang gratis afgeleverd
wordt! schijiit tc doelen ,lol) hen ldie van ,~le dichtkunst Neeu
broodwinning maakten”, en de Romance. die er op volgt,
b e g i n n e n d e ,,zij z u l l e n n7i.i n i e t hcbhcn h e t b r u l l e n d e
gebroed”, doet denken aan Reckcr’s liod:
,.Sie sollen ihn nicht haben
Den freien deutschen Rhein”.
T o t s l o t v o l g e n o g ,.aan M e j u f f r o u w R a c h e l , J u i v e
vrucht van Leendertz.. en de Hoop Schefber. Alles ten
nog wat wordt er bij rgehaald, maar de hoofdtoon is volgens
het Motlo, ontleend aan ,,La Juive”: Rachel, non tu ne
mourras pas. Het gedicht luidt:
Wie die Lutetiaoort binnenstapte of stoomde,
Het mirakel van onze eeuw, van leugen, schelmerij
En alle gruwlen vol, - Rachel! me dacht of droomde
Dat in die vuile schelp, een parel lag als Gij?
Schoon bruiner bruin u heeft dan ‘t koepeldak van
Tschufvent
Een parel zijt ge, aan Galileaas zee ontvischt,
Want melkwit is uw ziel, en blaakte een ijsbeer puff\end,
En zuiverder uw hart dan ‘t ‘snarentjoel van List.
Ach, toe]] u de eerste kreet den gorgel hoeft gekibb’cld,
Waarom mogt toen uw naam geen Margareta zijn?
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Ware ik uw min geweest, zóó had ik u betiteld,
Want Grietje: weet U, heet ‘een parel in ‘t Latijn.
Het Englenbak-publiek in tranen weggezonk’en
Versmelt, als orosman de borst II openspouwt>
De loges smelten neer; ‘t parterre half-vc~dronkell.
Gilt, dobbrende op dien vloed: Waar toeft gij Naerehout?
0 dat wij ‘1 zagen! Dal ge u hier een wo8ning slichtte,
Want ova Melpomene sloeg hier haar tent.e neer:
Gij vindt Raeme weer in ‘t ,geen Jan Hihnnn dichtte,
En als gij een Ruyl hebt denkt ge aan gemen Corneille
r
(meer!
0 zoetheid u te zien, bij davrentl ha~~~tlgetlo~~d~er,
Gelauwerd het volk met Thilman of met Ruyl
0 weergaloos tafreel: het groot Parijzer wonder
En ‘t wonder van ons land; Minerva met haar uil.
Maar neen! daar ligt de stof der hope aan sluk gesplint,crd,
Daar ligt mijn kind vermoord, ‘door fantazy gebroed!
U knelt Parijs in d’arm, zoolaug het builen wintert!
Vergeefs valt Hollands leeuw de Joodsche maagd te voet!
Doch eens is ‘t lente. 0 snel dan heen naar Amstelboord,en!
Of weigert ge al te preutsch en te onbeweegd van wil,
Zoo luidt ons aller wensch, opdat we toch u hoorden:
Wordt ‘gij een koekoek ‘en bezoek ons met April!
Ik zou zoo zeggen, wat willen de Hecrcn met dit gedichl.
Is het spottende lof, of hebben zij Rachel skxhts als cen
aanloopje gebruikt om voornamelijk Jan Hilman, hij leverde treurspelen, en Ruyl die schreef de treurspelen Gronin.
gen ontzet (1832) Raymond van Toulouse (1834) en
Eduard 11 (1838) een hak te zetten‘? Het is ,,\~erbeeldingsPoezy”, en als zoodanig moeten we op ons clui vive zijn
als we doel en strekking willen toetsen.
Nu laat ik Braga (Kretzerj weer aan ‘t woord, om ‘ t
Suis
t r o m m e l v u u r d a t h i j o p d e prulpoëeten c u m
richt eens van nabij te genieten( ?) Zoo spreekt hij H.C.H.
?
‘I 1
toe:
Al stond ik ook aan ‘s aardrijken end,
Ver van mijne anonyme vrinden:
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X1 was daar Geysbeek niet bekend,
En rijm noc*h assoiiant te vinden;
Toch jeukle vast mijn reglerliand,
Rij zulk een Toost aan ‘7 Vaderland!
Maar nu het Ih-aguanschc bloed
Mii kokend door mijne arlers huptxlt
h gecsldrift rondspat in ‘1 gemoed,
Dat door iiw gecsldrifl wordt bedruppeld;
Nu houd ik mij niet langer in......
Och! had uw mond een slot, of lia~tl uw loost een zin!
Wie kan me1 H.C.H. bedoeld zijn? Zeker was hij &
maker van: ,,Een toost :KW ‘L Vntlerland”, waarin ‘de ltloor
Ihtzer gecursi\~eerd~~ vcrswgcl voorkomt. MissclGcn otl tdek ik ‘t later.
Om in den geest van 13raga door te ~dringen moet ik
meer dan mij lief is heelc wrzeti oversclirijvcn. Zij zijn het
waard7 ei\ daarom qeef’ ik Kretzcr nog maar eens ;t woord
Hij uoemt zijn getltçl1 t ?.Iefs LrcPFends, bq hel Zijk van een
vermoorden kunsfbroeder;
!:Daar ligt hij dan slilzwijgend, bleek bestorven,
Die menig vers bij vers heeft uitgestort
Waarbij een stcea schier zcnuwach lig wordt :
Lang was zijn kunst maar ach! zijn leven kort.....
Waarmee toch had hij ‘t reeds zoo jong verkorven
En, Kecenscnl~ uw gramscl~al~
doen ontstaan?
Nooit had hij in cen rijm op ij misdaan,
Met maan en wurm steeds slx:~rza:m7
omgegaan
1511 voor kortlang nooit langkort durven schrijyen;
En toch.... gij dors1 hem ‘t staal in ‘t harle drqvenl
Zóó wreed moest llooil cen slerv’liug’ kunnen wezen !
Ik geef toe. dan m’en passanf eens fluit;
Maar dat men bot een verzenwercld stuit,
Daar gaat de kunst gewis niel mee plaisant.
Zoo was ‘t niet alles bi%j Ynlema voor dezen
Daar stak men wel, maar van het zijden af,
Terwijl men nog een komplimenCen gaf
En Legen ‘t end vm koren onder ‘f kaf
Wat repte, van den wil en van de krachi~en......
0 mogt men ‘t nog zoo vaderlijk verwachten!
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Ja, mogt men dat!... Nog zou de dierbre schrijven,
T\‘Og z o u h i j verzeu m a k e n ‘S avonds
laat
\+7anneer de klepper roept twaalf langs de straat,
En een prozaiscll Illcnsch Jlanr b e d t o e g a a t . . . .
Nu moet hij bij ‘t geschreevne later blijven.
Dus was u w doel moorddadig, Recensent!
En de afspraak met uw Rinaldin - beul:
1s ~1~1 uw wraak geslist, uw’ haat ten eind?
Yerwaatne, beef! eens zal in ‘t eind der dagen
Gewetensangst uw boozc ziel doorkuageu.
Hoe klonk zij11 lui1 ter cere vau Eene,
Hoe schoon zij was, maar ook hoe SC~OOJI liwr kleed,
Wat ze ieder uur en hoe lwccics ze ‘t deed!
Doch dat haar- ,zicl in vurige list doorkneed.
In ‘t einde bleek (o zoetheid WII salanische!,)
N a d’aflool) van h e t hoogc b r u i d f e s t i j n ,
De Rarribal, dc Satan zclF Le zijn!
Dat heel vernu/l, --- dal lidie. ~ maar eufin
Is ‘t wonder bij ccm III:IH, die wist te slaven,
Dat 1li.j ontsproot uit Hollands oudste graven! 1)
llii l i e f v a n lainnietjens e n schaapjens,
Die grazen l:ings een beekje vau kristal
En drup1~ell~jens o p s l u r p e n u i t d e n v a l ,
oI11 ‘s avonds wecr Le hupplen naar den stal.
Rij “t zoet. ~elíwct~l vau “t puik van alle knaapjens:
bl ‘t JII~I~J~I~ dm, waarmee dit knaapjci~
ktveclt! 1)
‘t Is al natuur eu in zoon lieven geest .~Al was hij zelf gehecl een schaap geweest,
Nooit kon hel meer naar ‘t leven zijn geteekcud....
Ei1 toch, barbaar. gij hebt hem ingerekend!
Wal s c h r e e f

Daar ligt hij &IJI- de jongling van verwachting,
Die vol illusie sireefde n a a r CCJI doel,
D a t ver&r ligt &lll ‘t OJli~~!rInX~JlSCh geWOel:
Helaas! hij had voor de aard te veel gevoel,
El1 kon niet t e g e n d e algemecne slagting,
Maar - laat me niet verkwijnen bij dit lijk,

1) Ik mu zoo zeggen dat het slechts den schijn heeft dat hier Bilderdijk
‘bedoeld is. Wie schreef E I i s e of is dit maar gefingeerd 7

1) Nachtelijk bezoek van den jongen aan zijn meisje. Oud gebruik hier in
enkele provincies; vooral ook in Denemarken.

107

T A A L . EIJ L E T T E R K U N D E
Opdat mijn drift niet t’eenemale wijk,
Voor ‘1 snerpend wee, waarbij ik haast bezwijk!
Neen, laat mij eerst dien moord des ldicrbren wreken,
En over u den fellen banvloek spreken.
Reef. Rwensent al lang gehekeld
Denk dat ook ik van ambacht clicl~lcr ben
En al uw streeken door en weer door ken,
iilltl~roJtoJ~haag! ja, sidder voor mijn pen
Zij ligt gereed in gal en zoet doorpekeld!!
Hier helpt geen floers van anonymisterie,
Geen goede trouw noch vlekkelooze eerlijkheid,
Want laster is voor mij een kleurigheid,
En hebt ge aan hem moreel een moord bedr,even,
Moreel of’ niet, ‘k wil u den doudsteck geven!

Vruchtbaar was Kretzer in zijne aanvallen; het was of
hij zc uit zijn mouw schudde; iu ‘t zelfde Bragablad laat
hij terstond volgen. met alleen eene bladvulling er tusschele, voor ons bekend: ,,Wal vrijeu is?... daar kan aeen
zich 111 bedriegen, zei .Jaap --. zacht prtrten en hard liegen”,
- het publieke verslag van eenc veiling van ecnc fraaise
e n welgeassorteerdecollectie, w
k alis op rij 111 gebrachte gedncht.en allen nagelaten door ‘den Heer Cr. A. van Tobben
(Dobben ; zie
Alm. v.h. Schooue en Goede, jaargang
1843j, teu overstaan der redactie van den ,,Almanak voor
het Schoone en Goede.”
doen kennen.
Het volgende opstel zal u dc ,.qxlaohtcn”
‘
le Gedachte, verkocht voor een raadsel.
(N.B. Verzonnen door Kobide van der Aa en vanT!D‘ob‘1
0
ben.
Den lezeren heil, van het puik der Scribenten!
Met s~*hoonc el1 ‘t goede bcmiut en bevat,
Vereereu dc tww meest vcrhevcn tal#enten 1)
Die de aarde bezit, maar naar waarde niet schat
Ra! Ra! Wie zijn dat!
verkocht voor nonsens.
De stervende .geev’ door vertrouwen.... zijn
Hij weigert te blijven door ‘i Lot.....
Ze

gedachte.

*
Zeven

-----..-1) Deze regel is in den herdruk bij Portuiterweer 61 Co. weggeslagen of
weggevallen.

108

TAAL- EN LETTERKUNDE

Wan1 anders was hij gebleven.
Terwijl hij een vriendelijk Inchjen - l)er slot Bii “t weqw~i beslectlt en bij ‘ t ,gcveii,
Gcci’! Weiger! om ‘ 1 eigcil molicl: als h i j doel
Heel vrientlclijk er bij... en dc rommel is goed.
3e gcd:lclllc, vrrkoclil v o o r een Ul~evelletjc,
Hoe dikwijls kom1 de ztlooSd een werkzaam lewn sloren,
En rek1 een leven schijnbaar voor den doo{ geboren.
-IC gedac~lilc. vcrkoclll v o o r wn c o n c e p t v a n e e n Elepile
De wereld. is. n;i:tr mijn idee
Eene allijd lioiqgerige z e e ,
Haar woelig llat! Inc+ schuim bedekt.
ticlijke 11~1 mcnscl~dom zo0 perlecf.
Dat de oever hoe ik ‘1 overlei,
Hel mees1 heeft van een doodsvallei.
5e gedacl~ le verkocll t voor een Ixerdicht.
Gelukkig (le mcnsch die (le \vcrc~l~l beschouwt
En acht als de wereld! ( I)se resf is wat OU(
Ge Gedachte. Op,gehozzde~z.

8c Getlaclile,

~erkoclll voor een oubcntlt\\:oo~tIc

1)rijsvrna.g.

Rij ‘ 1 groolsle tlccl der meuscllcn
Hcet Zeven lijdverdrijf korlom :
Lal sterven ook een tijdvcrdrijfl zijn voor de menschen?
Zo0 neen, wat clati? Zo0 ja, waarom ‘?
9e ei1 1Oe gedachte. Opgehouden.
lle Gedachte verkocht voor een~e zeer bijzondere stelling
die allijd wwr blijft, hoe menn de badjec*/iv;r cl1 ~tl~e a~dverbia
volgens alle mogelijke combinaliëu omkeerc en verwisse18e,
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Eeu schijnbaar gelukkfy leven
E e n umeniQ’k ongelrrkkzy:
Geen sterveling kan er voor.
12e (~etlachtc verkocht voor een opschrift
op den luifel
van een modewinkel.
Als wercldsche smart
Het lot der coquette met rampen vervult,
Da11 kent zi-j noch rust, noch geduld.
*
Reproef eens haar hart,
En nooit heeft haar ziel iets bestendigs gezocht!
(‘t Verband
~a11 ‘t idee wor8dt rwrxyeltl verkocht).
Na no. 12 niets meer verkocht Rij eene nadere veiling,
te ,gelegencr tijd? de rest <let. collectie met hervciling der
opgcl~o~~dene Nummers.
Ril Krctzcr is hier dc wijsgeer nwcr aan ‘t woord dan
de dichter. Het zal niemand vreemd voorkomen, dat hij
de grondslagen ider stellige wijsbegeerte gcschr~evcn hleeft.
Misschien zou bi,j veel nazoeken in de literatuur dier dagen.
vooral van I)obben’s en Robide’s dichtwerken, ook hel
vele duislrc in zi.in.... rijmpjes, licht kunrien geven.
Krelzcr h o e f t vcrmoctlclijk ten Kate‘s gedichl: I’oeclcn
llJ7l~l~e” in de gctlacli te gehal toen hij ,lc ,.NncliLeli,jl~e Improvisalic v a n e e n ICoc~kzanl I>oëet” sclire~cf, \vanrboven
hij a l s m o t t o plaalste: ,,l)c duisternis des ~mcllls maakt
alle ding min gruwelijk” van Vondel. Ten Kate zelf heeft
wat den versvorm betreft misschien nagedoeltl:
Welkom lieve kleine meid,
Welkom in het leven.
(Dit is maar een inval). Rij Krctzer’s vers zn1 men bij
vcrgclijkin~eu vele punten van orcreenkomsl met lcn Kat’e
vinden (zie het gedicht opstel le Serie). Het vers van
9
Kretzer luidt:
,,Hoezee! ‘1 is nu voldragen, ja,
‘t 1s alles af. Mijn hospita
Reneden in haar slaal~ verloren,
Droomt in haar maagdelijke onschuld niet,
Wat kind er boven is #geboren,
Dat zich: als zij liet in ‘t verschiet,
Een kroon van lauwren ziet . beschoren,
Waar iedere andre kroon voor zwicht:
Drie, ‘dagen ging ik er van zwanger,
Toen dacht ik, neen! het kan niet langer
En schepte ‘t in het levenslicht!
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‘t Ghg wel wat langzaam met de weeën,
Want kwart voor drieën wijst mijl1 klok.
Een uil zou zeggen, dat ik blok;
&Iaar ach wat rijkdom yan weeën,
Eer men hel rijmwoord lelkens trok!
Ja ‘t minste bokjen niet geschoten
Bij al dien overvloed van stof,;
Gelijk de verzen mij, God lof!
Gelijk een zee de pen ontvlolen.
Dat heet eerst ware he~erschappij
Van rijm, van taal en poezij!
Maar zacht! laat trndren mij maa’r prijzen,
Hun lof verlegen af te lvijzen,
Is ware zielegrootheid- ja!
D o o r schuchlre ncdrigheid b e z e g e l d ;
0 lang gezocht 17lopia
‘k Leef daarom ook zoo ongeregeld
En zit te sjouwen voor en na;
De lieve dag is doorgestakkerd,
Dan ‘s nacbts mijn dichtveer opgewakkerd,
En eindelijk.... maar ik heb mijn zin!
Nu moe1 hel kind de wer&l in!
Hel baksel is geheel gelukt:
Een ziel van po,taard, zelfs verstaat hel
En smelt er van! Maar, ach! wat baat het
Zoolang het nergens is gedrukt?
Men zal ‘t wicht IC bakren zenden?
Men houdt van di(*hterlijke cllenldcn
Doorrcgen met een vromen zin?
Men houdt van mijmerendc orgeltooncn,
Waar heemlen van geloof in wonen?
Ik ben er - onverhoopt geluk!
De Roekzaal neemt hel meesterstuk.
Zij, weerglas der geleerdfe Heeren,
En proponenten kiekeboe;
Model van snugger recenseren
Vergeestelijklehaketo~e,
Het snappen van haar schuchtre spruitgens
En ‘t veedlen van hun stootcrsl 1) - luitjens
1) Vermoedelijk heeft Kretzer hierbij gedacht aan ten Kate’s qualificatie
van de Boekzaal: “een best die kopjens koffy lept met brave proponenten.”
1) Een muntstuk; waarde 12 cent.
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I n rnoetlerwceldc, nimmer moe - Aan haar mijn zuigeling gezonden
Om vaders roem te doen verkonden
Doch - welk een stoornis in mijn lied De lamp verflauwt --- maar ‘1 hinderl niet
Zo0 moet de ware dichter schrijven!
>
Zo0 dicht een echte Muzenzoon !
Wie op het Boekzaal -- mede gaat drijven,
Om nul te stichten zonder loon,
I s n a c h t n o c h duisler o n g e w o o n !
Voor hen1 had nimmer (‘t) licht der aarde
Relrckkelijkmeer dan schemerwaarde...
Hij zoekt zijn lamp in hooger sfeer:
Dáár is zij eeuwen opgehangen.....
0 kon... mijn lamp.. die lampstraal vangen
Ik schreef.... in donker... dit niet neer,
Terugbladerende in den eersten jaargang van Ri*aga, dat nog wel eens meer zal gebeuren - vond ik ten Kate’s’ gedicht:
,,Hoe m a a k t d e kwartpoëet z i j n vncrzen!“, d a l i k m i j n
l e z e r s n i e t m a g onlhouden. H e l i s wel o p g e n o m e n i n
v. Wolen’s Dicht en ondicht, II, bl. 490, maar wie heeft
dut boek dalelijk bij ItIe hand.. Van Vloten citeert het als
van een ongenoemde. Het gcdich t, dat een zijdelingsche
afstraffing is aan van Lenncp, over zijn >,diefstal”, door
den vrrsvorm ,geeft nog weer Sccns ten duidelijkst~e aan, op
welk renc meestcrlijkc wijze tlen Kale direct of indmect
tot den titel heeft hij
wist le tuchtigen. Als toelichting
er bijgevoegd : ,,Nieuwe p r o e v e v a n d e n r i j k d o m onzer
Taal”, en aan Hoilenu, Sat. 11, ontleent hij het motto:
,,Maudit soit le premier dont la insenséc
Dans les borues d’unvers renferma sa pens%,
Et, donnanl A ses mots une étroité prison
Voulut avec I a rime enchainer I a rtiison!”
Zie hier hel gedicht van ten Kate:
Het rimpelig voorhoofd tot purper ver(ge)kIeurd,
De haeren te berge, d’c nagels verscheurd,
In d’armstoel zich wiegend,
Zijn Geijsbcek doorvliqend,‘
”
En rijmend en lijmend
Van smarten en harten
Geflonker en donker,
Gewemel en hemel,
.--.
Bepezeld een wereld,
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Keeren we 11~1 weer lol Krelzcr terug, cu dan trekt clc
aandacld van ziju vers: ,.I)c gewekte hoeder”. Wat zou
d a a r n u i n s c h u i l e n . Meer dan w e zou:lcn denkon; eente
vrecselijkc lucliligiilg van d e d i c h t e r s Sifflé cn Robide
van der Aa. V o o r a l g e l d t het Siffl6.
Flauw van al het vormen rekken,
Zeeg de man infornze neer:
,,Kom, SiffléI kom laat je wekken,
+eer naar ‘1 Schoone en goede wecr!”
Rq t o l h e m k l e i n Robwé’tjen,
Kmlslbroer van den snuggeren m a n :
,,Rijm voor ons ook nog een beetjen,
,,Toon ons wal jc maken kan.”
M e t zo0 haalt liet snaaksdie ventjen,
1) Zie Winkler Prins. ‘t Boek v.d. Roskam, le onderhoud, waarin deze
regels : *Slaat de Koning dan het oog op alles wat Oranje maar op Bretanje
rijmt, in Campagne met Spanje 3 Dan heeft hij dagwerk.

TAAL- EN LETTERKUNDE

113

Een siffletjen voor den dag, Blaast en raast op ‘t instrumentjen Maar geen stoot die helpen mag.
Robjen meesmuilt: ,,Als ik naga
,,Hoe ik laatst je wakker vond
,,Bi,i dat puntdichtje 1) in den Braga ,,‘k Wed dat als ,,hij” naast je stond
,,Ja! dan zoudt ge wel ontwaken.”
,,Bra,ga!” geeuwt hij, .wrijft het oog,
Half bezwijmd nog, en zijn kaken
Kleurt de blos der schramschap hoog
,,‘k Ben je beste broer”, zegt Robjen.
,,Ja! dat zijt ge!” roept de man
,,Want (ge kreegt er op uw kopjen
,,Dunkt mij, ook uw portie van! 1)
,,Lag je ook nog in dieper zwijmel,
,,Wie verlichttet je verstand,
,.Van ons zoogenaamd gerijmel.....
,,Broer, maar geef mij gul de hand!”
,,Nu we zullen maar niet kijven”‘,’
Antwoordt Hobjen tnet een grijnen.
,.Laat ons immer verzen schrijven,
,,Onder stroomen zoeten wijns!
:.Man! er is haas1 weer een pretjen:
,,Beyerinck (de uitgever) klopt op zijn zak,
,,En mijn roepstem, dit siffetjen
,,Wekt IJ voor den Almanak. ‘2)
‘k Heb uw jawoord al gegeven i:Zelfs dc zetter keur1 het lgo’ed;
,,Zeg mij, broertje! zult gij beven
,,Als je Braga weer ontmoet.
,,Immers neen! hij houdt van gekken ,,Maar is waarlijk1 niet zoo kwaad
,,Laat ons maar één lijntjen trekken 1) Te denken valt hier aan ‘t ,Snufjes”, waarvan ‘t slot luidt : .SifflC zorgt
voor zijn naam. Siffb? zal steeds Silffh zijn.”
1) Die ,Snufjes” waren voor v. Someren, Van Pellenkom en Siffle. Een
ander Puntdicht moet dus bedoeld zijn, waarin Bobjen ook getroefd werd.
2) Braga was ook verbolgen op al wat Almanak heette. In dit gedicht wordt
hij genoemd, de ,Alm. v. ‘t Sch. en goede”, en .Vergeet mij nief.” In zijn,
.Primatieve Gedachtenjacht” zegt Ten Kate van den .Oorsprong” die meerendeels
dichterlijke jaarboekjes.
De Moddergod was bang dat in ons Vaderland zijn rijk gevaar liep, en al
‘t water weg zou zakken.
,,Wat droogte” riep hij uit : .Poeeten, op ter hand !” Hij wenkte en ,‘. . .>
‘t regende Almanakken.
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‘1 1~011~1 Lcregl - m e g o e j e inact.”
$eeut gij alles ook le weten,
$objeu! wat er zo0 geschiedt:
&chter heb ik nog vergeten
,,Wat ik uict \‘c>l*geel 11lij niet,
Jleb bekocht, 11 mee t e
dcelcn;
,,Eu vertel u maar in ‘t kort
,,Dal uw vriend SiffZC bij velc
,,Persiffli: ~gehwtcn wordt!
,,,O, gii..v~inzer” schertste ‘t vcnt,icn
El1

hJ

lJldC!

S~~Othd VOOrt:

,.Zeud mij ccrsldaags bij een prcu tjcll
,,Maur een licfelij k akkoord I” -~Eu in de inuige ovcrtuigiug
Maakte Ijobje een tliclx buiging,
Van hun beider ku usltalenl,
Ei1 SiffZt5 w a s wxr content
De Almanakken, wauriu de vcrzc~~ voor dc preuljcs p”s
k l a a r g e m a a k t moesle~~ wordc~~, cu \vaarin ook dikwijls
porlrelleu d e r dichters(?) werdel ol~gel~omcn ilcdeil libel
en zouden het in de oogeu der I~r:~ga-l~1~~!1llC~l
allijd blijven
doen. %o(j k o m t het o o k , d a l Krelzcr. ~- a l t i j d was het
maar weer Krclzer, ~~~ zijn .,I’uiittlichI voor over 30 jaar”
in IJraga deed afdrukkeu :
,,Toeii laatst de schim van Vondel weer,
,,Eeu pakjeu m e t portretteu krwg,
Hekeek hij ze allen wel tmer deeg,
Maar lei ze spoedig lagcheud neer,
En zei: Die boekverkooper mag
Passeren voor een wonder slag.
Hij zendt mij stoutweg, keer op keer
Porlretten uit den Almanak.
De origincleuzijn welligt de weg vcrgcten,
Of hebben dien, bij Joosl van Vondel! nooil gewctcu!
Och lieve Joost, je raadt liet:
D’ailleurs zijn ze in het rijk der wormen bijgezet.”
Ook liobedé (van der Aa), de redacteur van deti ,,Almauak uoor het schooue en Gordc” moest hel nog cxws
b i j Kretzer o n t g e l d e n ,
waut i n z i j n ,,Crrniiimalis~:h-I~ritisch-Psychologische
bladvulling”, zegt hij :
.,\Vaaronl heeft Robcd6, ‘t gemengde zelf uooil morde,
Geeu f r a a y e r t i t e l op,gewroet,
En noemt zijn Almanak niet va11 het Schoon en ‘t Goed.
In plaats van uoor het Schoone en Goede?
Verbaze u niet - de naam is wel van pas
Omdat hij nooit er achter w a s . ”

TAAL. EN LETTERKUNDE

115

De naam van Rraga was Kretzer in den mo,nd geslagen.
Hij zwoer bij zijn tijdschrift van welks le Jaargang hij
ZOO uitstekend op de hoogte was en zijn schranderen kop
had, dat tel kcns woorden en zegswijzen daaruit hem in
‘t breiu vlogen als 1ii.j zicli tot dichterlijke in- en uitvall,en
zeLfc. Nu wecr noenit hij Ilraga, in zijn ,,de gouden eeuw
(Kiel naar Tibullus)” :
,,Hoe zalig nog vóór korten lijd,
Me in verrukking rijmde,
Toen men, vol eere, wijd e11 zijd,
L)e lamste verzen lijmde:
Toen men wu maan cii Zuc/zfblauumat,
Troiseren CII doorstreven,
Et cetera den mond vol had,
Of schold om van te beven:
Toen mogt men nog uil stelen gaan
In vergelegen oorden,
E n keeren m e t wec’s belaan,
V o o r d u i z e n d leêge woor~len!
De prulpoëet was vrij en blij,
Van sens werd niet geweten,
Nooit had het groot Publiek (hetzij !j
Aleer hooi voor gras gevreten.
(iecn dorp, waar mei1 in ‘1 la~itl mogl gaan,
I)at niet zijn dichter telde,
Die dikwerf met een hccten traan,
Zijn eigen leed vermeldlde.
Deze ezels balkten overluid; -Geen stcrfling had er tegen; -Geen Uil werd in haar vlugt gestuit.....
Hel was een ware zegen.
Geen koude koorls der ziel bestond
In ‘t guldene verleden.
Vóór zekre Braga ‘1 kunstjen vond
Om n’aakten uit te kleeden..”
Ik moet thans een nieuwen naam in het geding brengen.
I)e timmerman 1. 1. Maas gaf in 1843 iu het licht: ,,Dichtstuk 01) den mensch, op grond van den Bijbel.”
Krctzcr e n d e H o o p Scheffei zoud’en m‘isschien rhen
Maas niet door ISraga vereeuwigd hebben, waren zij niet
opgezweept geworden d o o r lofadem,ende r8eoensics v a n
Hoekzaal en Letterlievend Maandschrift:
Krelzer schreef:
BeIan,grijke
aankondiging. (GrIntis
Dagel’ijks vertrek naar de Muzen!

gepldafsf).
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Nieuwe onderneming van J. 1. Maas 1)
Timmermansbaas
Die naar de konst hun hartsiogf bestieren.
Bekomen geen plaats
Overigens de condities te lezen
In het heerlijke
Dichtstuk op den mensch
Voor de arrne~~ te Brigdamme
e11 S. Laurens,
In ‘t licht gegeven, nog kort voor dezen,
Bij Hendrikse Middelburg: prijs 10 cents.”
en dan vervolgt de Hoop Schcft’er:
,.Hoe lgoed dc geleerlde werelId er over oordeelt,
Strekke Letterlievend ~11 Boekzaal tot voorbc’cld :
Boekzaal d e r G . W. v o o r A p r i l 1844:
Recensent zou ondankbaar zijn als hij zijn penningsken
beklaagdc aan dezen leergang geoffexl : enkele vlekjes
laten wij onop,gemerkt gedachtig aan het ubi pZura mitent
e n z . M e d e l i j d e n h e b b e n & m e t ,de Brigdammcr ~cll~rndc,
verheugen wij ons niettemin dal zij aan deze uitgave de
g e b o o r t e g a f : e e r e hcbbc d i t onbek’end g e n r e met h a mer en lier vertrouwd! dank ‘s mans harte, die getuigen
kon in zijn motto:
Niet om tc pronkel;,” neen, voorwaar!
Maar om de droevige armenschaal,
Te helpen en tot voordeel te zijn;
Dat was alleen het doel van mijn;
En nu is nog de wensch en hopen,
Dat velen hiervan zullen kôpen!
L e t t e r k . Maandschr. v o o r J u n y 1 8 4 3 , ,,Al w o r d t h e t
mode om de uitgave van slechte vcrz’en goed te mak’en,
door op den titel te zetten uoor ‘de armen, hier is het
anders en hebben wij een diamant van het eerst’e water.
In alles blijkt de auteur een scheppend vernuft te zijn,
in keuze van onderwerp, wijze van inklecding, gebruik
van Salomo en Horatius, ja, in de spelling zelve, welkte
n o c h Sie,genbeek, noch Bilderdijk vergoding adtemt. Zij
is met verwonderlijke nauwkeurigheid door dc zetters van
den beroemden De Wilide in acht genomen. Plaatsgebr,ek
verbiedt ons meer voorbeeld,en le geven: alben kunnen
we dit niet onthouden:
,,Dus w a s Gods oogmerk in het scheppen,
Gij menschen moet Uw handen reppen,
En werken Gode alleen ten prijs;
Uw hartstogt naar de Korist bestieren;
Zoo niet, vertrekt dan naar de Mieren,
Leer hare wegen en word wijs.”
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Hel llijkl mij of de beide citaten uit de door Rraga gehalc lijdschriflei~ w e l ec!lt zijn. De aangehaalde versregels van Maas zullen wel echt zijn. Immers het maand11umm(‘r van het 1,ettcrl. Maandschrift, Juny 18-lf>, wekte
voornamelijk
twijfel, omdat de 2e jaargang van Braga
loopt o\‘c’r het jaar 1811, en zelfs het maandnummer
van
(1~: Roekzaal, April 1814 geeft te denksen. De grap ver.
scheen in Rraga’s 7c blad, en 7x ? weken of veertisen
(laag, geeft slechts de maand April. Is het )dus soms een
hprilgral~~ maar bovendien zegt Winklcr Prins, dat tot
dc woorden .,lO cents van Kretzer zijn en de verdere in.
houd van dliár tot hel slot van de Hoop Scheffer.” Mij
tlunkt, dal 8tlus ltle aanh:dingen uil de tijdschriften gefin.
geerd zijn, cn van de Hoop Scheffcr’s pen. Anders zouden slcc~hls de twee regels, beginncmlc: ,,Hoe g+: enz.
nicl dc mocitc waard zijn te vermcklen dat ZIJ van de
Hoop Schcffer ‘zijn. Ik houd de zaak in gedachten, en
misschien vind ik wel eens gelegenheid om te snufgelen
in Boekzaal cn L. Manndschriff.

Nu eventjes dc journalistiek. Want Kretzcr geeft leene
gefin.gccrde adverlcnlic, even op de proppen is gekomlen,
wil uk de Hoop Scheffer’s aardige ,,Romantiek” verm’eltlcn. Hij *geeft eene gefingeerde, - mogelijk ook geheel of
gecleclteli~k echt, - dagbladbericht, dat luidt:
Amsterdam, 5 D e c e m b e r 18-10. Gistren ,nacht onthier brand in ‘t achterhuis van Put, op ‘t Spui bij
dc Ossessluis, dal tot een pakhuis dient. De vlam sloeg
boven ‘1 dak uit. Op den Dam en elders was ‘t zoo heldlex;,.
dat men ‘t kleinste schrift kon lezey. Had een aantal spmten en dc moed der brandspuitgasten niet den gloe8d vermeeslertl, niemand weet dan waar ‘t gestuit zou zijn. ‘t
Gczigt was naar.
Na dit bericht schrijft hij (de Hoop Scheffer). Door
cen jeugdig liefhebber van mod’crnen romantischen versl)Ouw, dit aanmoediging verdient, Aldus vrijelijk in rijm
gebracht, cn dan krijgen we dit gedicht:
.4msterdam. Vijf December, acht ’
Tien honderd veertig. Gistren nacht
Ontstond hier bran<, in ‘t achlerhuis
Van Put, op ‘t Spul bij de Ossessluis,
Dal lot cen pakhuis dient. De vlam
Sloeg boyen ‘t dak uit. Op den Dam
En e,lders was ‘t zoo helder, dat
Men ‘t kleinste schrift kon lezen. Had
Een aantal spuiten en de moed
st011d

118

T A A L - E N LETTEI~IWNDE

Der brandspuitgasten niet den gloed
\‘ermeesterd; niemand weet dan waar
‘ti Gestuit zou zijn. ‘t Grzigt was naar.
Hier volgt hel vers,je ,.Hcde om werk”, als proeve dier
dichtkunst nog in onze dagen. Het versje tlagleckenl. van
24 act. 1919.
De nood waardoor ‘k mij zie omgeven;
De kommer vau mitin treurig leven,
Meld’ ik naar waarheid in ‘dit lied.
Hel is een klaagtoon uit het harte
Te midden van mijn nood en sn1arten,
Wat ik in dichtertaal Ilicr bied.
Maar, en dat moet ik angstig vragen.
Zal iedrr deze taal behagcu?
Vind ik geloof iii huis of 11art.
Op deze vraag buig ik mij neder
En ‘k smeek C vrientl’lijk zacht en leeder
,4chI Overtuigt lJ van mijn smart.
Een kwaal, waaraan ik lang reeds lijd,
E n d i e m i j r a m p op ramp b e r e i d t ,
Die stortte mij in deez’ ellende.
Tot werken waarlijk niet in staat,
Daar schier mijn kracht/ geheel vergaat,
Weet ik door nood mij niet te wenden.
De armoe dreigt met ijz’reu hand
En bijna, ja. het laatste pand,
Is waarlijk opgegeten.
Ach, overtuig U van mijn nood.
Ik smeek U om geen geld of brood,
Wat ‘k smeek mag ieder welen.
In een voor mij zeer baugeu nacht
Heb ik een middeltje bedacht,
Dat mij nog brood kan geven.
Ik bied mij thans als dichter aan.
O! wil dit aanbod gade slaan
En steun mij zoo m ‘t leven.
Ik wil voor den civielsten prijs
Naar ieders geest, op elke wijs,
De schoonste verzen maken.
Voor wat ‘t ook zij, een bruiloftsfeest,
In ernstigen of’ in luim’gen geest,
Op allerhande zaken.
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Goed of geen geld, dat is Yle leus!
0, viel op mij nu eens de keus.
Wie zal de eerste wez’cn?
Dit komt die lenigt mijnen nood,
Die helpt mijn vrouw en kroost aan brood.
I<on~l, red m i j u i l m i j n vreezen.
\V:iarolii niet eerder dit gedaan?
Zal tl’ccn of ander vragen,
On~dal ik, door de zorg verplet,
Mij zeer ongaarn met and’re wedt,
Die hooger namen dragen.
\‘aii vclc zijden raad’ men mij
Dit middel aan le wenden;
En hcefl die raad zijn goed zij,
Dan kom ik uit d’ellende.
Als Vader van een huisgezin
Vraag ik Uw :gunst in deze,
Geef w e r k ! u i t edlen menschenmin,
‘k Zal ieder dankbaar wezen.
C. STUART, Laurierslraat boven 127.
Ook sommige voorrcdcl’s werden ‘door Kretzcr belache.
lijk gemaakt. Zoo b.v. in een klein dichlslukje, door hem
,,\!oorbericht”
getileld :
‘1 Is niet dan me1 groolen schroom,
Dal ik thans te voorschijn koom.
Met dws b o n d c l .Jongluy-zangen;
Dit i k , o p getierd verlangen
I’CIR m i j n Yrienden, zende in ‘t licht,
‘k Heb, in ledige oogenblikken,
1)ezc stukjens afgedicht:
~Xochlen ze u het hart verkwikken,
_.
Worde uw ziel er door gesticht!
.
Wan1 ik heb met al den i.jver
Van e e n Nuttigheids-scribent,
Alles ---- alles aangewend,
Om als een verdienstelijk schrijver,
Rij ‘t Publiek le zijn bekend.
Zoo er ~. \vaar toch niemand vóór kan! I n dc maat of- harmony
Hier en daar een foutjen zij,
Dal me1 schivcr niel goed door kan, Lieve T,ezer ! wijt dit vrij
Aan den Drukker -- niet aan mij!
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De Almanak Aurora bij K. Fuhri, een zeer ondernemend
uitgever kreeg van Kretzer ook 8ceu ve’eg uit de pan. Met
den hoofd-titel: ,,Dronkemaus-Poëzij”, gaf hij twee gedichtjes. Een op! op! den ,.rijmelaars en rabbelaars” toegeroepen, en ,, de sterv’ende ‘dichter”.
,,Snel vloog mijn penne rond, Sneller mijn inkt . . . . . . .
Groot was mijn schrijfinstinct Maar - ongezond.
‘k Sterf en - ‘t verrast mij niet!
‘k Zing nog een laatste lied
Uit de karaf Eén been in ‘t graf.
Ziet hoe Aurora thands
Bleekt van de pijn!
Waar zal de weerga zijn
Van mijn kadans?
K r o o n l o o z e Fuhre! vlugt...... .
Hoort ge geeu plaatl).gezuchl?
‘t Roept om een lier!
.
‘t Raakt me geen zier.
Ik geef het dichtstukje niel iu zijn geheel, maar moet
mededeelen, dat het cen Parodie is op ,;de st,ervcnda
Hooglander”, Van Heye, voorkomende in Aurora van
1843, beginnende:
,,Snel vloog mijn degen rond,
Sneller de dood, enz.”
De firma L. E. Bosch eu Zoon, toenmaals vader en
twee zoons, gaf een .,MinnaLuuralmanak” uil, en ook dat
maak- en pasklaar werk kreeg in één zijner medewerkers van langs in Leendertsz. ,,Hij denkt aan u”.
Hij denkt aan 11, wanneer komt ‘t almanakjen,
Van L. E. Bosch in rood met goud omhult;
Ban is zijn ziel- met liefde als opgevuld!

Maar o! wamleer hem Braga ‘t Zondagspakjen
Ontrooft en spoelt dien poespas van vernis:
lWq Laura, d:un, denk #dm aan B. Gerdis.
Nu moet men weten, dat E. Gerdis in dat Almanakje
deed opnemen ook een: ,,Ik denk aan u”, waarop L,eendertz. in zijn dichtstukje doelt. Ik wil hier tusschen las1) Het plaatjes-berijmen waartoe de dichters door de uitgevers der Jaarboekjes geprest werden, wordt hier opnieuw gehekeld.
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schen een aardige plaatselijk Utrechtschc grap. Misschien
was er over deze persiflage tusschen de firma Bosch
en Zoon en de firma van Paddenburg & Co. (K. D. de
Haas) een ietsje animositeit gekomen, en nu geef ik het
volgende feit.
De Haas, uitgever van Braga, gaf ook uil het ,,Kerkbrief.
je” voor de Doopsgez. RemSonstr. en Luth. Gemeenten.
Bosch en Zn., de couranticrsP gaven elken Zaterdag in
het middagblarl een opgave der dicnstvervulling in die
gemeenten, dit ergerde ldc Haas, want het debiet verminderde van zijn ,.Kerkbrief,je”, en nu zon hij op eene
kleine wraakneming, die bestond in het gereedmaken van
een vervalscht Exemplaar! en d a t d e n looper van
Bosch in de hand te spelen. De toeleg gelukte en Bosch
vermeldde in het miltklagblad der burgerij van Ulrecht,
dat eminente mannen den volgenden Zontdagmorgen in
die drie gemeenten 4k11 ‘dienst zouden doen. Zoo \%et ik
dat Ds. Yisscher (d. Doopsgezinden) een stampvoIle kerk
had, en een mompelencl 116 ol>ging toen zijn E,erw. den
preekstoel beklom. J>e Haas, die lid _ van d.en Kerk’eraad
der Doopsgez. Gem. was heeft mij nooit vert,eld hoe hij
zich verantwoord heeft,’ maar toch weet ik dat hij zich
in het geval verkneukelde, waarin ik ,een handig aande’el
had genomen.
Dit alles tusschen twee haakjes. Zoo kunnen dme ,,preekbeurlbricfjens” nog een aardige noot iu het geding bren.
gen. Immers ook door Brag? (ten Kate) was de ,,Boekzaal”
verSgeleken bij een ,,best die preekbleurtbriefjcs vent.”
Een ,:lecsl” niet, maar eeu eerzame Juffrouw was Juffr. Kenink, die Zaterda,gsmol:gen in een boekwinkel in haar
katoenen pakje, e.11 de slaapJesmuts op... te midden van de
opdringende en l:~waai~n~licll~ile
courantenjongens die
Exemplaren ,kwamen koopen van het .,,kerkbrPefje”
dier
Hervormden”, dat 8door Kemink werd uitgegeven, om aan
hunne klanten te venten.
‘I’usschen Krclzcr el1 zijne beidsc paranymphen (de Hoop
Scheffer en Leendcrtz! meen ik ~ccns ‘een andser l’e d o e n
hooren. Het is Doctorandus ,J. Tidemans, die over Kretzer
heeft geschreven (zie opslel 11 dezer 2e SIeric) in zijn
,,No,g e e n s ” , wnarmcde hij bedoelt ook de zweep te ‘doen
nederdalen op de ruggen fder ~dichbcrbenrl~e len de romantiek
,,Nog eens vergeten spe8eltuig,
Onlwcnd aan ‘s-Zangers handenl
Ontslemd door loop van jaren:
Nog eens met zuiver en krachtvol
Uit snaren, nieuw gespannen,
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Uit schoonste en reinste :~ccoorde~l
Getokkeld! en bij ‘1 spelen
In \\~~n~oetl weggezonken!
Nog eens dat oudc Stleuntjc
Dat i m m e r nijj ontvlamde,
En brengeu kon hl geestdrift
Getoovcrtl op mijn citer!....
M a a r a c h ! valsch i s de g-snaar
En c klink1 ook niet zuiver.....
Zie zoo! nu zal het lukken.....
Ihdl

neen!

‘1

acword

V1;ll-l

d’a.foo11

Verscheurt als nog mijn oorcn!
Ik kan zoo mociljjk slcmmen !
Zie zool ‘t zal eiud’lijk lukken.
N o g ecns~ 11n m i j tic accoordc
D i e dicrbre l u i t verrukken,
Dus zangen van ‘t verleden
Op nieuw in mij odtstokw !
‘ k H e b i n mijn bockenkaslci~
K o g W i l s Geysbceks lijslren
En tal van fraaie boeken.
Die mij wel zullen helpw
Bij ‘1 maken wu m i j n dichlerl
En ‘1 1xissc11 van de regels.....
Wel:iali!met moed aan ‘ 1 rijmen - De geest vmi ‘I Romantisme
Moet mij tic ziel otitglocije~~ I...
Doch dat is 1111 nog gekker,
Ik kan geelt stoffer vinden.
N o g e e n s tin11 ‘1 oude Sdichlstuk.
Dat ik zoo vaak WYT wegwierp
Van Hidder I<lt’ric:ls ~;lootlslag
En schoone Luilprantls l i j d e n ,
No,g eens: \vic wccl ol’ ‘1 *goed is!
Gehaald uil ‘ t IcsscliaartJe!
Om ‘t hier wal 01) Le lCtppel1,
En ‘t daar wal toe te vocgell,
De sylhen wel te tellen,
En ;i’óó ‘t geheel IC v~rmeu,
Te prijken... Goede hemel!
Daar schiet het mij te binnen.
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Stamreeks Van Leeuwen
(door J. A. Van Leeuwen.)

Zoo b e s l a a t o o k een faruiciic Van Leeuweu, a f k o m s t i g
uit Xedcrhcmcrt
((iltl.) en YOOI- hel ‘eerst bekcutl omstreeks 1600.
I)czt: familie woonde slc~:ds tc Nc:lerhcmcrt, t o t d a t dccerslc Cornelis van Lceuwe~l le Rrakcl werd geboren, 2
A u g u s t u s 1794. Ook i s tc Ijrakel g e b o r e n : Gcrril v a n
Leeuwe11 01’
2 9 Scptcllllwr 1817, uit het huwelijk van
Corllelis v a n I,cruwen cu hna M a r i a T i m m e r . DIeze
G e r r i t van Leci~wc>ii, tlic landbouwer, Icvens gemcent~eo:nlvanger
werd, ovcrlccd tc G:l11li’lwl 2 9 Xklnrt 1 9 0 3 ,
t r o u w d e tc Gamcrell 2 0 M e i í8-17 Arllolda Jnsina d e
Geus, geboren tc (;amercn 7 Jnlluari 1822. overleed aldaar
26 Maart 1885. dochter vat1 .Jan Hendrikse de Geus ‘en
I)iua van de Werken.
Uit h e t h u w e l i j k val1 COl~NELIS \ThN LEEI.:WEN en
ANNA MARIA TIMRIEI~ is geboren:
(ierrit van Lecuwcn, g e b . Brake1 2 9 S e p t . 1817: landoverlcdcn Gamer,en 29 Maart
boudeer.gcluuccnteontvangcr:
1903, tr. Garneren 20 Me1 1817 Arnolda Josina de Geus,
geb. Gamercu 7 Januari 1822, oven-leed aldaar 26 Maart
188.5, dr. vau Jan Hendriksc ‘rlc Geus cu Dina van de
Werken. Uit tlil huwelijk:
1. Cornrlis v:ul I,ccuwen, geb. (hameren 2 Februari
1818, lalltlbou\\~t~r.geInecn Lcontvailgcr. overleden Garncr’zu
8 Maart 1907, tr. (;amt:rcn 7 .Juni 1883 Hendrina vau ‘t
sant : gel>. Slecuwijk 28 April 1851, overleed Garneren 23
Januari 1898, dr. van Willem van ‘t Sant en hdriana
van der Beek.
2. Dinis Jan van l,cc~uwe~~, geb. (;amcrcu 28 Fchrunri
1850, landbouwrr. overleed aldax 29 Mei 1894! ougehuw,d.
3. Mnrius Josinus van Lcclnweu, geb. Gameren 30 Januari 1852, landbouwer. overleed al~~.laar 8 Februari 1907,
o~ll\gehuwd.

4. Diva van I,cc’uwen, geb. (;amcren 2 Januari 1854,
overleed Rossu~n !1 Januari 1923, tr. Garneren 7 Juni 1883
Hcadrik .Jollan~lcs ~a11 d e r K o l k , #geb. R o s s u m 8 Nov.
1844, overleed Rossum 15 Juli 1909, zn. van Hendrik van
der Kolk en Maria Hendrika van Everdingen.
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5 . Gijsbcrt A d r i a a n van L e e u w e n , g e b . Gameren 1 2
April lS56, landbouwer, overleed alila:tr 20 April 1919,
ollgelluwcl.

6. Cornelia Anna Maria van Lceuweti, geb. Gamcren 10
Sept. 1858, overleed l’oodrroijen19 .Juui 1931, tr. Gamereil
24 M a a r t IS98 m e t Jan Opstclteu, g e b . Pouderoijeu 36
Febr. lS5ï, overleed I’ouderoijcn 16 Juli 1928, zn. van
Jacob ~~l~slellcn cn Anus Adriana van Dijk.
7. A1driaantje Johanna wn Leeuwen, geb. Gamercn 29
December 1861, overleed aldaar 5 Februari 1927, Lr. Cameren 10 Mei 1906 Hut11 (irandia, geb. Rrakel 8 <Juli 185-1:
thans rustend landbouwer: wonende Garneren.
8. Anna Maria van I,wuwcnl..geb. Gamercn 5 .Juui 1863,
zonder beroep, wonendc t e I~~~~dl~ovcn, t r . Garneren 1 3
Nov. 1899 Cornelis Jau fan Kuijl. geb. Garneren 13 Juni
1863, overleed Eindhoven 15 Dec. 1936.
U i l h e t lluwelijk~an CO’RSELIS VAN L E E U W E N en
H E N D R I N A VAN ‘t S A N T (vermeld 011tler n o . 1 h i e r boven j is geboren :
1. Arnoldn Josina van Leeuww, geb. Garneren 22 Sept.
1884, zonder beroep wonendc te Arnlwm.
2. Willem van Lecu\ven, geb. Gnmcrcn 3 htfci lSS6, ovcrleed aldaar 21 ,Juli 1903 (was H.R.S. scholier).
3. Gerrit van Leeuwen, geb. Gamercii 21 h4ei 1887. geGrietje
m eenteon tjwlger, Ir. Ga111e1x31 1 1 M a a r t 1 9 2 0
Roest, geb. Hecnvliet 29 Juli 1892, dr. van Coruelis Rotst
en Maartje ‘t hlannetje.
4. Adrianu v a n Lecuweu, g e b . Garneren 6 Oct. 1SSS:
zonder beroep, wollelldc! L e ~~lYlhem.
5. Dina Cornclia \‘an Leeuwen, geb. Garneren lS Oct.
1889, zonder beroep, wonende le Arnhem.
6 . J o h a n n e s Alcttinus van Lcwuweu, g e b . Gamcren IS
hIaart 1591, genleente.secretaristle Krimpen aan den IJssjel,
I r . Middelharnis7 Februari 1 9 1 8 M a r i a Elizabclb \‘au
Wzei?, geb. Ede, 24 Dec. 1891, dr. van Gerrit van Vclzeu,
Tjitske
(emerllus--t>rediltan t wonende t e Doesburg) e n
Groenendal, overledentc Doesburg 20 December 1936.
U i t het lluwelijk v a n G E R R I T VhN LEEUWEX e n
GRIETJE ROEST ( rcrmeld o n d e r uo. 3 biervoor: i s
geboren :
1. Cornelis Willem \-au Leeuwen, geb. Ulrecbt 5 April
1932. woont te Garneren.
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Uil het huwelijk van J O H A N N E S A L E T T I X U S V A N
LEEUM7EN ei1 MARIA ELIZABETH\‘AN VELZES (vermeld onder 6 hierboven j is geboren:
1. Hendrina van Leeuwen, geb. Krimpen aan den IJssel
16 Maart 1919, woont te Krimpen aan den IJssel.
2. Tjitskc van Leeuwen , geb. Krimpen aan den IJssel,
16 September 1922: woont IC Krimpen aan den T,Jsscl.
Wapen: van Leeuwen: in zilver drie zwartc
Helmteeken: een duif als van het schild.
Dekkleeden: zilver en zwart.

duiven.

Geslacht Van derflsreggea.
(,,De Nav..“, 1936. blz. 227).
Eeu afbeelding van het ,familiewapen van dit geslacht
kan men o.a. aantreffen in de ,.Planches” van Rietstap
en in het eerste deel van het werk van, Kits Ni~euwenkamp:
,,Yederlandschc
Familiewapens met nadere genealogische
aan teckeningen,
stamreeksen. fragment.gencalogFcEn,
enz.,
gedocumcntecrd
bewerkt 8011 verzameld”, blz. 113 en 114,
ui tg. ,.Eigcn Volk”, Haarlem. 1936. Men vindt hier de
v o 11 e d i g e ~al~t,enbcscllrijving,
schild. helmteeken
el1
dckklccden, (Rietslap vcrmcl~tlt het l~~ehnt~ecken n i e t) met
bronnenopgave. zoomcde de verklaring van den familien a a m VAN D E R BREGGENe n eenige n a d e r e aanteekeningen.. O.a. te raadplegen in de Kon. Bibl. te ‘s.Grav~enhage en in de Univ. Bibl. te A’dam.
K. N.

Het Geslacht Vrolíjk, Vrolík, Frölích of FriAíjk.
Als antwoord op deze vraag (zie ,,De Nav.“, jaargang
1936, blz. 230), kan het volgende dienen.
Twee verschillende w a p e n s o p d e n n a a m V R O L I J K ,
éen uit Rotterdam en één uit Noord. en Zuid-Holland kan
men met de afb. aantreffen in het lc deel van Kits Nile,uwenkamp : ,.Nederlandsche
Familiewapens”,zie o p h e t
hierboven gestelde bij ,,van der Breggen”; blz. 131 men 132,
terwijl in Dl. 11 van hetzelfde werk een afb.; beschrijving
en .gegevens zijn opgenomen b,etrcffend,e het wapen van
het geslacht Vr. voerende den drinkhoorn, blz. 6. Hierbij
dient opgemerkt, dat Rietstap géén familie van dien naam
noemt uit DORDRECHT, zooals de vraag aangeeft! Over
de beteekenis en oorsprong geeft Kits Nieuwenkamp leveneens uitsluitsel. O.m. te raadplegen in d,e Kon. Bibl. te
‘Grav. en in de Univ. Bibl. te Amsterdam.
$. N.
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Afstammelingen van Gomams.
Rij hel doorbladcrc~~
wu ou~tlerc j a a r g a n g e n van ,,D’e
~vavorschcr”, lrof ik iu dien va11 191 1 op blz. 89 een
arlikcltjc aan vau tleu lieer W. X. C. liegt ov,er r\rminius
en C~omarus, waariu hij mcdedccl:lc, dat er n0.g afsLaun~~~.lingen van laalslgcnoemdebestaan in dc mannelijke lijn.
De opmerking van tleu schrijvcr~ dat Franciscus, de preclik a n t vau Schildwolde, een klemzoon z o u z i j n vau d e n
bekenden hoogleeraar. leek mij niet juist., en ik vermocdltlc
in hem eerder een achterkleinzoon. Di1 was mij een aau.
leiding om de lussc:hc~~liggen~Ie
schakels op te sporen,
van welk onderzoek het resulluat Iiieronclcr volgt. Tevens
vind ik hier gelegenheid OJU enkele onnnun~kcur~glled~cn in
het proefschrift ovw ~~on~arus 1) t e v e r b e t e r e n e n leen
paar aanvullingen te geveu over afstammelingen in de
vrouwelijke lijn.
Yoor d e levensbijzo~ldcrlleden
vau F r a n c i s c u s z,elf en
zijn naaste blocd~~erwi~lleu verwijs ik naar de dissertatie
en de daarin genoemde brouueu Voor 8ccn goed overzicht
begin ik hier met de ouders.
1. FICANSOYS GOMAER, iu 1 5 6 3 t e Rrugge w o n e n d e
in de ,,hoslelrie en hccrb~crghe” genaamd ,,de Stcrrc”
was gehuwd met .JOHANNA MOERMANS. Van hun
kinderen was ~~7aarschijnlijk de oudste:
ll. Dr. FRANCJSCUS (;OMARI;S, geb. JIrugge 30 Januari
1563 (gedoopt in de St. Walburgakerk, en genoemd
naar zijn grootvader j, predikant te Frankfort a.d.
Main v a n 1587.93, gel~ron~ovrcrrl tol d o c t o r i n d e
‘godgeleerdhei< te Hcildelbrrg op 14 klaart 1594, hoogleeraar-predikant t e l,cidcn vau l;iY-l--1611, i d e m t e
Middelburg van 1611.157 hoogleeraar te Saumur van
1615.18 en te Groninger1 van 1618 tot zijn dood aldaar op 11 Januari 16-11. JHj tr. le. 1588 ANNA EMERENTIA MUYSENHOL, geb. Antwerpen,
overl.
Frankfort 1.592, doc.hler van GILLES MUYSENHOL;
tr. 2e. 1593 -Jkvr. ~IAIIIA L’HERMITE,overl. Groningen 27 #Juli 1621, 62 jaar oud 2). dochter van
S I M O N en .JOHANNA D E SPLYTERE;t r . 3e bIiddelburg 31 Augustus 1622 (procl. Groningen 28 Juli)
ANNA MARIA DE LA\ NOY (of DE LANNOY)? volgens de procl. t e Mid~lelburg ,.jonge d o c h t e r v a n
Heidelbwg”. 3) Uit het tweedme huwelijk:
1. FRANCISCUS, volgt 111.
2. MARIA GOMARUS, geb. Leiden 159/, overl. 1618?

I
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11) tr. 1616 Ds. JOHANNES ROSMAN, predikant
le Zwijndrcchl 1617-18, overl. 1 6 1 8 .
Zij h adde ce11 lclocll Lcr : CORNELIA ROSMAN,
geb. 10 April 1617, overl. 29 Nov. 1689, tr. le
Dordrc~ht 10 .Juni 1636 -1) Mr. .JC)H,4X VAX DEN
CORI’IJT~ geb. l>ordrwhl 7 0(*1. 1 6 0 9 , s c h e p e n
aldaar 1639: t’uz.. ovcrl. 29 Sept. 1650, zoon van
JACOl: C;IIRRI’l’S ~~11 AERTKEN COl~NELlSDR.
VAN COOTEKS.
Uil haar ewslc Iiuwclijk had zij -1; kindcrcn. Zi’e
verder bij 31. Ralen.
Haar tlochlc~r uit het Lwcwle huwelijk: AREN.
DINA CUYP: gcd. DordrechI 10 December 1659
6), overl. ti Juli 1702 huwde 19 Nov. 1609 PIE.
TER ONI>El~\VATEl-:.
3. .JOHANNl+X (X)ïVIARUS~ geb. Leiden 1099. overl.
1613.
-1. JOHANNA GORIAI~IJS, geb. Leiden in 1600 of
1601, ovcrl. na 9 Nov. 1652 7j, lr. Groningen 1621
;procl. 6 April) Ds. DAVID DE LA HAYE S), geb.
Kculcw 29 nIa:Irt 1X-1, zijn sludic beginnende ii?
Dordrec+l, ingcsclirevcn a l s stuclc~~l t e Leitlcn
15 F e b r u a r i 1613, \Vaalsch
predikant bij den
Olijfbcrg ikruisgernccaleiil \‘laandercn, gedurend e 1 0 maunde~~ pru;likaut l e L e Havre, ,daarna
Groningen 1619-1652. overl. (; roningell 2 October
1652, zo011 \:all .JEAN DE I,A HAYE en MARIA
-4
DU PRE.
Het is hier de plaals om een vcrb~elering aan tse
brengcn in d e g e g e v e n s v a n h e t Riographisch
woordenboek van Protestanlsche godgeleerden in
Nederland, van De Bie en Loosjes. In het artikel
over Ds. Jean de la Haye wordt deze 11.1. als vader vermeld van bovengenoemdenDavi’d. In het
programma fun ebrc wordt evenwel gezegd : .1..Palre .Joanne De La Haye, seniore Eccl,csiac Gallicanae, quae Dclphis esl: Mntre M a r i a Du Pre,
Honestissimis parentibus.” Was zijn vader de bekende predikant geweest: ~clan was dit zeker vermeld. Er wordt verder ook niet gerept over een
verblijf in Kampen of’ Hreda. Volgens medxlecling van Ds. 11resson te Leiden was er inderdaad
e e n J e a n d e l a Haye o u d e r l i n g itl,er Waalsche
kerk te Delft’ in 1608, 1613 en 1617, terwijl David
bovendien op 3 Augustus 1612 tot lidmaat aldaar

__
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werd aangenomen. Ik meen dus wel hiermede Le
hebben aangetoond, dtit ten onrechte den Haagschen l~redil\-ant deze zoon werd toegedacht.
Uit het huwelijk van Ds. David en Johanua Gomarus waren 13 kinderen, 5 zoons en 8 dochters,
van wie bij zijn dood 3 zoons en evenveel clochLers nog in leven waren. Slechts één van de zoons
staat als student tc (;roningen ingeschreven n.i.
JO(HANNES) DE LA HAYE op 25 Oct. 1641.
Een van de dochters was CHRISTINA DE LA
HAYE, geb. c. 1630 en overl. 2 Oct. 1678 9). Zij
huwde 1663 (procl. Groningen 13 Juni; attest.
28 Juni) Jr. JOOST HARMEN CLANT IO), cornet, overl. vóór 1668 9): zoon van EGBERT van
Scharmer en BEETKE YAN EWSUM, en weduwnaar van ALEGONDA YAN SOLKEMX.
111. FRANCISCUS
GOMARIJS, geb. 1594, overl. enkele
jaren vóór 1641 ll), tr. lc. (ironingen 20 Febr. 1620
(procl. 29 Jan.) AGNETA WERMERI, dochter van
Ds. .JOACHIM WERMERUS; tr. 2e Groningen 12
Mei 1622 (procl. 16 Maart) MARIA NISINGHE.
Uit het tweede Iluwelijk:
IV. FRANCISCUS GOMARUS, .geb. Groningen, ingeschreven als student aldaar 21 Januari 1647 í2), hopman, overl. vóór 1681 13), tr. 1656 (procl. Gron. 15
November) BARBARA CELOS, overl. na 1682 13),
dochter van den raa’dsheer JOHAN CELOS en ETTYN (of ELISABETH) BERENS. Uit dit huwelijk:
1. FRANCISCUS, volgt V.
2. ELZEBETHA GOMARUS, ,ged. Groningen 2G Juni
1659, overl. 6 Juni 1728 13), tr. Groningen 20
Mei 16SD (proc]. 2 Mei) DERK LIJBBERS, ged.
Groningeu 28 Dec. 1658, busheer, hopman der
burgerij, solliciteur militair, zoon van FREDERIK LUBBERS en MARGRIETE MICHAELS.
Hij behoorde tot een van de weinige geslachten,
die hun afgebroken burgerschapsrechten
van die
stad Groningen konden bewijzen sedert 1436 14).
Een van hun kinderen was Ds. JOHANNES
LUBBERS 15), #geb. Groningen 31 Maart 1698,
predikant o.a. te Beerta, overl. aldaar 13 Januari
1773, te Beerta gehuwd 2 Juli .1730 me1 BAUWINA KIMMINGA..
Deze waren de ouders o.a.
van Prof. THEODORUS LUBBERS 16), hoogleeraar te Groningen 1777-1804.
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\‘. FRANCISCUS GOMARUS, ged. Groningen 19 Janua-

ri 1658, ingcschrcren als student te Groningen 6
ilugustus 1677, predikant te Schildwolde 17) van
í688.1703, overl. aldaar 2 October 1703, tr. ong. 1695
ARMGARDA MARGARITA REYNINCK, overl. 1763
18). Uit dit huwelijk:
1. FRANCISCUS GOMARUS~ ged. Schildwolde 13
Maart 1696, tr. Gronin,gen 3 April 1721 (procl.
15 Maart) METTINA ELISABETH RUHITERUS.
2. Ds. HARMANNUS GOMARUS, geb. Schildwolde
13 Sepl., ged. aldaar 19 Sept. 1697, ingeschr. als
student te Groningen 16 Sept. 1715, pred. te Rui.
nerwold van 9 Maart 1727-30 April 1773, overl.
Meppel 8 Juni 1788, tr. Ruinerwold 82 Nov. 1731
(procl. Dwingelo 28 Oct.) GEERTRIJIT PRINS.
Uil dit huwelijk de afstammelingen van het in
den aanvang genoemde artikel.
3. HINDERIKUS GOMARUS, ged. Schildwolde 28
April 1700, ingeschreven als student te Groningen 26 Sept. 1718.
1. B4cLBARA GOMARUS, ,ged. Schildwolde 6 Aug.
Met deze generatic, welke ik niet verder heb uit.
gewerkt, daar ik geen belangrijke vondsten hier
meer verwachtte, meen ik te kunnen eindigen.
Mr. H. L. HOMMES

1) Franciscus Gomarus. Door G. P. van Itterzon. ‘s-Gravenhage 1929.
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,,Vr. Christina de la Haye, wed. van wijlen d’Ed. Manhafte capitain
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J o o s t Herman C l a n t , out 3 9 j a r e n , g e b o o r e n v a n d e P r o f e s s o r D a v i d d e
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Meert,

Juni

Terzijde staat: ,,overleden cesseert.”

1763

versch.

i
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Kokke.
Wie kan omLrenI ontlcrstaand gegevens verschaffen?
1. GEURT KOKKE vermoedelijk overleden 1786 te Nijm egcn.
2 . Anton KOKKE, overleden te Nijmegen 22 April 1832.
v o o r d e l e m a a l gehuwd m e t H e n d r i n a L i n s s e n ,
waarvan 2 dochters; voor de 2e maal gehuwd mef
liendrina Jansen, waarvan -1 zoons.
:1. .JAN KOKKE, overleden Le Nijmegen, 2 Jan. 18%.
gehuwd mcl Tlleodora Harten, waarvan 4 zoons.
4 . .JAN KOKKE, gehuwd met Charlotte Aleida Tijl.
3. TH. L. KOKKE.
Dc n a a m KC)KKE. oorspronkelijk
afstammende uit
Duils~~hlancl, iii Kleef e n W i e s b a d e n k o m t deze n a a m
nog voor.

Th.

Een onbekende rldderorde %
Kolonel J. C . F. Koch ( í 7 8 4 - 1 8 7 1 ) k w a m i n lSO3 a l s
soltlaat ill tlic‘ilst bij hel Hollan~lschc leger te Harderwijk,
kwam in vcrschillendcgarnizoenen tcrccht en werd voor
tic landing in E,UGEL,ANI) te DEN HELDER ingescheept.
I)aarna trok hij naar CTLI~, Augsburg, Weenen en Ausferli/z in 1805. Over München enz. kwam hij in 1806 terug te
Brielle, ,ging datzelfde jaar via Geerfruidenburg
naar
IVexI, Kessel. Bremen, Hamburg enz. c11 via Pommeren
naar Sfrahlsund en Steflin.
In lSO7 via Oldenburg naar Coevorden en Groningen
lol 1SOS eu daariia via Bergen op Zoom, Antwerpen 431
Parijs naar Spanje. 111 1800 ging hij over in Franschel?,
tliell’st, werd in 181:s tweede Luitenant ‘en bleef in Spanpe
tot na den val van Sapoleon. In 1814 kreeg hij zijn ontslag te Aiguillon en kwam met het 2e Regiment Hollanders
in patria terug. Trad weder in Hollandschen dienst, streled
bij Waterloo als l,uitellant-Adjuda111,
ging naar Parijs in
k&am in 1816 terug te Mechelen CU in 1817 t.e Zreda.
Daarna kwam hij in diversc garnizoenen terecht? MiddeZburg, I’lissinyen Alkmaar enz. en was in 1830 te Antwer.
pen waar hij de forten Maria en Pijptabiak
hielp veroveren.
Intusschen was hij bevorderd tot kapitein enz. en wer’d
in 1844 gepcnsionneerd als kolonel titulair.
Voor zijii verrichtingen in Spanje droeg hij op een ruit,
vastgen:&d op den rok een gouden sabeltje van borduur-
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werk (iSO9). Rij Waterloo verwierf hij de Milifai~e Willenxorde, bij Anfwerpen clm N~ecl’crlandsrhe
Leeuw.
Voorts droeg hij de 1Yate~loo-lnedaille,
hel Nelalen
kruis, hel Officiers dienstkruis (30) NI tle St. Helena
medaille.

Bovendien droeg hij, evenals het Spaansche sabeltje genaaid 01) de rok, het Eereteelcen dat /zier is a/ge&cZd, elc
soort kruis, beladen met een vierpuntige ster op zwart
l a k e n Igeborduurd, waaraan een vergulde kroon hangt
gaande over 2 gekruiste gewer’en.
De vraag is, nu, welk eerefeeken is dit? Het krijgsgcschiedkundig Archief van Iden Generalen Staf wleet ,er geen
oplossing voor. Kan iemand den gep. Lt. Kolonel A. H.
van AndeI te ‘s.Gravenhage, wiens grootvader de genoemde
Kolonel was en die bovenstaande orden en medailles bezit,
STEENKAMP.
daaromtrent inlichten?
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glazen ín Kerken.

Oudtijds harl~den de meeste kerken gebrandschiltlerdeglazcn Ier versiering. Ze werden geschonken door de Staten(;clncranly de Staten der Provincie. Sleden, Heerlen ,en parliculiercn. In oude jaargangen van De Nav. vindt men
daarval gegevens. Hier volgen er nog #eenige.
I>ordrcx*ht schonk in 1618 een glas aan de stede Nier.
vaart (Klundcrt) in 1633 de ,kerk van kosten 100 ponden):
in 1621 aan de kerk in Schipluiden (108 ponden), in
1 6 2 3 tic kerk v a n B o d e g r a v e n ( 5 0 p o n d e n ) e n P u t .
Lcrshock (60 ponden) en Schenkenschans (50 ponden j,
(Schotel, Kcrkel. Dordrcchl 1 342 noot). Wijlen de Heer
.J. L. van Dalem, archivaris van Dordt. gaf destijds de volgende post uit de Rekening van lden Thesaurier van de
Rcparatiën over 1637 fol. XLVI : Betaelt Daniël Puludanus
glacsschrijver de SOI~I~IC van acht en negentich ponden x
SIS, munte voorsz. over geschreven glas soo in de berck
van ‘s&ravendeelals elders voor de Slaldt gelevert volglende
siinne declaralie ende quitantie
XCVIII pnd. X sts.
Leiden schonk (in 1470 aan Willem die bastairt van
ZwieLen, e l f gebrun~lsc~hiltlcr:lc g l a z e n vo’or z i j n h u i s t,e
Amcrongen) in 1483 een glas voor de kerk tle Egmond a.id.
Hoef. in 1486 aan de Observanten te Alkmaar, in 1487
aan de kerk te Antwerpen, (ijl 1508 aan het huis van Jolzs
Hoequcsloet, adv. der sta<1 Lei:leu in Den Haag), in 1516
aan de kerk te Alkmaar, in 1596 aan de kerk te ,Wassenaar,
in 1609 aan de kerk te Valkenburg (bij Leiden), in 1616
aan de kerk ~ te Schipluiden; in 1622 aan de kerk te
Woudrichem, in 1623 cenige glazen voor het huis van Ds.
Hcnricus Heurnius) in 1624 aan de kerk te Be’emst’er, in
1641 aan de kerk tc Purmerend, in 1640 aan de fortkerk
Lc Schenl~enschans, in 1652 aan de kerk te Lleidschendam;
in 1652 aan de kerk te Oud-Beycrlanrl; in 1693 weer aan Ule
k e r k tc Leidschedam.
,Ukmaar schonk o..a. in 1636 of 1637 glazen aan de kerk e n v a n Schermerhorn e n Oterleek.
Een aantal kerken verheugen zich nog in het bezit daarvan. Bekend zijn de Gouclsche @zen, in 1933 had men
die tc Edam onderhanden; verschillende vindt men opgenoemd in Bloys van Treslong Prins (en Belonje) Ged’enkwaardigheden (Genealogische en H~eral~dische) in en om
de kerken in de (diverse) Provincie(n).
Dc kerk te Bloemeltdaal mag zich thans in de volle belangstelling verheugen door de (ge~d~celtcllijk rleleds geslaagde) pogingen tot terugverkrijging van die, welke in de ,eerst,e

helft tlcr vorige eeuw verkwanseld zijn, en ter8echt kwamen
i n h e l -1 Muscum van I~ullstnijvcrl~eid
(twug gcliocht), op
hel Stadhuis te Haarlem (nog aanwezig) en in parliculierc
handen. Ze werden gesclionkcn door stl’e Slaten, Dordt, L’eiden, Alkmaar, Hoorn en Beverwijk ~,en Edam?)
Deze gegevens kunnen bijdragen iil de I~ulisl~esc.hi~erlcnis, maar ook aanwijzingen geven voor de Lqdslippcn,
waarop verbouwingen of verfraaiingel plaats hadden.
Wie heefl meer vermeldingen?
v.D.v.H,

Van Wíjck of Wíjk.
I n d e Zweedsche geschiedenis k o m t v o o r een Willem
van Wijk, die in 1572 door Kollillg .Johan 111 als muntmeester naar Zweden UWd gerocpcn.
Waar en wanneer werd deze van Wijk geboren: Q. v. U.

Te Water enz. (Nav. V 190).
Wiggert TE WATEB, koopman Le Amsterdam, geb. te
- den --, overl. te --, huwt Le - den Catharina SCHOOCK, geb. te Zaltbommel(?) den ---,
overl. te -- den --, dr. van Marten Gerrils SCFTOOCK~
(van den Bommelschenlak) en Aefje of Xcrlgen Jansdr.
DE CKAEN (VAN HAEFTEN).
(Deze ouders ondertr. te Z.B. 16 ANov. 1621. Zij als van
Hafftcn, jongedochter van Meteren en is dochter van Jan
Jacobsen de Craen en Ariken van Haeftcn Jansdr. (11 in
Ned. Adelsboek 1914). De moe4cr \-an Wiggcrt 1. W. heefl
dus anders geheeten. Zie vwler De Wapenheraut IV, 202s.
v. D. v. H.

-

De pest te Roermond ín den loopTder eeuwen,
door J. Kleyntjens S. J.
Geheel ons land heeft in de ~~i,dd~cleeuwcn ontzelteud
geleden van de pest, vooral de provincies Xoord.Brabant
en Limburg, die naar het Zuiden en Oosten geheel open
lagen. Brabant behoorde toen nog tot het mecrenclccls in
België gelegen Hertogdom Brabant j Limburg voor hel
kleinste gedeelte tol hel bisdom T,mk en het hertogdom
Limburg, voor hel groolsle deel lot hel hertogdom Gekler.
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Elk<> s!:ltl iii ons Iaiitl. cIk ‘:lorI) heeft zijn pesLjar,eni
gckentl. xoonls 11i1 or~tlcrsl:~a~~~tlc.
ol~volle&ge iijst b l i j k t :
Alklna:1r:tlc jaren 1520, l(iOX:~4. lGr>3-56.
L-bllwsl’oort: 1348, 1402. 1439, 1488-92. 1399. 1625. Ici35.
AIllSt<Wl:lllI i
n
15,X$ 1622. lS35.36, 16,5-l-i>(i. l(iGX(i4;
1GfXfX o\~crlcden rnim 3 3 2 0 0 0 jnwo~~crs a a n dc pestj.
-,\rnliciii ill 1558.’ 1.X.5. 1.581.94 cfn 1667.
Aspercn i n 16361642 cw 1667.
I!crgcw 01) %oom ili 1513.151 1.
Ihxcntcr iii 1398, 1-121. 1,458.63, 1183. í(i36 en 1KX.
I>octinc*hcm slicrf tussclicn 1580 c11 9 0 hijria gcllcel u i t .
‘s--(;ravcnlinge iu lG35, 1 6 5 5 . X e n 1664-5.
(;roniiigen i n 12-19, lZ3 t7. 1 3 9 9 , 1-121, lG22.iU. lti44.
lGG(i 1 G72.73 CII 17W81
H&rlem in 1439. ril: 15i9-.jS. 1653, 1 Ml.
‘s-Heriogenbos~h
in 1-139-30; 1531, 1554-57, 1570, 1616
1632.35.
Hoorn in 1493: 1015.27, 1580, 1.599.
I~:impen i n 1 3 9 8 , 1-158. 1468, l-lS3.4. 1 4 9 2 . 1635.
Maastricht iu 1629 en 1633.
Nijmegen in 1635 (,,aan die beelijftelijckcsieckte” stilcvet1 6 0 0 9 iilwoners..
Roermond vooral ili 1598, toen 1500 inwoners aan ,,de
hacslige sieckte” overleden.
IJtrcchl in 136S, 1100. 1467.68, 1474. 1724.
Zierikzw in 1518 (meer dan 3000 mcnschen overleden)
iíl 1331, 1 5 5 7 .
Zwolle in 1398, 1~1-10-50, 1602, 1617, lii52.
Zutphen in 1458. 1468. 1-193, 1515. 1.57576.
I)cze opgave is waarschijnlijk verre van juist, gelrokk,cn
als zij is uil de Stedelijke kronieken, wier vollc~rliglleid sen
I>elroa~v~)a:\rlicitl vaak veel le wcnsclwn overlaat.
.-jls n a t u u r l i j k c o o r z a a k der pst, g a f m e n i n d e 17e
WllV
Eli\Il?
.,eeii
vergiftige cu f e n i j n i g e hocdanigbeitf
tlic hel hcrl e n dc nalurclijkc warmtc t e g e n s l r i j t l i g is.”
l)czc hoc~tla~liglleitl kom1 ldan ,.oP van den Hemel of van
die dingen, ~rlewelkc onder den Hemel scl~uylen.” Onder
den hcmcl, wordt daii ‘(le invloed der plantten verstaan.
* Dczc~ i n v l o e d w e r d :~lgemwn a a n g e n o m e n , wint zlelfs
Iiep!cr. de groolsle astronoom dier dagen deed van tijd
LOL tijd voorslxllingellover hel naderc~~ van dc pest. Toch
zijn er ook velen, die Iamclijk ongeloovig waren op dal

136

MEMORANDA

.’

punt en den invloed der l~emellichamen
op het ontstaan
der pest verwierpen. Men zocht dan ook de oorzaak in de
verdorvenheid der lucht lrloor slechte weersgeslcldhcid,
door onbegraven lijken, stinkende grachten enz.
Zoo vinden wij bij Swinna ,,De Peststrijt” (uil het jaar
1664) vermeldt: ,,Dese verdorvenheyt der lucht wert veroorzaakt door cenige stinkende dampen, die van de aerd’e
of uyt de aerde oprijsen, en hacrselven met $e lucht vermengen, waerdoor deselve dan verandert, besmet en vergiftigt wert. Deze vuyle dampen komen voort ofte uyt
doode onbegravene lichamen en vuyle verrotte stinkende
dingen, dewelke op de aerdle leggen, gelijk mishoopen van
vuylmis; ofte uyt stacnde en stinkende watcren: oRe ook
uyt de aerde selve,” als uyt gaten, putten, holen en sp’elonken.” Anderen daarentegen zijn weer van gevoelen:
,,Dode lighamen v a n Menschen o f Heesten komen ge’elx
Pest voortbrengen; dit is hondcrlmael na sware Ncerlagen
g e b l e k e n , d a a r d e l i j k e n e n kr,cngen v a n Menschen ten
Paarden, lang onbegraven op de velden hebben liggen
verrotten en nogtans geen de minst’e Pest op is gevolgt.”
Toch werd door velen een contagium aangenomen, sommigen meenden een levend contagium. Athanasius Kircher beweerde ,.kleine wormpjes” microscopisch gevonden
te hebben, die als pestverwekkers moesten bleschouvvd
worden.
Men was echter algemeen overtuigd, dat ‘de toenmalige
opvattingen
een bevredigende oplossing gaven, want
Swinna zegt: s ,,Macr hier is een nauwkeurig verstand Noach
niet voldaan. Indien het menschenvernuft sulks toeliet
behoorden de oorsaek wat verder gezocht te werden, en
gesiel! wat di1 voor een fenijn of vergiftige hoedanigheyt
is, dewelke ons hert of naturelykc warmst so tegenstrijdig
is en waeruyt dese besmetting haer voortkoming heeft.” In
geen enkel geschrift uit de 17de eeuw vindt men feenig
begrip van hel verband tusschen menschenpest en raRepest.
Dat het weer invloed heeft op dc versprriding schijnt
men voor waar le hebben gehouden. Zoo zegt dezelf&
Swinna weer: De tekenen, die van de lucht genomen vverden (om een aanstaande pestziekte te voorspellen) zijn
v e r a n d e r i n g e n v a n deselvc: voornaalelltli.ikwamleer d’e
juergetijden haer behoorlijke gematigheyt niet en houden:
gelijkerwijs wanneer de Lente in haer begin bovrn mat,en
koud en droo.g zijnde, in hel eynde sccr heet, ongematigt
en met veel regen cn suyde.windendoorwaeyt wert, voorn a m e n t l i k i n d i e n d e r e e n b o v e n malme heetse ,en voclitigle
Somer op volgt.”
De tekenen, die ons e.cn tegenwoordige Piest aanwijzen,
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(aldus W. Swinnc: De peststrijt, p. 103 (1664) zijn dese:
D e n siekcn k r i j g t e e n becving en trilling somlijds met
koude, somtijds met hilte gelijk een, koortse. De uytwcndigc
tlcelen zijn dikwijls kout, ltle inwendi,ge daarxn-tegen schijnen vau hitte te branden, dewijl het hert, riaer hel bloed
m e t dr g e e s t e n haer sclv-: nae toe begeven, ontst,elt is,
waar door de uylerlijke van haer naturelyke warmtc bcrooft zijnde, de inwendige een overvloedige IAte verkrij.gen. Pijn in ‘t hooft, weedom in de rug, onmaligheyt
des lichaams met geduerigtobben vergcselschapt kwellen
den bevangene. Het acngesicht swelt, de tong slaet <lubblelt:
de oogen zijn root en vierig, of ook somtijds waterachtig.
Nu verveelt de vaek! dat l;l’onrust en d’onsteltheyt der
herssenen veroorsaekt v e e l t i j d s e e n raseruije. Pijn i n d’e
maeg, onlust tot ceten: grooten dorst, walgen en braeken
zi.jn hier veeltijds onder vermengt. Den aesem gnct bieswaerelijk.De pols sluet haestig doch kleyndcr en dieper
als in andere koortsen. vermits het hert en de leveadigc
g e e s t e n hier mecsl bcslrcden w c r d c n . O o k k o m e n <lier
groote flaeuten e n bangig!?edell s o n d c r m e r k e l i j k e oorweken. Het water is veeltijds geroerd en stinkcnrl, in “t
b e g i n waeleraclitig,tlaeriiae gwl.achtig. en t e n laetst~en
rood3 doch meest allij~tl soeder een goed’e zitting. Maar in.
dien hier bij eenige I’est.buyl’en, Pest-koolen of Peperkoorens haer selven vertoonen, mach men si& van de
Pest rcrsckert houden, schoon alle de voorverhaelScle t’ekcnen hacr selven n i e t en openbnerden.
Ende dewijl (le laetste hacr sclve niet altij8d in het begin
openbaren, macr datter vc~lc al.eer dcsc voort komen van
dcse ziekte worden weggerukt, sal ik twee onfeilbatw
tekenen voorstellen, het ‘ene gellomctl van dlc tong, het
andere van de handen. Dese seg ik sullen 08ns aenwijwn
al eer daar Pest-buyl, Pest-kool of Peper-koorens zijn, ind i e n d e r slwhts eenigc v a n ~ilc voorgaet~de t~eketien b i j
vermengt zijn, dat den sieken met de Pest bevangen is.
De tong dan aan hnere kanten geluw en gcswollc, zal in
haer midden parrs of swart zijn: en tic handen cen wijl
in koud water tot over de pols loe gehouden zijnde:endc
daer nae de gewrichten ‘1 samen gewreven hebben, su~lcn
haer . i n tic Pcbst-besiekte cenige aderkens n i e t blaeuw,
maer swart vertoonen.
Nauwkeurig sc*hreef de magistraat in talrijke ordonnanties (waarvan men reeds in 1442 de eerste sporen vindt
el1 dit t e l k e n s \vccr wcrdcn aangevultlcn i n a l l e sted~en
ollgevecr gclijkluidendwaren) voor, hoe ,cle lxstlijdcrs zich
van levensmiddelen moestel1 voorzien. Moest men water
hebben, dan waarschuwde men ‘de buren van verre men
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zang~,
omdat zi.i ontlcr rlroc\-cw z a n g h e t l i j k t e r
laatstc raslplaats lwgelcitlen.
I)e Ccllcbroctlcrs \-ormd~ii ce!i vcwcniging van lcckcn,
tlic tien rcgcl van St. Franc*iscus en later van Augustinus
aunnamen, tlic in 1431 en 1458 door Rome werd goedgckeurd. Zi,j bcstwdcJ~ sc;lcrt ! í:300. H e t - e e r s t t r e f f e n we
zc in Antwerlw~I, waar ze ook-hlcsianen genoemd wetden.
Hun docl was: verzorging van krankzinnigenT het begrnven der armen om (MS wil! het bezoeken der ter Idoo,d
veroordceldcn,
h e t verplegenvan zieken. I n Lij,deii v a n
pest waren dczc verplcgcrs kwlbnar aan hun roodrn stok.
Eerst in 1102 vinden WC de ecrstc Cellebroedcrs in Rerg e n o p Z o o m , die ~~~a:~rst~liijnli~ilc uit ?Lntwcrpen daarheen
g e k o m e n z i j n ; i n l-I75 hatldcn z i j e e n e i g e n klooster.
I n 11~0 trcffcli w i j zc aan in dc Nes te .2instcrdarn cn
l a t e r t e HanrIwl; i n 1470 h:~tltle~~ de Cell~ebroeltlcrs 19
kloosters i n 011s Inntl. Zij droegen e e n zwarten Kapcr e n
l1abij.t en bij de begrafenissen een s p i t s e KaI~uche m e t
openingen voor dc oogen.
Ook de apothekers hadden het ill rlc dagen der pest zetel
druk; zij bereidden vooral ~tle welriek~ende wateren voor,
d i e n a a r dc mwning :lier tij8dcn, e e n voorbehoctlnli~dltl@l
was tegcn de pest.
Door allwlei ordonnanties lrach tte de stedelijke regcering ook te voorkomen, dal de burgers m:le dupe werden,
in tlic onhrilvoIlcLijden van charletnns cn andere oplichters. Daarom werden strenge straffen uilgevaardigrltegcw
a l
dcgerlcn, dit onbevoe$ (tlic g e e n ,,docfroren (endc
liwiitiact iii nictiicijnenSJJII”) als geneesheer optraden.
Maar de burgcrlijkc ovcrheitl was tevens ook bezorgd
\-oor het gwstelijk heil der burgwij cn trachtte dc gcdachten hoogcr op 1~ riclilcn, 0111 tleii gcescl der pest af te wer e n e n om barmli~~rtiglitlid t e smcckcn e n t o t dankbaarllcid le stemmen. Zoo heet het b . v . i n e e n ordonnanti~c
1446 tc J3crgcn ol) Z o o m : ~,~Usoc~ men dagelix- hoort, dat
God A4lma<‘h tighc zij11 volck, overal in steden en dorpen
tlagelis punicert ende zeer slael, met +der plagea vande
haestige e n
vervewlickc siecte vaude l)estilcnci,en.... ende
w e l tc bemwckcn i s , d a t (;od AImachtic:h op zijn volck
verstoord is. mits den grooten so~~~clen vandeJ1 menschen
endje dc on’cÍankb~,crhc~l voir;len grootcn benificien lende
gratieu, dic H i j 011s tlagclis, rcrlenemle is. en:le oick dat
die gckoch te licftlrx, #:lir: ter wrc cntlc tvwrencic t e g e n s
God zeer clcyu is entlc hoc: langs hoc meer, verrout inde
hcrtcii vandc J~le~JsrlJc~i, endc o m Go:1 Almachtichwcder-

ven

OJllIllt:

k lllO~gcll

leveJ1, o p d a t

YCI-SOCllcll

\‘:\Il OllSCll

SolJdeJi

IIij zij11 thoorn cnde

cxlde

(jUa&:

gralliSC!h~q~ val1 OJls
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keeren mach, endc sijn gewIe vauden plagen van&n lxslilencicn e11de d e r nacstelickeu siekbe, Zy~~ler bermhertigheit w i l l e opseude~l, we gcbict m e n val1 ‘s Heercn ‘endc
der stadtwegen, tial van n u
voirtaeue3 cen yqgclick, wi’e
dat hij zij, hetzij jonck oft out, iiluc wat state hij zij, zoe
wel gheestelicl
c als wecrlick, them bereyde, God Almacht i g t e rcconcilieeren cudc d a t u i t \-iringer emle ‘<lcvot,er
bedingen1 t e doctle imlcn Kerykeo p a s s i m cnde i n all,en
plaetsen, daer men God Almac*hticll, becluaeml bclloirt IC
d i e n e n , iu aelmocssen tc gevcn~ te vas!‘c!l endc all~rlcrc
caritativen wercken te doene, ‘elck na zijn beste om da,er
mede, God Almachtich Zijn gram te vcrsocnen cu;le barmlinrticheit t e gecrigcneil.”
,,Gencrale prowssies” mellcn Eeuw. HciligcnSacramcnte
werden allerwcge gchoud8cn om Go,1 te danken, dal ,,I-Iy
h e t g e m e n e volrk alstlocn nyct s o o ster til slocch met
Zynder geeseleu vander zwetemlc siccte cnrle voorts Hem
t e biddeneu <levotelick, clat IIy o n s vander selver siectlrn
cnde a l l e n anderen p l a g e n bcsyhermen .wille.” (Orden.

!

1524).

Wat heeft nu Roermlond gedaan in den loop der Neeuwen.
o m h e t pestgevaar t e bczwcrcil? Wij lalcn h i e r u i l 1x1
sledcli,jk a r c h i e f altlax eeuigc vclrordellingen e n bepaliu.
geu ml d e ,,Donder~dagsprotocollen”
e n h e t ,,Vcrdrachs-\
boek” volgen.
Het ecrsle bcrichl, dal over de lxxl te vinden is, dagteekeud van 9 Juni 1574; jammer genoeg is in het Stedelijk
archief ovc’r de pesljareu in vroeger eeuwen, niets be.
w a a r d gebleven.
Dien dag wordt verklaard, #dat, zoodra men vermoedt,
dat cc11 zieke door ‘:le pest aangetast was, men ‘den burgemecstcr daarvan in kennis stellen moest. Deze zorgde dat
een pcstrnecster tlrn zieke bezocht. Vcrzuimdcn d e
huisgenolen~ d a n mocs!eu d e b u r e n hel a a n g e v e n .
Verder moest ieder huis, waarin iemand aau cli’u ziekte
was gestorven 14 dagen toegehouden, geen venster
a a n d e straat gcop~wtl woAen. D e s t r a t e n moet m e n
p o e t s e n , d c varke~~stullen op d e strat,cn o p r u i m e n . 1 )
Aan de huizen, waarin de pest is: zal een t’eeken le;1 ‘een
stroowisch gehangen worden. Zij, die van de krankheid
genezen zijn, zullen een witte roede in bun hand ov’er
straal dragen. (Zie ook de veror~dening van 30 Aug. 1.574).
Hier dus dezelfde ‘bepalingen als in andere stedcu. D’e
1)

In de Donderdagsprotocollen van 12 Sept. 1596 wordt opnieuw
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stroowisch w o r d t l a t e r vcrvairgen d o o r d e l e t t e r P. e n
22 April 1615 wordt, wat heel wat mooier is, aan de
bmgers i n w i e r huizen de pest mo,ch t uitbr&en, bevel
gegc~c~11: hunnc~ d e u r e n gcslolcn t’e h o n d e n ‘cn d a a r o p
ee~i stuk blik te bevestigen ,,mit d e n soelen naecm Jlesus.”
(Ycrdrnchsboek
blz. 169).
In 1598 werd een nieuwe p:st.ordonnan tile uitgevaardigd
en tevens een verbod, evenals 21 Mjei 1375 was geschied,
om in de Roer of St. Jansmaas te wasschen. Dit moest
geschieden o.a. in ,,de principaelc Mazc.” In ditzelfde jaar
werd 16 Mei ook het verbod afgekondigd: geen dooNde of
elders geslachte beesten in tc voeren. Voor het verzorgen
der pestlijders stekle ldc gemeente verplegers aan, gcwoonlijk ,.peslmecstcrs” genaamd.
Heel royaal s&ijnl hel gemeentebestuur niet gcwoest tlc
zijn want op 7 Juli 1598 staat vermeld:
Den langen Abben en zijne vrouw voor het vIerplegen
der ~gcinfectcerde pcstzieken f 6 stuiv’er per dag; van het
grai te maken en tc begraven van hen die ,,scho,uwent”
afgestorven. 6 st. en 14 Jan. 1599 aan Caspar Dol1 wcgens zijn dienst in deze pesttijltlen 1 kar kolen en 25 Febr.
wordt: Moder Liszgen lder wijsmoider, vuer haire in oesc
l~estlijden mit d e n ~racmvrouwen overbrachtc swairichcden cc11 voeder rolcn toegeleg:l.
Dal dc pesl in 1599 nogal ernst&
gewoed heeft blijkt
hieruit, dal op 31 Dec. 1400 menschen gestorven waren.
Dat men degenen, die voor de pestzieken zorgdlen ook
op andere wijze beloonde, kunnen wij opmaken uit een bmericht van 2 Sept. 1598 waarbij den Pestmeester Jurien
Huijbrechts uit Vlaanderen het burgerschap wordt geschonken.
Den Pcstmeester
was een eigen woning aangewezen in
de Schoolslraat in het Armenhuis van Merken van Er~’76,
celents. 1)
25 Aug. 1604 wordt een nieuwe pestordinantie door d’en
magistraal uitgevaardigd, waarbij bepaald wordt:
le. De lijken van personen! ,die aan de pest zijn ge.
sterven, zullen des morgens voor of des avontds na zonsonder.gang ter aardc bestek1 worden, zonder gevolg uit
de ambten, broederschappen of van de naastblestaanden.
2)
1) D (Donderdagsprotrocollen) 19 Aug. 1604.
2) Zooals wij reeds opmerkten sloegen meerderen in de tijden van
besmettelyke ziekten tot allerlei uitersten over. Ook daartegen waakte
de stedelijke overheid. Zoo verbood zij de uitvaart-maaltijden en danspartijen, waar het
besmettingsgevaar wegens de verschillende’ personen,
die er aanwezig waren, steeds grooter was.

2e. Hel bczocken der ycslhuizcn is verboden, op pene
daarin Le moclcn verblijven of dc stad te verlalen.
Se. I>c huizen, wnariu dc pest zich vertoonl? of waaruit
een lijder uitgcdrngen wo1‘;11,
~noe!cn $e.lurenrlc 3 weken
gcslo teil blijven.
de. I>c huizen, \vaarin een stcrfgcval a a n d i e ziektc
p l a a t s Ilceft,
ZUllCll
,gctlllrclltlc ZPS weken gcslotien blijven.
Jloor liet vclc a a n t a l zickcn w o r d t 1 Scplember 1605
besloten, dat hel aantal zusters .in het cloisterkcn van cle~i
13rootbongart
~c~~g~-ooL sal worden tol verpleging v a n d e
1
zieken.
Den Pestmeester Paulus Hullencrcmer van Randenracde wordt f 10 per maa1~1 huishuur gegeven en een kar
kolen 11aasl helooning va11 dc krallken, llij wordt 19 Nor.
I>eJloellld..

Dal de Jnagislraat
ook zijn vertrouwen bleef slellcn op
de hulp des llemcls blijkt uit den brief, 8tlien hij schri~fl
aan den bisschop Henricus Cuyckius. Hij meldt daarm,
dat hij vier jo~lgc dochlcrs uit ~tle stad aangemoedigd heeft
0111 een bedevaart naar O.L.V., van Scherpenheuv8el
te
ondernerncu cn aldaar voor de gehcele stad tlc biddlen.
opdat die schouwendc siecklc der pcste gcnedichlich 1 van
o~lseil
Hcrn (;odt affgenonlell inac~ll wcrdcn. ‘rOl,tlat ~doel
heeft hij ,.la~icx
d e stadt lalen
omgacn
und b e c o m c n
honderl gulden” tot ccner offerpenniug ler eere v a n 0.1,.
V., terwijl de reis op stadskosten zal onrlernomen worden;
de magistraal \x-aa-gt nu het gevoelen v;JJJ den bisschop of
dil bedrag in specie zal gestort worden ‘dan of men ‘daarvoor ,,WJI clcyn mcmorlc van den figurc van St. Christoffer iu silvcr zal laeten maecken. I)aags daarna heeft
h i j a l h e t anLwoord:
1)~ bisschop vindt goed, om (de
hclfl der bedockle som te bestelden tot het makIen van
een zilveren becltl van den H. Chrisloffel en <lit m,et {de
andere helft ill handen van ile provisoren der kapel van
O.L. Yrouw va~i Sc*hcrpe~llieuvel
Le stellen.
Wij noemden zoojuisl St. Christoffel. Deze heiligc blijkt
in Roermond aangeroepen te worden om zijn bemi<ldeling
bij God lc vcrlccnen Lot afweer vat1 de pest. In de Kathcdraal had de H. Christoffel in 1523 een eigen kapel; in
1536 eu 15(X vinden we in de parochiekerk ,een altaar
aan hem toegewijd. Een andere heilige, die veel vereei>d
werd Jlld helzelfdc ,tloel, was ldle H. I~ochus, maar pas
in de latere eeuwen. Ho~ewel de St. Roc:l~usbro~lerscl~tl~
waarschijnlijk eerst uit de vorige eeuw stamt, blestond die
vereering al vóór hel begin der l’ide eeuw. Aan dc St.
Rochusvcrecriug herinnert in I~ocl‘mond nog de SL Rochus
put,” de wijk waartoe gedeelten clcr Markt cn Markstraat
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behoorcn en \vaarvan tlc pomp s t a a n d e h o e k M a r k t cn
Marktstraat, vóór hel nog bcstnar~de St. l~ocl~usknJ~cllelje,
i n 1922, werd ol~gcruimd.
H e t c l o i s t e r val1 tlcn I~rootboomgarl,
schijnt niet
grool ~~ewcest te zijn, want in een besluit van 1
SlapI.
lb5 Lviltle de Magistraat tot betere verpleging
der zieken tlil klooster 01) zcs personen brengen ,211 voor
tlczcn keer d e rel~arati~n v:nl~ht klooster op rekening
d e r StatI tlocll pl:lats Ilclh~il, voorts bepaalt hij, dal de
zusters, ttc renten, gebouwen, t u i n ,eu meubel,en zull~en
behouden. die vroeger aan het klooster behoorden, terwijl
haar daarenboven jaarlijks provisioneel toegelegd zal wor-.
den van wegc den magistraat 1004 gulden en een voeder
s t e e n k o l e n en va~~wegc h e t gasthuis op den Schuitcnbcrg
eene prove vw zestig gulden en twee maldcr rogge; het
zal haar tevens vrijstaan op de vier hoogtijdagen, om te
gaen en irc lermijneu thot! haltleu.
Dat de geestelijkheidzich ver~ticnstelijk maakte sprclekt
als vanzelf, hoewel anti.katholieke schrijvers als Meinsma e11 Nohl er als het ware plezier in schijnen te hebben,
tic eukelcn die voor 8~lc pest gevlucht zijn of zich niet naar
behooren gedroegen1 naar voren tc schuiven en daardoor
den v:h+hen
i n d r u k wekken a l s o f trlc gecstehjk~en v o o r
het :rlger~~ce~l zicll van de pestziekenbitter wemig wilden
aantrekken. Een naam uil dien tijd is bewaard gebleven,
katwlaan dacobus Carisius, die op 10 Maart l(iltL wegens
zijne diensten toen dc schouwclyckt~e sieckte hi’er was wn
vwedcr colcn z i c h toegewexcii z a g . In ISiS, .toen h i j at
J)astoor lc Moutfort was, w o r d t n o g e e n s u i t d r u k k e l i j k
vcrniéldt, dat hij zich ten tijde ‘der pest zeer verdieiistelijli
hccfl gemaakt.
16 A-ov. 1623, heet het in Vcrdrachsboek: ,,De vreemd’c
m elaa tsch en zullen Donderdags mogen omgaan ; zij zullen
v e r g a d e r e n a a n d e n r o o s t e r d e r Parochiekerk; zoo zij
anders doen, zal ~le scherprechter hun uitlleiden. Die melaatschen der stad mogen alleen Zondag, Woensdag en
Vrijdag inkomen en omgaan.”
111 lti24 was men met hel bou\ven van een nieuw pesthuis begonnen, men had daarvoor een perceel uihgekozen
aan de Crcvelsgranf, dat met cten hot’ toebehoorde aan
het gasthuis en grensde aan den Godsbongart. 11 April
1623 vinden wi,j vwmeld, Sclat het pesthuis of de soldatcnbaracken achter den Godsbongart tot de eerste verdiepin,g
gereed zijn cn Dcrick Cocs en Malliis Creijarts tot provisoren benoemd zijn (vcrdrachsboek 235).
22 November schijnt het geheel gereed te zijn geweest
In 1634 schijnt de pest weer tamelijk erg gewoed le
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hebben, want wij vinden een schrijven van den Magistraat
vau Roermond (5 .Juni) aas d e n heer van Dalenbroek,
dal hij tot ,,vermiCjdongh d e r schuwelicker s i e c k t e di’e
(Godt erbarmt) taemelick grassiert” alle poelen he’efl doen
reinigen en waarbij hij Levens het verzoek tot hem richt,
om de stad met een gocxl aantal karren ‘en paarden te
hulp te komen tot verwijdcriug van de uit die poelen gekom en aarde en mest en omdc stracleu tegens kunftigen
sondach wezende elescr stndt kermisste soeveBcl molegclyck
schoen te crygen.”
Om het gevaar van besmetting te vermijden, wordt 24
Mei de verordening gemaakt: geen verkoop van meubelen
uit de pesthuizen te llouden vóór een half jaar na den
dood, itle kleeren en wollen gooder,en moleten eerst in die
zon gelegd worden.
De bclooning aau dc pcstmeesters schijnt iets hooger te
zijn geworden, want 5 Juli staat opgeteekend Joost Roosen,
pestmeester, krijgt 50 gulden recompens.
Op 10 October .1635 krijgt de magistraat het volgende
merkwaardige schrijven: Het hof van Gelder te Arnhem
schrijft dat de ,,sieckte van pestilentie” lilagelijks meer len
meer toeneemt en zich v’erspreidt, terwijl dse oorlog insge-lijks veel kommer en ellend’e veroorzaakt; ook blijkt uit
de ervaring dat kle rechtvaardige hand Gocis opgeheven is
om de grove en menigvuldige zouden tle straffen; die overal
met overtreding van Gods geboden, met verachting van
zijn woord en ontheiliging van den Sabbat bedreven worden; dat om deze redenen de StatenGeneraal op Wo8ensdag
31 dezer eenen vast- en b’ededag hebb’en uitgeschmvien, ten
einde een ieder zich mlet Go’d verzoene len tot afwending
van de welverdiende straffen ‘deemoedig bid&te.
Wij zullen hopen, dat het goede Roermondschte volk
Gods toorn heeft doen bedaren, maar zeker is, dat die
pest niet geheel geweken is, want 17 Juni 1636 richt die
gouverneur der stad Roermond een verzoekschrift tot den
Raad van State der Vereenigde N8elderlanden, strekkende
tot het bekomen van een nieuwe subsudie ter bIetaling van
den ,pestmeester en de noodige geneesmi~d~deten, aangezien
de pest opnieuw onder rie soldaten van het garnizoen
is uitgebroken en het subsidie van het vorig jaar ten
bedrage van 4000 gulden geheel is uitgegeven. Hiet antw o o r d luidlde, d a t lde kommanfdant van Randwijk d e n
magistraat zal vermanen tot het betalen van den pestmeester en het leveren der g~en~eesmiddel~en, waartoe de
Raad nogmaals een subsidie van 3000 gulden verleent.
(Wordt vervolgdj.
i
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De Zwaaa als zielevogel ín de Heraldíek
en ín de Folklore.‘+)
door
Dr. 8. Kits Nieawenkamp,

F. W. ll.

(Hoewel we het niet in alle opzichtlen m’et d,en schrijver
van di1 artikel eens zijn, meenen wij het toch onze lezers
niet te mogen onthouden. Red.)
Hoe komt dan hier vandaan
De ziel die teedre zwaan,
En windt zich los uit de armen harer groene
i
,moeder? (Routens).
In de Grieksche oudheild was de zwaan een heilig dier;
de zwaan, de koning der watervogels was den lichtgoden
en aan Apollo gewijd, van wien bij dan ook de gave van
het waarze,ggen heeft, vooral van iemands naderenden
dood, dien hij (door een klagend gezang aankondiiglae.
Daarvan is de uitdrukking: ,,zwanengezang” afkomstig
voor de laatste schepping van een dichter of kunstenaar.
Hij is de vogel der waardighei#d en deftighIeld, van d’e
vrede en ruimen blik, aangezien hij mooi ,en slecht weer
verkondigt.. Omdat hij op het water ‘drijft, geldt hij als
tien goed roorteeken bij de schippers.
In de fabelleer, vooral in de Germaanschle mythologie,
speelt de zwaan een groote rol ‘en stond hij in b’etr#ekking
met de godheden van het licht. In de D,uitscbe mythie,
vervult hij een bijzondere7 rol, omdat de Walkuren zich
door middel van &wanensluiers in zwanen konden verauderen.. Ook is hij de eeuige vogel, waarmede zich de
arend verwaardigt den strijid aan te binden. 1)
De sage van de ,,zwanenriddersr> komt in verschillende vormen voor. De schoone ridder ,,Lohengrin”, van
Wolfram von Eschenbach, kwam in een boot, die door
een zwaan getrokken werd, OII) de 1ief;de van d,e vors&ndochter te winnen, maar moest haar, volgens de sage,
weer verlaten, omdat zij naar zijn herkomst vroeg.
Ook de onderzoeker en folklorist, kapt. H. J. Bdl?n t.e
Assen getuigt, dat de zwaan in veel oude sagen voorkomf,
als verbonden aan de ,,anldere werelId.” 2)
In de oudste tot ons gekomen te boek ;gestelde geschiedenis van het roemruchte geslacht van Arkel ten jare 1475 3)
*) Tot op een derde verkort en daarbij geïllustreerd werd e.e.a. opgenomen in het ,,Utrechtsch Dagblad” van 10 Apr. 1937, avondbl., 5e bl.,
pag. 2.

i46

GESLACHT- EN ‘i~AI’ENIWNDE

wordt verhaald, dat in lrlen tijd van koning Dagobert 111
(711-715) een lid yan hel geslacht van Arkel, die nxt de
zijnen uit Frankrijk was gevlucht, omdat hij in drift een
na familielid van den koning had verslagen, bij de Oude
Maas een schip uam, met het doel naar een landstreek
ten Noorden van tlc Merwe8:Ic~ te varen, waar zijn vader
vroeger een stuk land had vcr\vorvc~i. Op <deze reis nu,
voegde zich een zwaan b,ij hem en ,bracht hem met zijn
menschen n a a r d e bedoel;lc streek.. 1)icnaangaandeweten
anderen sederl hel midden #der 16rlc luw mode tle d:eelen,
dat dien tengevolge de van Arkpl’s ,ccn zwanenvlucht als
helmteeken vocrtlen. En nog voor 1607 geldt een uilkomende zwaan met opgeheven vluchl als het helmt,eek8en
van het ‘geslacht van Arkel.
In hoeverre of nu deze Arkelschc zwanensage ouder is
dan daleerende van omstreeks 1173 kunnen we in dit opstel buiten beschouwing laten. Voldoende is voor ons doel
hel feit te constateeren, dat bctlocl~tie 18cgendc tot hel jaar
1475 nawijsbaar is. 4j
Die varendc zwanenridilers met hun sagen houden ‘een
overoud volksgeloof in, w a a r b i j 15~ge(l)land, h e t ziel’enland, een belangrijke rol syecll. De naam komt ook in
Nederland nog op veel plaatsen, inel oeroude vermelding
voor, z e g t Drllcu. H e t Engelaodcr H o l t op d,e V e l u w e ,
Engeland bij Ruinen, enz.

Wie wil mee naar 13ngeland varen?
Engeland is gesloten.
De sleutel is gebroken.
Is er dan geen smid in ‘t land,
Die deu sleutel weer makIen kan‘!
Laat doorgaan, laat doorgaan,
Wie achter is moet voorgaan.
V o l g e n s M. Zwaagdijk;i),” d i e t e v e n s e e n uitgebreidle
literatuuropgave verstrekt, ‘vindt men parallellen van dit
aloude kinderslxl in Zwe8;ien, zoowel als in Frankrijk; in
MoraviC zoowel als in Engeland opgeteekcnd. Het is oeroud en wijd vcrbrei:l, Zwaagdijk zegt verlder: Van zwanen
hooren we alleen in het gebied van den N,e#dler-Rijn zingen.
Sporadies in Vlaamsch-l~elgi8.
6).
Dr. Mannhardt en Prof. Rochholz zijn het erover eens,
dat de verschillende benamingen van Idit kinltlerspel in
h e t b u i l e n l a n d ( z i e h e l lezenswaardi,g,
mIeer g e n o e m d e

GI%LrZCHT-

EN WAPENKUNDE

147

artikel van den heer Zwaagdijk) de herinnering b’ewarw
aan het oud-Germaansche geloof, dat de goden op hun
weg naar het doodenrijk over een water trokken, o.m.
door gebruikmaking van een brug die de menschlenwereld
met het doodenrijk verbond. De voo8rstelling was verschillend. 7).
De Finnen en Lilhauers noemen deze de ,,vogelwjeg”
= zieleweg. 8).
Vergelijken we nu het familiewapen van het VlnamschZeeuwschc geslacht Fonteyne met bovengenocmdc zielebrug, genoemd in den Roman van Walcwein (1X50), waar
we tevens de vogels, die de ziel,en verbieclldcn, ontmoeten,
clan frappeer1 ons het volgende:
De familie Fonteyne voert:
In goud een gehoekte dwarsbalk van zwart.
Helmteekeu: een zwaan van natuurlijke kleur met
opgeheven vlucht. DekkleedSen: goud en zwarl. 9)
Het water is in de Roman van Walewein een rivier van
brandend vocht. Bij ,,Fonteyne” zien we het schild optreden als van goud, brandend, vlammend, stralend: het
vagevuur, waarin de zielen moeten badmen, ,,sullen si bmer
Gods ghenaden comen”. Over deze brandende rivier? het
vagevuur ligt de zwarte tloo:lenbrug ((de gehoekte [lwarsbalk), die zoo scherl) is als een scheermes op zijn kant.
-41s Walewcin zwarte vogels in de rivier heeft zien duiken, blijken ze er ,,vele wittre dan die snee” weer uit tae
komen. De vos Roges zegt: ,,Here, dat sijn zielen alle
gader”; (= de opvliegemlc zwaan als helmteeken in het
wapen Fonteyne); en verder:
,,Die swarte voghele sijn ghebonden
Ende besmet met vulen sonden
Tote dat si over- , moghen gaen
Die brugghe, die ghi hier. siet staen.”
We hebben dus ongetwijfeld in het familieëmbleem vau
het geslacht Fónteyne een aloud ,,eeuwigheidssymbool”
te zien, de gelouterde, reine, sneeuwwittle ziel van d!eQ
doode in verrijzenis (opvliegend) uit het vagevuur (het
schildj naar de eeuwigheid, gesymboliseerd jdoor den opvlie,genden zwaan als helmteek~en. Reden Pe meer. waarom
men deze zwanenfiguur als helmteeken nam.. Hret vaglevuur
diene.nde als doodenbrug of zielenbrug, m.a.w. vormeud~e
een overbrqgging om te geraken tot de zalige eeuwigheid.
Dat de verschijning van den zwaan als zielevogel in de
heraldiek :géén unicum is, bewijst tevens het wapen van
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het Zeeuwschc g e s l a c h t Kakebeeke, u i t v o e r i g b,ehandeld
in Dl.. 11 van miin ,,Nederlandsche
Familie~vapens”,
zie
ook 110ol 9. Zoowel de naam als het wapen van deze
familie wijzen in die richtiqg.
N o g één frnppanl v o o r b e e l d w i l i k v a n cen dergelijk
zwanenwapen
hierbij aanhalen cl1 wc het wapen van de
v a n o o r s p r o n g Betuwsche f a m i l i e Verstccgh. opgenomen
in het 2e deel van mijn ,,Ne<lcrlan~:lsc~hc Familiewapens”,
blz. 97-99. De daarin opgenomen \:olledige tekst laat ik
hieronder volgen :
VERSTEEGH, (Betuwe, Tiel, S.O.I., Haarlem, enz.).
Wapen: Doorsneden: 1, in zilver een zwart huismerk,
bestaande uit 2 schuingekruiste weerhaken (oude benaming wolfshaken = de ,.sig”-rmlc = de rune der zege of
der overwinning); 11, i;l blauw een zilveren gekroonde
zwaan op grasgrond. Helmteeken: het huismerk van hel
schild, tusschen een gouden vlucl~L.. I>ekklee~den: heraldisch
rechts goud en zwart, heraldisch links zilver cn blauw.
Bronnen: 1. ,,I)e Navorscher”, jrg. 1906, blz. 177; 1909
blz. 505; 1913, blz. 213; 1910, blz. 72; 1911, blz. 45. 2.
,,De Nederlandsche Leeuw”, jrg. 1922, kol. 223. 3. een
7 - t a l l a k a f d r u k k e n , v o o r k o m e n d e ill d e c o l l e c t i e Stceakamp en één in eigen collectie.
In plaats van hel helmteeken wordt ook de z.g. fleuron-,
blader-, klaver-, heeren-, helm- of burgerkroon qp dcu
helm aangetroffen, zónder de een of andere rang-betleek,enis, bedoeld vermoedelijk ais dc kroon van ~~lcn zwaan,
herhaald op den helm.
Op een lak, cmpireslijl. van omstr. 1810, is het huismerk
afgebeeld op goud, ~rlc andere l a k k e n , w a a r o n d e r é é n
ouder, uitgevoerd in barokstijl, omslreeks 1740, vcrloonen
allen het huismerk op zilver, terwijl op een allder, waarvan
hel schild den Engelschen schil;lvorm heeft, le helft 19e
eeuw, als typische variant voorkomt, een aanziende ramskop onder het schild! Het verband met het wapen is niet
duidelijk; zie miju ,,Tolem:lieren”,blz. 106. Mogelijk, dat
het aanwezig zijn van den ramskop hier duidt op de schapenhoudcrij van een lid van (lit geslacht in de Betuwe.
Dat zou zijn na te gaan.
Dit wapen is merkwaardig te noemen, vanwqe zijn
oude symbolen. Het hoofdgedeclt,e, hel huismerk is volledig te verklaren. Aangaande de oorsprong en beleekenis
van huismerken, kan ik wederom verwijzen naar mijn
o.a. blz. 171? 172 173 174 en 175. Wij bc,,Totemdieren”,
hoeven hier dus niet in herhalingen te tred’en.
Omtrenl de heraldische weerhaak, #de oud-Germaansche

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

149

,,sig”-rune of rune der overwinning, valt nog het volgende
op te merken.
Het is cen bekend feit, dal in runen en symbolen oen
gchcimzinnigc kra&t school, die de ziel vcrsterkt,e in ongeluk cn IIOO~. Het was dan ook iláárom, n&íst het practischc nut van eigeildomskcrimerk, herk~e~inillgsteeken, d a t
men runen en symboleil aanbrarht op huis en huisraad
eu later ook in de \vapcnschilden.
In bovcnsiaandc wapcnfiguur als huismerk hebben we
le zien tlr dubbele s~lluiugckruist’e ,.S”-ruilc, bed!uid’end’e
symbolisch ,,sig”: Duitsrh Sieg” = zege ofwel dè rune der
overwinning; zie ook het artikel van Dr. A. de Gocdc
i n h e t (~er~c:~lo~gis~h-I~~r:~l~lis~l~ Hijvoegsel v a n ,,Eigen
Volk”, jrg. 1930, afl. 10. Ijat de rune bij het wapen Versteeg11 tlubb4 is gcnomw cn in ,,rllaallcekell!‘-vorm is woergegeven, ka11 duiden 01) ~ermelcr:lcrcn. vcrstferkcn.
Opmerkelijk is nu de combinatie van dit tceken met d’en
zwaan, welkc als bekend bij onze Germaansche voorouders
als zielevogrl fuugccrl, (zi- ook onder Kakebceke, dJere 11,
N.F.W.) Een çombinalie van twee verschillende, sameugevoegde wapens, bijv. vau Verslecgh met een aangehuwd
geslacht, is di1 Verslecgh-wal)ell niet, aangezien deze stukken-combinatie volkomen bij elkander past. De gekroonde
zielevogel is hier de representant van den dood, gekroond,
omdat de ~doold ons allen eeus zal grijpen en gecombineerd
met het verslerkte tcctken der overwinning, verzekierd als
de eerste wapenvocrder was van het eeuwqe leven, naast
het onvermijdc1ij.k afsterven van het aards& omhúlslel,
m.a.w. de overwmning ten slotte op den dood #door het
hiernamaals. hel voortleven na den dood. Vandaar tdan
ook, dat dit overwinningsteeken boven den dood, den
ziclevogel, is geplaatst.
We hebben hier iu wezen tle doen met ‘cen samengestaeld
eeuwi:gheidssymbool. Het hehntceken is van lalercn datum.
Het geheel is dus wel bet,eekenisvol ,t#e no,emen (en de
symbolen oud.. Allianties o.a.: de Vries, Douwes Dekker, etc
Opmerking verdient nog het feit, dat onder ,,Kofene kranen” in het vermelde kinderrijmpje wordt verstaan ,giekroonde kraauvogels.” Zwaagdijk geeft mede als bron op
Mr. Albarda, ,,Naamlijsl der in Friesland in wilde staat
waargenomen vogels”, 1884, waar men leest, dat de wilde
gans in hel land van Kuik, ,, koene kraan” genoemd wordt.
Volgens 1% Ghcsyuiere, ,, Kinderspel’en in Vlaamsch-Rel@“,
11, No.. 67, zingt men in Veurne Ambacht:
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Slijp, slijp deurc,
De laste za’ wij hauwen;
Naar mitte steen,
Naar mitte been,
Naar mitte KROONE VAN GANZE.
Mr. L. A. J. W. baron Sleet in zijn !,De dieren in het
Germaansche volksgeloof en volksgcbrulk”,
1887. blz. 113
stelt dan ook als tekstverbetering voor, dal woor’rl zbó te
lezen, dat de kinderen in het spel geldacht worden ganzen
en zwanen te zijn.” Inderdaa’d is die opvatting zeNer plausibel, en kau ik mij volkomeu met de zicnswijz~e van Sleet
en Zwaagdijk verecnigen.
Hiermede is dan tevens het ,.raa8dselr’ opgelost van het
v o o r k o m e n v a n d e .gekroonde zwallen en g a n z e n i n de
heraldiek, immers zien we deze wapendieren ,,glekroond”
optreden, of met een kroon om deu hals. dan kan meu ter
van verzekerd zijn oorspronkelijk met een zielevogel tle
doen te hebben, slechts met uitzondering van die gevallen,
waarbij deze wapenfjguur ontlccncl is aan den naam val)
een voorouderlijk huls of uithaugbord,welke echter tevens
met het zieledier in het volksgeloofin verband kan staan:
waarbij dan indirect #de ,.zielevogel” in die wapenschil~den
is te verklaren.
De heer Zwaagdijk merkt in zijn belangwekkend artikel
op, dat de ganzen en zwanen in het cloor hcw~ aaugcha:dde
en vepklaarde kinderspel, zielen verbeeldlen, d i e n a a r h e f
hiernamaals ,,varen”, waar hij aau toevoegt: ,,Waariu een
Middeleeuwsch Christelijke Symboliek ligt besloten.” Gezien het voorgaande is m.i. de symboliek van ‘den zwaan
als zielevogel ongetwijfeld veel ouder eu vóór-Christelijk
te noemen, mede o.a. gelet op de onrlcrzoekiugenvan mejuffrouw Dr. A. Roes over de oud-Fricsche ,.uilebord~en”
waarvan zij heeft kunnen vaststelleu, dat het .,uilcbord”
op de Friesche hoeve! geflankeerd door 2 zwaanfiguren,
reeds in de eerst,e ‘eeuwen van onze jaartelling in\ Friesland
als onheilen-afu~erend-~~lid~~lel op ‘den nok vau boellderijen
werd aangebracht. Wij zien dus ook bier reetds het oeroude
symbool van den zwaan optreden. Vgl. ,.Het uilebord op
de Friesche hoeve” in de Nieuwe Rott. Ct. van 11 Nov.
1936, avondblad E.
De zwaan van het FriesChe uilebord is dan ook oorspronkelijk bedoeld als ,,zielcvogel”, waardoor anunemelijk is #gemaakt, dat dit ouid-Friesche symbool slamt van
vóór onze jaartelling in Friesland, zoowel als elders.
Ik wil hiermede geenszins beweren, dat de hleraldiek
ouder zou zijn dan omstreeks 1150, edoch wèl, dat de
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opgellonien voorslellingen in wapens ongetwijfeld in vele
gevallen en zeker bij de midrlelccuwsche heraldiek, (zoo
niet in dc rnecste gevallen), een veel oud’ere symboliek
met zich mec kunnen dragen, dan uit den tijd, waarin de
eerste heraldischc cmhl~cmen zich voordoen (&- 1150).
Het zijn symbolen ter hcrinncring bewaard, w a a r v a n
in later tijd de 5uistc bcteckenis vcrdoezekle en v’erloren
ging, waaruit bij de hcrnldi~~i het onjuiste begrip ontstond,
als zoadc:i dc meeste fnmilicwaliinsons niets te ze;ggen
hebben, wat dc heteckcnis van de figuren b’etreft, uitgezonderd tlan DDE zgn. ,.sprckcn;le” wapens, afgeleild van
den naam. De studie cier folklore leert ons wel tinders,
welke cen onmisbare 11ull~wctcuscl~al~ van de heraldisek
is gchleltcn. inzake het vcrklar8en van menig op h,et eerstc
,gezichl willckcurigc of raadselachtige wapenkundige afbeelding. Het ecrstc waar men naar vraagt, is naar de
beleekenis van een wapen, hoe men eer toe komt een b,epaalde figuur of een combinatie van stukken te kiezen
cn die beteckc:nis zal ook den eerstscn wapenvoerder of
ontwerper hebben voorgestaan, vroeger en nu.
Dat zou met een onbeperkt aautal voorbelelden zijn aan
tc tooneli. Het valt echter thans buiten het kader van
dit opstel. (Zie o.a. het artikel: ,,Nieuu>e melgtin in de he- *
ruldiek” in de Nieuwe Rott. Courant van 15 Febr. 1936.
avondblad B.).
Kecren wi,i echler tol onze (heraldische) ziellevogel tmerug.
Naast dit alles hebben we in den zwaan e,en gekerstend
teeken, een Christussymbool te zien. Algemeener geldt hij
echter als cen beeld van het geniet’endle l’even e n d e n
zingenden dood, zooals we gezien hebb,en. Zoo vat ook
Vond4 hem op in zij ti op SO-jarigen leeftijd geschreven
laatste oorspronkelijke treurspel Noah of Ondergang der
eerste Weerelt (1667). In het 3e bedrijf wordt Noah’s
voorspelling gevolgd door het prachtige roekelo,oze zwancnlied der Joffers, een zang, ‘die in zijn welige klankschoonheid en in zijn meeslepend rhythme den zwaan
onnavolgbaar uitbeeldt in zijn genieten van het leven, dat
zingende den dood ingaat. Boutens ziet den zwaan in
zijn bundel Cnrmina voorkomend meer als zielevogel:
Hoe scheidt nog ooit van hier,
Van ‘1 klare zonnevier,
De ziel, die wilde zwaan, nooit zat v:m Lrekke~l?
Hoeveel schoons de ziel ook aan de a:uxle binlt, lach
vcrmocdt zij nog grooter heerlijkhed8cn na :le~i iloo’i.
Hoe kom1 dan hier vandaan
De ziel die leedre zwaan
En windt zich los uit de armen harer groencmoedcr?
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Dit laatste haalt Philips ‘uan iu ,,,Eigen Volk”, 1936
blz. 212. Het bekende verhaal van Procopius geeft o.m.
weer, dat omstreeks 530 dc brwoners van ,dczc streken
algemeen geloofden, dat ltle zielen ‘der idootlle~~ in vaarluigen overslaken naar hel tegenwoordige Engeland.
Over hel Friescbc uilebord, zoo geoo’emd, aangezien de
uilen daar veelal nestelcn (uileg.%teu), met de zwaanmotieven, zegt wijlen Waling Dijkslra: de bekende Friesche folklorist o.a. nog, dat boerderijen met cen uilebord
gesierd het recht hadden om in ,cle singels rondom de
salen zwanen te houden.
De volgende gegevens ovIer het oud-Friesche ,,Zwanerecht” dank ik aan de groote welwillendheid van lil,en
heer N. J. Swierstra.
Het recht van Zwauejacht is in Friesland zeer oud.
Doch eerst iu het begin van de l6de eeuw zijn voor Friesland de Zwanemerken opgeteekend.
Zwanem,erken
werden
aangebracht aan den bovenkant van den snavel en dc
nagels en vliezen van een der beide pooten.
In de jaren tusschen 1629 en 1678 is het ,,Zwancubock”
samengesteld door Doeke van Jongama, grietman van
Hennaarderadeel. Het is de kopie van een han~dschrift
uit 1574. Er staan ongeveer 140 teekeningen in van geregistreerde
zwanenjacht-houders.
Ongeveer 100 jaar later is een nieuw Zwanenboek vervaardigd, het is veel mooier uitgevoerd ,en beval evleneens $- 150 merken..
\“~li
Beide handschriften berusten in .tle Bibliotheek
‘
Friesland (no.. 661 en 662).
De handschriften bevatten voornamelijk zwaneutcekens
uit Westeqgo.
Toch ,wareii in Oostergo evenzeer zwancjachten, waaromtrent het archief. berustend bij het Friesche Genootschap gegevens verstrekt. Behalve dat ,,st,eden
groote huyzen en een@he byzondere personen een zwancdrift of twee.... een biJzonder voorrecht achtten” (Halma,
Tooneel der Vereenigdte
Ned~erland~en 1725) was dal ook
het geval met de kloosters; Bloemkamp bij Hartwerd, in
de buurt van Bolsward, Ludingakerke bij Achlmn: ‘t St.
Jans-klooster bij Sneek. Gelijk men weet, zijn de kloosters
in 1580 verdwenen en *t recht ging op iets and,ers over,
of verdween ongemerkt, doordat lde nieuwe eigenaflen
,er
geen prijs op stelden. Men kon toen alreeds het verschijnsel opmerken, dat, hoe democralischer d’e werelmd wend, des
te minder hechtte men aan oude tradities.
Het zou best mogelijk kunnen zijll, dat de sta’d Snelek
intusschen haar zwanenrecht van het St. Jans-klooster
heeft overgenomen.
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Hier volgen een paar beschrijvingenvan zwancn~~bicden:
In de Hommerls stond weleer tic stins van ~dc Hcttinga’s.
Tite Hettiniga was in 1121 een warme voorstander van
de Schieringerparlij.Bij de nanhou~lei~~de ruzies werr.1 ook
deze stins verwoest en la;< nog langeu tijd als puinhool).
\F7eer later werd er cun boerderij op hebt ow.lle huisstcc gczet. Deze werd op 12 Mei 1739 publiek verkocht; cen groot e p l a a t s v a n 1 4 3 pondcm:~at lands, e e n m o l e n e n het
recht van zwanejacht.
De grenzen van het oude rcch t der Hettinga’s waren
van de ,,Steencn Dam in de Wc~st~cr Wymcrts, :l,e Winsloot
door naar de Ylster Kerksloot, 1ool~en~~le voorts doór de
Sneker tirekken naar de Oostcr Wvmcrts door het Hommertser Oudhof.. .Recht naar Felsi Hol, Fctsc Hol door
naar de groote Kocvorde, #:le halvc Koe\-orde cloor tot aan
de B00rd00t, dc Roornsloot doór tót aan ‘tic Wówlsendel
Ee voorts naar de Wester Wyneerts en zoo vervolgens weer
aan den Steenen Dam, boven vcrhaall, cn met de po8elcn
en opwateren in bovengemeldw krijke begrepen.“”
Dit was een zéér grool gebied.
Een tweede beschrijving komt voor in het Pro&malieboek van Doniawarstal uit de jaren 1740-‘50.
,,Streckende op de Noed aan “t klcync Rrugje, de kle;unc
Brekken en de Kleyne Meer! de helft van ‘t Slok~cmcr \!ar,
streckende aan de Ralkster Mew.”
Dit gebied is ook vrij groot als men het op een oudc
kaart van Friesland nagaat.
111 1732. De grietman van WonzerndeelC. baron van
Aylva verhuurde zijn zwancjacht wn 5 jaren aan Joost
Rutgers, burger te Bolsward, die ze al cer:ler in pacht had,
voor 63 caroligulden ‘s jaars.
Grenzen: Van de Makkumer kleine zijlroede af, latyp
de zeedijk tot de staldsgracht van Harlingen, van rlaar tot
de Slagtedijk bij Achlum, langs 4cze tot Arum, Lollum,
Waasens bij Ytenserzijl, tot Olderclooster voorbij Hijdaarderzijl tot Huniadijk, vanil aar naar de Nielawcierzij 1, tot
aan, in en door ‘t meerwiel. tot het blauwe huis in d’c
Sinsmeer, tot aan Parrega, van Parrega af op de Middelpolle en zoo tot Brecker Huus en van dacr wederom tot
aan de Makkumer kleine Zijlroedc.%’
Dat is dus het grootste gedeelte van Wonseralleel.
IV. 1797 uit het Kinema archicl’ een zwanenjacht bij
de hoeve Jorum onder Hubaar{], l:lie voor een grojot :leel
d e igemcente HeInlaardcralle,clbcsloc&
V . O o k O u d Kiooster of Oldekloosterh a d e e n grfoot
gebied.
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In het Rekenboek van Abl Thomas zien wij, 28 Juni
1572 ,,Noch betaell 5 st. aan Hilleswanue-jagher toe Sneek,
d a t h i j ome swannen dacr ende wacrnceml”
30 April
1575 ,,14 st. aau de pluimgraaf van m.m swamlen.”
In Deel 11 vau het Charterboek viudt meu op blz. 755
en 756 een en auder over de plichten des Pluimgruafs.
V I . E r w a r e n grootc CII klciuc zwnncjachten. In h e t
dorp Abbega hadcleu 11 lmmw het recht van Zwancjacht.
VII. De grenzen van hel Zwanenjacli t, nog bestaand.
van Hoxwier te Maulgum ziju mij niet bekend, doch omvatten een groot deel der ~CIIIWI~~~C 13aa~~rl~e1-a~tl~ecl. Dc statc
werd in het laatst der 17e eeuw bcwoou:l door 1:1e directe
voorouders van den heer Swicrslra en in 1791 8:loor deze
familie aangekocht. Dc slale Hoswier is overg:~gann in de
vrouwelijke lijn dezer falnilic cn behoort lhans a a n d c
wed. van deu architect Dockc Meinhma. En nog steeds
wordt hel oude recht gehanl:llmafrl om een 30-tal zwanen
te houden..
VID. Bij het dorl) tirauw (dicht bij Sneek) ligt OelsemaState, eigendom vat1 Mr. W. B. Bmna te Marssum een state,
die echter al in het begin der 16’~ eeuw bestond (en wellicht
veel ouder is. Deze plaats had in 1717 zekier nog het recht
van zwanejachl. De boerderij is verbouwd, 8rloch de eigen a a r h e e f t d c m u u r a n k e r s m e t het j:iartal 1672 e n h e t
zwanenteekenopliieuw i n den ,gcvel geplaatst.
1X. Ook Uuia-State le Beers had eenmaal hel recht van
Z w a n e j a c h t , d o c h d e stins CII z e l f s !de later g e b o u w d e
boerderq is verdweuell. ;illc~en de oudc poort van 1616 is
blijveu staan. Dczc l~oorl i s g e b o u w d d o o r Tjaerld van
Thiara cn Yet v’ati Ijuygeus, gehuwd St. Thom:lsdag 1554.
Yet van Buygens was een kleiudochtcr van Bauck van
Unia, overl. 25 Aug. 1517, die gehuwd \vas met Jacobus
Buygens, burgemccsler van Lecun~a1~1c11.
De vader vau den heer Swierslra, die meer dau 50 jaren
lang het opzicht hccfl gehad over Uuia 611 later over de
zgn. Poortlandcn wist Le vertellen, dat cr iu ziju kinderjaren, nu een kleine 90 jaar gelcdeu nog zwanen gehouden
werden. Doch het recht is, zooals op vele plaalsen eerst
niet meer gehandhaafd en zoo langzamerham in het vergeetboek geraakt en verdwenen.
Zwanen werdeu ook gehouden op Dekama-State
onder
Weidum, $ 30 jaar geleden gesloopt -- eveneens op het
slot te Rauwerd - ook sinds + 30 jaar verdwenen en
hij die met hart en ziel aan zijn Frieslaud is verknocht
slaakt de verzuchting : ,,Zoo i s d e eilele g r o n d v a n d e
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,.fria fresena” in den loop der jaren vat1 het mooite en
beste beroofd.”
Het zwnncrecht en laler de zwauunjacht is grcsprotcu uit
de aloude zwaneverecring van welk laatste het Frieschc
uilebord (oelebord) getuigenis aflegt.
Dat ten slotte liel re&1 van zwanenjrichtniet uil,gesprok e n Friesch z o u zijn? b e w i j s t . d a t L e i d e n lrlit recht in
1593 van heer Philip van N7assenaar hcefl gekregen. Op
worstel van meer gc~~ocn~de~i heer S\vierslra, zal aan otin
van de gevels vau het uieu\ve sladhuis L!CIl tedm1 van dat
oude recht worden anngebrac4~t.
I n cie ,,l’egei~woorcligc S t a a t ‘:ler Vcrccnigde Nle,~llerlanden” Dl.. XVI, Frieslaml~ Dl. IV, pag. 203 lezen we nog
het volgende:
!,De Gerwhtigdeu t o l de .Jagi z i j n 1~1~:. Hccwn Staaten,
hunne C~edepuleerdeu in Officio, bcncvcus Ncl~erzc~lver Ministers, de 13aaclen in lrlen Hove Provinciaal. de Raad en
I~entlneestcr-(;eIIernal,
Qrocureur-CTc~neralll. d’e Griffier, Lt.
Houtvester, Meester-Knapen, de Scctrctaris en Fiskaal van
‘t .Iagt-Gercchl, de Secrclairs der Kekenkamers. de Provinciale Ontvangers, de Edellie8clen,’ Grietsliedcn en Reg e w e n d e I3urgeniwstws, voorts alle Ei~euerfdc~ Stem-Ger e c h t i g d e n , belioorlijk gcclualificwrd zqncie e n d e S t a f officieren tot Maioors meluis, in dc Provincie garnizoen
houclendc~“~ b l z . 2Ofi.
Die een Zwanneney rooft verbeurt vijftig gouden Friesche
rijders en wordt zoo hij lrla:win voortgaat, nog arhitralijk
daarenboreu gestraft.
Zwaanel~, e r g e n s z i t t e n d e IC broeden mogeu rloor nicmam1 verjaagd wor,len~ zelfs niel ‘loor ~:len eigenaar des
lands, h i j verbeur1 \:an zes I~oudgul~~lcn.
Al. wie Zwaueli vangt, die hem niet loehchooren, schiel
of dooclslaat, of vrc~eni~~lc~ Zwxtnen uit wlis antlcren J:!g+lveld in ‘1 Zijne drijft, vcrbcurt voor ic).ler Zwaan vi.jllrg
goudcu Friesclic RijdersY cu bij voortzetting van de misd a a d \vorf;lt h i j arbitralijk geslr&7.
Yoor den eersten October mogen ook zelfs gercchtigdcn
tol de jacht, geen jonge Zwanen vangen. of zij vNwvallen
in eeu boete vuu 25 gouden \~ricsche Hijders.
Tol besluit van deze bijdrage geef ik nog i;lmc verklaring
en beteekenis vau het wapen der familie 13~eyerm:xu, evleneens vertooneudc wn zwaan als wapenfiguur. 10).
Dit wapen vertolkt, het beroep eu clten naam van den
eersten ,,beyernian” van dil geslacht. De naam Reyerman
i s e e n z g n . beroepsnaam e n slaat i n v e r b a n d m’et o n s
,,beieraar o f beiarclier”, d e kcrkkloklui~lcr, ~clic (le zi,ePen
van de overledenen uillui~ll. Te ,bewijzen is deze naams-
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en wapenafleiding jammer genoeg nog, niet, doch wellicht, dat een natlcr ingeslel:l archicfottilcrzoek hieromtrent uitsluitsel zou kunnen geven, waarbi.1 het beroep van
,.beyerman” (== klokluidcr~~ aan het licht zou kunnen tretlcu
Wmkler ll.) is hier m.i. onjuisl om op blz. 192 vau zijn
boek de familienaam Bcyerman te vcrklarcn als de (bij)
naam vau iemand oorsl>roukclijk, die uit Beieren 2fkomstlg
zou zijn. Ook het zwanenwal)cn iu tlit geval, gcluigt daar
tegen, hetwelk niet uitsluit, dal cr misschleu een familie
van dien naam beslaat of bestaan heeft, welkc inder~laxl
uit Beieren stamt. Met het hier bedoelde geslacht is dat
evenwel niet het ge\:nl.
Ikywma~i is dus zgn. ,,half sprcH e t ,.beroeps\~ralFeli”
kend”, a f g e l e i d vau beroep e n nanm, vertoonende ckn
zwaan als zielevogcl.
O o k i n d e bid t e r Laan genoemde overlevering vau
,,I<ruusstee” op blz. 170 van zijn boek ,,Nederlandschv
,,Overleverillgeli”, Dl. 1, trecdl d,e zwaan als zielevogel op.
Idem in Zeeland oy Schouwen o.a.? Zierikzee. gcvelst’ceu,
windwijzer op oude molen, zoome:le gztuigcnde oen bronzen versieringsmolief van cen outlhcitlkull;ìigel~ vondst in
de collectie van den bckcu&xl ou\ltlei:~kurlilige &u heer
J. A. Hubr:gtse te Burgh (Zeel.), allen vcrtoonende de
zwaan als zlelcrogel, io eere gehouden sinds onheugclijke
tijden!
En zoo zou er nog meer vergelijkeud materiaal Tija aan
te halen, doch meen ik. atlhans voorloopig, met liet vorenstaande voldoende lilc aallldacht op de zwanenfiguur
in de heraldiek, in verbar18rl met de folklore te hebb8en gcvcstigd, opdat a~l~dercn cventuc,el hun onderzoek zou~.l,en
kunuen voortzetteu.
,,Dc Ngencaml).”
DOORN.
1) Zie mijn ,,Europeesche Totemdieren” en eenige andere symbolen,
heraldische sprokkels, blz. 35; uitg. ,,Eigen Volk”, Haarlem; Ze druk 1936.

2) H. J. Bellen: ,,Doodenbezorging in voorhistorie en folklore” in
folkloristisch maandblad ,,Eigen Volk”, jaatg. V, (1933), blz. 49 e.v.

het

3) Willem van Betchen: ,,Geschiedenis v a n d e Heeren v a n Arkel”,
hs. berustende in de Kon. Bibl. te Brussel, nr. 8048, band 8037-8050,
fol. 422.
4) Vgl. ,,Genealogische en Heraldische Bladen”, jaarg. 1906, blz. 387
e.v., de studie van J. F. D. Blöte: ,,Das Arkelsche Helmzeichen”.
5 ) M. Z w a a g d i j k i n , , E i g e n V o l k ” , j a a r g . V , (1933), b l z . 1 7 3 e.v. in
zijn artikel : ,,Kinderfolklore”.
6) R. Ghesquiere: ,,Kinderspelen in Vlaamsch-België”, 1,

no. 134.
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7 ) G . Neckel: ,,Walhall,
Studien über germanischen Jenseitsglauben”,
1913.
8) J. Grimm: ,,Deutsche Mythologie”, 1835, 478.
9) Zie voor nadere bijzonderheden mijn ,,Nederlandsche Familiewapens
met nadere genealogische aanteekeningen, stamreeksen, fragment genealogieën, enz.; Dl. 1, blz. 74 e.v., uitgave ,,Eigen Volk”, Haarlem, 1930.
10) ,,Nederland’s Patriciaat”, jaarg. 1926 en 1930.
11) Johan Winkler: ,,De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong,
geschiedenis en beteekenis; Haarlem, 1885.

De Dreven (De Montargues I ),
door
M. C. Sigal.
Rij hel ordenen van het archief van het ,De Drcvonfonds” te ‘s-Gravenhage vond ik een tweetal lijslen, bevatlendc de opgaaf van archivalia, uagelaten door Vrouwe
Johanna Maria de Dreven geb. Dutry, de stichtster vau
genoemd fonds. Op DDE eene lijst komt onder no. 38 voor
,,gcslagt register vau Dulry” op de andere onder no. 125
,.een pakje met geslagt rL’gisters en verdere familic-papieren”. Rij onderzoek bleken deze nummers tal van . gcgevens te bevatten bclreffcnde de vooroud~ers van ~le stichster, doch geen betreffend’e haar echtgenoot Jlean Frederic
Henri de Dreven en diens familie. Dit wektc :le bclangslelling 01) om iets naders omtrent het geslacht D’e Dreven
te weien le komen; het resultaat van dit onderzoek vol,@
hier, waarbij ik gaarne den Directeur van het Krijgsgcschiedkundi,g Archief te ‘s-Gravenhage dank zeg voor dc
mij verstrekte gegevens.
Het geslacht De Drevon is sedert de 17~ eeuw bekend te
Orange (Provence) waar een der leden in ‘de Rue Vieil
Hotel de Ville een huis bezat, waarvan de laatste eigenaar
Me. Eugene Monicr-Vinard, advocaat, onlangs op negenligjarigen leeftijd overleed. In 1685 behoortde ,elen D’e Dreven
onder de hoogst-aangeslagenen, terwijl cen Henri Dat Drevon heer van Champlain was, waar hij een fraai kasteel
bezat welks aanzien door de opvolgende eigenaren geheel
verknoeid werd. Een der leden van het geslacht was raatdsheer in het parlement van Orange.
Den 3 December 1677 werd te Orange geboren en den
15 d.a.v. lgedoopt Magdelaine, ~rlochler van ,,noble Jean dc
Drevon et dame Marie de Vest” In latere jaren, 1701, vinden wij, dal alrlaar geboren we& op 10 April en ‘den 2c
1) Deze toevoeging werd door de Hollandsche tak willekeurig gevoerd.
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Mei d.a.v. gedoopl Cl~arlcs Henry, zoon vau ,,Messirc I,ouis
de Dreven, conscill<~r ~111 la Cour clc I->arlcmcnl cl cl:> rlamc
H e n r i e l l c limilic Agnes tlc I3crkoffer.”
Uit een en ander volgt, dal wij hier te ~~loz.ii hebhcn inel
ccm v o o r n a a m geslachl u i l d e I’rovcnw. In Maar1 1 7 0 3
werden dc Prolestanlen uilgewczen en i n Septtembcr v a n
g e n o e m d j a a r vcrlrok d e wnseillcr íle Dreven met zijn
vrouw ei1 kind eii vergezeld van twee ~ílicnslbo~dcn cn lww
kilechts v a n Orungc (laar Genève.
In 1704 w~rtl le Gcni:vc geboren Frédéric ile Dreven, tlic
in mililairell dicnsl ging cii laler in Holland koml, waarmede hel. Hollantlsc~l~~~ go:!crlle val1 ~.lc: gcnxlogic) :lrr 1)~
Drcvons aanvallgt.
1. I;r&l4ric dc l)rc~v011, geboren tc Gciii:ve i n 1704. werd
26 Februari lí26’ aangesteld als vaandrig in btle conipagiiie v a n \.ierssen j:an h e t rcgimcnl llrigadiclt
ldsiiiga. D e n 2 9 ~Novcmber 1 7 2 7 volgde z i j n e bciioeming lol luilcnanl iii die compagnie en 7 April
1733 die van kapilein van hel 2c bataljon in hel.
r e g i m e n t ~aii den Erfsladhou,~ler; , 2 2 Maxl 1 7 4 6
verzoek1 hi,i ccu opvolger voor Ilem le willen bmenoclcolollel-~ollllllalldalll
\‘a11
1lCl
reginienl
111 Cl1 . ‘1’01
Everlsen benoemd 30 Juni 1766 werd hij levens litl
v a n d e n Hoogel K r i j g s r a a d . Komcnl~le van Yen10
was hij 9 ITcbruari 1765 lidmaat der Waalschc Kerk
tc ‘s-Gravenhage geworden. In 1775 was hij commandant van hel regiment infanlcrie Bentinck op Zccl:u~d
en in garnizoen tc Sas van Geut. .,Zijue bevordering
t o t geuerual-majoor v o l g d e 2 2 J u n i 1 7 7 9 . I n het
Friesc Museum te Lceuwardcn b’cvindt zich van, hem
e e n olieverf-schiltlerija ls staf-officier van het r’egim e n t Orallje-T’ricslaild
gedalewl 1 7 3 5 , door den
schilder I3. Accama. Hij overleed te ‘s-Gravenliagc
13 Seplember1780 eu werd den 16~ #d.a.v. in tde KEoosterkerk aldaar be,graven (impost le klasse f 30.-).
Hij huwde te Maastricht (Waalsche kerk) 7 Maar1
1733 mcl Julie de Moutargues, geboren lle Berlijn,
lidmaal der Waalsche kerk te ‘s-Gravenhage 9 I;ebruari 1765, komendc uil Venlo, begraven te ‘s-Gravcnhagc iu dc Klooslerkerk 13 April 1778 (impost
le klasse f 30.->.
Uil di1 h u w e l i j k :
1. Jan FrCtléric Henri, volgt 11.
2 . D a n i ë l Jacyues Aclolphe, volgl IIbis.
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*Jean Frédéric Henri de Dreven, geboren t’e Maastricht 20, gedoopt aldaar (Waalsche kerk) 22 ,4pril
1734. Werd in 1750 lidmaal ‘der Waalsche kerk Le
‘s-Gravenhage k o m e n d e m e t a t t e s t a t i e d.d. 16 J u l i
1719 van Emmerik. Aauvankclijk in dienst als ,.page”
bij den sladhouclcr werd hij 23 of ,226 Mei 1732 corncl
bij de (iardrs op Holln~~~d Cavalerie, lilaarna 22 April
1762 sous-lieutemmt
en vervolgens na het doorloopen
van eenige niet genoemde rangen 5 Dec’ember 1767
majoor. Hij werd 5 Augustus 1772 bevorderd tol
luitenant-coloiirl,8 .Juli 1779 tol colonel en 10 Januari 1794 tot generaal-majoor; welke laatste drie functics hij bekleedde bij l:le cavalerie.. Iu 17Sl was hij
als colonel tevens stalmeester van den stadhoucler
en later een van diens kamerheeren. Zijn huwelijk
was verre van gelukkig, de echtelieden l~e~cf~l:en ,,gesepareerd” zooals uil sommige acten blijkt en kreeg
hij van zijn echtgenoote een jaargeld van f 2500.-.
Of aan wangedrag gedacht moet worden is moeilijk
uil te maken, doch wanneer hij 2 October 1797 in de
Groote Kerk te ‘s-Gravenhage wordt begraven wordt
de impost der 4e klasse (f X--) betaakl, waaruit we
m o g e n opmaken, d a l z i j n e v r o u w , d i e z e e r gefortunecrd was, zich tlaarme:lc niet heeft ingelaten le13
Jlem n i e t v o l g e n s h u n n e m a a t s c h a p p e l i j k e posilic
heeft laten begraven. Van z i j n h a n d vcrscheeii in
1789 Le ‘s-Gravenhage onder het pseudouicm ,,Un
‘officier Hollandais: Yovage en Suède, suivi !de yuclques particularilésr.ela&esa l’histoirede Dallucmarc.”
Hij huwde te ‘s&ravenhage (Waalsche Kerk) 10
December (ondertrouw 26 November) 1769 met .Johanna Maria Dutry, Ambach tsvrouwe van Heemstede, Rietwijken Kietwijkeroordeu J-3erkcnrode, geboreu 28 r2ugustus, gedoopt te ‘s-Gravenhage (Groote
Kerk) 31 Augustus 1746.
Zij deponeerde iden 16 Februari 1792 haar b’esloten
testament bij notaris Adrianus Straatman te ‘s-Gravenhage, waarbij zij behoudeus eenige legaten en
vruchtgebruik van een deel van haar vermogen dit
geheel ter beschikking stelde der a1-1~1q bekend onder den naam van het De l>revonfonds. Zij woonde
op het St. Jacobskerkhof E. 390, des zomers op haar
buitenplaats Zuidhoorn te Rijswijk. Iu eerstgenoemd
huis overleed zij op 62-jarigen leeftijd aan verval van
krachten en werd 26 October 1808 begraven in de
Groote Kerk. Zij was een dochter van Benjamin
Dutry en Allarda Margaretha Xieupoort, welke, laatste

160

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE

l~erlrouwdc me1 Alesandcr Philemon Eckhardt.
De kennisgeving van haar overlijde11 luidde:
Op heden is alhier, in den ou~lerilom van 62 jareu
aan een langzaam verval van kragleu overleden de
Hoog-Edele, Gcborcli Vrouwe dohanua Maria Dutrv,
Douairiere den Hoog-Ed. Geb. Heer Johan Fre~dr&
Heudrik d e Drcvon: Vrouwe vau H e e m s t e d e , Rietw i j k , Rietwijkcroordeu Berkenroode;. w a a r v a n b i j
dezen kennis wordt gegeven aan Familie en Bekenti~n
door

‘s-Ha,ge, den 20 Oct. 1808.

S. L. Tak, executeur.

‘IIbis. D a n i ë l rJ:uque~ .4dolphe d e
Dreven, geldoopt tc
Leeuwartleu (Waalsche kerk) 19 Juni 1735, wordt in
h e t officiercnboc~kjc v a n 1 7 6 8 aangetroff~en a l s 2c
luitenant bij clc (;&les op Hollanrl, in 1772 als majoor bij het rcgimrnt infanterie vau Hcrtell, dal in
genoemd jaar cu in 1773 te Saincn iu garnizoen lag
cu waarvan hij hel I C bataljon commandeerde. Na
1773 verdwijnt zijn naam uil hel leger. Florein-ontvanger in Friesland. In 1780 vvordl hij aaugelroffcii
als sladhouder van dc leeuen v a n Bureu cii 2 0 Seplember 1790 ais Drossaart en Dijkgraaf le Doesburg.
Hij overleed t e hlanslricht 1,5 F e b r u a r i 1 8 0 7 . H i j
huwde le ‘s-(Gravenhage (Kloosterkerk)22 Dccembcr
1771 met Regina Sara Bergsma, geboren 30 Juui5
gedoopt le ‘s-(Gravenhage (Kloosterkerk) 1 Juli 1747.
overleden te Lcidcu 27 October 1821, l;lochtcr van
Mr. Adrianus Bcrgsn~a, en Calhin%m Regina vau Bijnkershoek. Rcgiua Sara Bergsma hertrouwdc tc Maastrichl 8 Juni 181?5 mcl Ds. Johan Godart van Gendl.
Uit di1 huwclij k :
1 . Pierre Frederic A d r i a a n de Drevolt, w a a r s c h i j n l i j k
geboreu te Namcu (België) in 1773 m welk jaar zijn
vader aldaar in garnizoen was. Vaan:lrig5e compagnie le batal.jou vau hel regiment infanterie OraiijeGelderland le Doesburg 17 November 1789, daarna
bij de Hollandsçl~c Garrles 20 September 1790 met
den rang van luileuanl. Overleden te ‘s-Gravenhage
(bij ceu duel in het Haagsche Boscli) 22 October en
begraven in de Groole Kerk aldaar 23 October 1790
(impost le klasse f 30.-).
Hij had een geschil met een zijner collega’s, die hem
uitdaagde tot een l&rel, ‘(lat in het Haagsche Bosch
plaats had en waarbij hij omkwam. Hierover ver-
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scheen een artikel ,,Een dubel in hel Haagsche Bosch”
door Arnold lsing in Haagsche Stemmen, no. 7, 14
Februari 1891, een onder dezelfde titel in ‘de Haagsche Pos1 van 16 Februari 1924 en een in de Nieuwe
Rotlerdamsche Courant van 15 Februari 1931 van
de hand van den gep. generaal-majoor .de Witt Huberts.
Over deze tragische gebeurtenis vond ik in het archief
van het De Drevenfonds nog de volgendIe ,,copieaanteekeningen van wijlen den heer C. S. H. (1790):”
Een droevige gebeurtenis vi’el Vrijdag den 22e Oclober 1790 alhier voor. De luitenant onder het regiment Hollandxhc Guardes, Wigbold van Heekeren
van Barlam, zig beleedigt aglende van den vaandrig
in hetzelve regiment P. F. A. Drevon de Montargues,
daagde ldenzelven tol een tweegevegt uyt. Voorn. Vrijdag kort na de midldag begaven ,de duellisten verzeld
van hunne secunden, zijnde van Bylant, van Til,
Sweerts van Landas en Bouwens, meed,e officieren
onder hetzelve regiment, zig in het Haagsche Bosch
daar het gevegt voorviel, met dit rampzalig gevolg,
dat de ongelukkige Drevon zijnde een jongeling van
17 jaaren en eenig kint van zijn ouders, die,zig thans
op de terug rijze van Aken bevonden, in het hart
gewont ncderviel en onmid~delijk ‘daarna ldlen geest
gaf. Hij werd ten huyze van de boschwagter gcbragt,
terwijl de moordenaar nevens de 4 s’ecunden met
der haast de vlugt namen. Zooldra dit geval rugtbaar
werd, verwekte zulks bij yder aandoening en niet
min verontwaardiging teegens den daa,der en secunden, wijl men bij de geregtelijke schouwing van het
lijk bevont, dat behalven de doodelijke wond, niet
alleen nog twee steeken in den arm, maar ook drie
in de rug gegeven waren, ‘t geen meer na #een wrelcdadige moert dan een gewoon duel geleek. Het lijk werd
Saterdags nagt in stilte in de groote kerk begraaven.
Maandag den 25 kwamen de ouders van #den ontzielden in ‘s-Hage. De Regiments Krijgsraad deed
Maand. den 25. bij openbaare trommelslag de 5
bovengemelde officieren indaagen om in persoon te
compareeren voor de Krijgsraad op, Maand. den 8
November, ‘t geen op die dag voor de tweede maal
geschiede tegen den 22 dito.”
Is de veronderstelling te gewaagd, dat indien hij
was blijven leven hij eenmaal, althans voor een deel,
erfgenaam zou geworden zijn van zijne tante, die
kort na zijn overlijden hare beschikkingen maakte’!
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Hef wapen de Dreuon. \‘olgens medlcde~eling v a n
den Heer R. 1‘. Muschart le Arnhem is het wapen als
volgt: Geviercndeel, 1 en IV: in zilver een vlucht in
de linker helft geplaatst en waaraan naar rechts \‘c‘rbonden een horizonlaal geplaatsle voor-arm met ceI1
verticaal geplaatst zwaard iii de hand. 11 en 111: in
blauw een zilvcrell keper, vcrgczeltl van 3 pahntakken., waarvan de 2 bovenstc toegewend
en een roo’rl
schlldhoofd, belxIen met 3 slwrcil. Aldus komt het
wapen voor op een lakafdruk 01) een brief dxl. 4 Juni
1790 in porlefeulle 3S5 val1 hel Archief Nassausche
Domeinen.
Volgens mededeeling van I<ICII kolo~~cl b.#d. J. C. P.
W. A. Steenkamp zou het wapen zijn: een gouden
korenschoof op rood veld, terwijl tIc Archivaris van
het Archief van het Departemcul de Vaucluse mij onlangs berichtte, dat het aldus omschreven werd : rl’xgent au léopard passant non couronnd d’azur.

Bouwst eenen voor een genealogie Grínwís en
Keller-Grínwís.
In de ,.~~apeuheraut’~
van het jaar 1899 komt 01) de
bladzijden 82 er1 83 een /il.agn2enf-C;encJafogic
Lnuz Irct qcsfachf Grinwis voor, mede,gedecld
door J. 1;. V. LNa ccnc
beschrijving van het wapen-Grinwis gegeven te hebben (in
blauw, boven drie gouden zespuntige sterren (1, 2), onder
op eene grasgrond, biezen van uatuurlijkc kleur. Hclmteeken: eene kapel tussclsen ,ecnleu vlucht), vervolgt de
schrijver : Jhomas Grinwis of Greenwis :Greenwich;,
overleden te Oudldorp, was gehuwd en ha)J een zoon: Jan
Grinwis of Grinwits, #geboren te Ouddorp 7 *Juni 1682, overleden aldaar 12 Januari 1759, huwt mede altdaar 4 April
1705 Maria uan Noorfuijck. uit welk huwelijk een zoon.”
Di1 laatste nu is onjuisl, althans zeer onvolledig. Kaar
ons uit een Doop- en trouwregister vóór 1737 van Ouddorp, berustende in het algemcea Rijksarchief te ‘s-Gravenhqge, is gebleken, werdleu uit voornoemd huwelijk Grinwis-van Noortwijck de navolgende kinderen gedoopt:
1. 28 Februari 1706: No:g gedoopt het kint van Jan
Thomasse Grenwig en Maria van Noortyc, het kint genaemt Maria.
2. 25 Maart 1705: Gedoipt het kint van Jan Thomassen
Grinwis en Maria van Noortwijc, het kint is genaemt
liecas ( 1).
3. 22 November 1711: het kint is gedoepl van Mr. Jan
Grenewits en Marij Noertwick en het kin1 is genacmt Dirck.
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4. 16 Mey 1717: Gedoopt het kiul van Jan Grinwis, het
kint gennemt Luijcas.
5. 27 April 1721: Gedoopt het kint van Mr. Jan Grinwit,
het kincl genaemd Johanuis.
Het kind Maria Grinwis. sub 1 genoemd, is op 21 Mei
1736 te Ouddorp gehuwd met Johannes KeZl;er, j.m. van
Brouwershaven.
Uit het huwelijk Keller-Grinwis werden te Brouwershaven geboren: in 1737 op 31 Maart eene dochter Catharina; daarna een zoon Johaunis en op 19 Maart 1753 een
zoon Pieter Keller, die later in Zileriksee woondle, daar van
lSlO-1813 lid van den Conseil municipal was en de stamvader werd van #den bekend’en 18etterkundige
en publicist
Gerard Keller, geboren 13 Februari 1829 te Gouda. 1)
gehuwd 18 *Juli lS,53 met Carolina Cornelia Allot.
Johannes Keller van Brouwershaven komt in de stad
zijner inwoning geregeld voor op de nominatie voor schepenen, en is ook schepen, priseermeester en k,erkmeester
te Brouwershaven geweest. Voorts komt de naam Jan
Keller (later ten onrechte overgeschilderd als Kretter!) voor
als diaken in 1743 op een geschilder’d bord in de consistoriekamer in de Grootc- of Petrus- en Paulus-klerk tc Brouwershaven.
Eenig verband tusschen dit geslacht Kcller, dat zich ook
w e l Kellaar el1 z e l f s KeZla#art schrscf. e n Catelina Karler, die in 1519 tc Zierikzee overleed’ 2), is tot nu tot
niet vastgesteld.
. -. .
ASSEN, Mei 1937.
S.

Aanvnllíng Genealogie Grínwís,
35 Junij 1659:

het kint van Thomas Grinwits en Jacomijntjc Woutermans; het soontje is genoemt .Jan. Getuijge Jan Grinwits,
Frans Woutermans, Lucrelia van Peeneu en Jannetje
Laurens.
16 September 1663:
is lgedoopt het kin1 van Thomas Grinwits en Jacomijntje
Woulermans; het doghterken is genoemt Maatje. Getuijge
Ariaantje Jacobs van Dam, Jacob Woutermans.
13 Januarij 16GY:
is gedoopt het kint van Thomas Grinwiths en Jacomijn1) Zie voor nadere gegevens o.a. de ,,N a vo r s c h e r” van 1886.
bladz. 685686.
2) Zie: P. D. de Vos, ,,D e v r o e d s c h a p v a n Z i e r i k z e e v a n
d e t w e e d e h e l f t d e r 16e e e u w t o t 1 7 9 5 ” . ( M i d d e l b u r g 1931),
bladz. 9.
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tje Jacobs; het soonlje is genacml .Jacob. Peters zi@: Jacob
Woutermans en Frans Woutermans. Getuijge StijxitjeCornelis.
1682.
Den...... Junii i s g e d o o p t hel kint van m e e s t e r Thomas
Greenwich el1 Jacomirla \l’outermans; 11~1 soonljen is gcn a a m t J a n . - Geluygc Matje11 Thomasse.
(Doop- en trouwregister 1 Ouddorp, Alg. I!ijksarchief).
Dit komt geheel overeen met de mede:lechngvan J.F.V.
in de ,,Wapenhcraul”van 1899, die opgeeft ‘dat Jan Grinwis te Ouddorp werd geboren op 7 .Ju;G 1682.
Ook het ontslaan van de naam Grinwis < Greenwich is
hiermede, meenen wij, bewezen. S.

De pest te Roermond ín den loop der eeuwen,
door .J. Kleyntjens S. J.
(Vervolg van bladz. 131 van deze jaargang.)
H e t j a a r 1661 v i n d e n w i j weer v e r m e l d a l s pest.jaar,
ofschoon ook in de jaren, die tusschen ,l635 en 1664
liggen, Roermond niet geheel is vrij gebIeven van pestgevallen.
Romdom de stad bleef ‘de ziekte woeden, vanjdaar, dat
24 Juli 1664 bevolen wordt: nicmnnd aan de poorten le
laten passeeren uil besmette plaatsen. Wie naar b~esmette
plaatsen gaat, moet veerlig dagen wegblijv,en cn 13 Aug;
1665 staat vermeld: In eeuige naburige st’eden heerscht
de contagieuse of schouwende sieckt,e, de magistraat verbiedt communicalie te houden met iemand komende van
Gulick, Lennich, Kandelray, Nimmegen. 2 6 S e p t e m b e r
krijgt de magistraat val1 dien v;m Venlo bericht dat hij
aangezien ,,de pcslilenlicl~e smettende sieckte tle Nijmegen
seer passeert” het verbod heeft doen uitvaardigen geen
koopwaren uit die stad herwaarts te voeren. hij ontvangt
bericht, dal de lioermon~dsche
marktschrijver zich aan
dat verbod niet stoort, weshalve hij den magistraat verzoekt orde daarop te stellen.
Dat de magistraat voor zijn onderhoorigen in de bres
sprong blijkt, uit een schrijven van 22 April. lGGG.aan de
drosten van Horn, Wassenberg en Bruggen en %dn den
ambtman van Millen en Born, waarin hij meldt, dat hij
vernomen heeft, dut zij alle communicatie met Roermond
verboden hebben, omdat in hunne respccticve ambt’en het
gerucht verspreid is, als zoude (de besmettelijke ziektte in
Roermond hevig woeden; de magistraat verklaart, dat
slechts één huis en één kelder van besmetting verdacht
worden, waarin 5 personen gestorven en nog twee lijdende
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zijn; hij heefl. echier huis eu keld,er doen ,.bewner!en ende
separeren van de gemcynschappe van andere bergers” en
hi~b~e~pt~ d a l d e ziekte geen verderen voortgang zal
Zijn schrijven klopt crh LW niet geheel met het bericht,
dat 14 Apr’il opgeleckclxl slaat: Alsoo te bevrcesen sta’et
d a t God1 almachtig ,rlese stxlt compt tc besoecken mit
contagieuse siccklc en al bcrcids in Cén huys cn in turc8e
kelders diverse pcrsoncil zijn gestorven”, xoo zullen twee
personen op iederen hoek dur straal worden geplaatst dit
niemand in of uit laten ga:m. Tn deze stratlt lagen de bcsmette huizen van Henrirk Gr:~even cn de k e l d e r v a n
Merten van Amcren. .Jan Wyric*ks kcltlrr zal met pl:mken
afgeschoten worden. Ruilen dc stn8:l op ,tlc!~ 08evcr van de
Maas op den Holtgrient. zal men hutten maken voor de
zieken en nog andere hutten aan het Hoogsrl~oor voor de
gezonde vertrekkenden uit 8:Ile geïnfr&cr8cl(~ huizen. Twee personen zullcu worden gcsleld, om 8~1~ ldoo~,len te begraven
en aan de besmette spijs te brcngan. Een iredcr zal zijn
honden opsluiten, de ,.katlell yuit maken” ‘de varkens van
de straat houden3 ‘de afloopende goten opcncn ,enz.
Henrick Graven, boden van Cnnselarij zal uit den kelder
van het huis van Overste luilcnant Monson vertrekken en
gaan wonen in zijn eigen huis of op gezonder plaats.”
Verschillende maatregelen wordmen in dat jaar 1666 genomen, om Le voorkomen, dat de pest zich zal uilbreiden
en om de peslzieken, als er meer mochten aangetast worden, te kunnen verplegen.
Zoo wordt 22 ,4pril besloten, geen Gulicksche onderdanen in de stad toe te laten. In de pestbarakken zal men
britsen maken. 1 Mei wordt aan de Cellebroeders te Maastricht of te Thienen gevraagd, de besm’ctten te komen oppassen, terwijl er vrouwen worden aangenomen, om de
dooden te kisten en op rle baar te helpen.
De besmette personen uit het huis van den Gold>@n
Schouw, aan Henrick Graven toebehoorend en die uit den
kelder van het huis van Mr. Johan Wyrich bij ‘t Nonhof
zullen naar de barakken vervoerd wotden. Ook den koster
Charles wordt geboden, zich van omgang met andere personen wegens de ziekte tle onthouden. Daar ,dit verbold niet
te onderhouden bleek werll het 31 Mei weler in etrokkcn.
Dankbaar voor goede diensten geeft men f2 Juni aan
van Langenbergh 25 gin. Ruremuuts. Men heeft nu achterhaald, wie de ziekle hecfl binnengebracht. Epen arbleidcr
uit ‘s-Hertogenbosch is de schuldige. Telkens wordt vermeld, wanneer een familie wordt aangetast. Zoo staat op
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7 Juni aangegeven : In de Scl~oe~~I17:Ikersir;iat stmcrft in het
huis Van Keuckhoven iemand aau de ziekte. De huisvrouw
met kinderen zullen naar de stadshuizen in den Go~~lsbongart gaan wonen; zi,j zullen met gesloten deuren en vensters 14 dagen binnenblijven en met niemand omga:ln,
verder moeten zij 40 dagen builen de stad gaan wonen.. Op
overtreding slaat verlies van burgerrecht. 10 Juni wordt
weer een familie Lenarl Roeijeu, nadat hel lichaam del
dochter gekist is, voor zes weken buiten dc slad gesloten.
Met genoegen wordt 6 Juli \:crmeldt, ,tlat ‘de ccllebroo$ers
zijn aangekomen voor het olqx~ssc~~ der zieken, men ruimt
voor hen een huis in.
Ondanks alle pogingen neemt de ziektc lot, want 7 en
10 Juli worden weer nieuwe sterfgevallen opgele~ekend.
,.al degeuen,, die ten huize vau wi,jl~ch Joanna Holtmans
zijn geweest en het lijk hebbsen he1pe11 rcck’en, strcck,en,
verciereu, enz. zullen 14 dagen afgezonder< blijven.”
Graven, zoo straks vermeld. ten wiens huize cen pestgeval
was voorgekomen, mag weer de stad binnenkomen, maar
schepen Cruysancker moet zi,jn huis loel~oudc~~.
31 Juli schrijft de magistraat aan dien vau ,kken, dat hij
vernomen heeft, dal men het gerucht verspreid he8efl. als
zoude de besmettelijke ziekte in Roermond zoodanig hecrschen, dat weldra alle communicatie en toevoer daarmede
zou verboden worden. De waarhei’d is, ‘dat #:.lc ziekte door
een arbeider uit “s-Hertogenbosch is l)illnc~llgcrl)raclIt en
dat er in 5 maanden tij’:1 30 a f0 personen bezweken zijn.
er zijn echter alle maatregel’en genomen, opdat spoedig
het eiude der ziekte kan verwacht worden.
Toch namen andere burgemecst~ers maatregelen. dal geen
personen uit Roermond zonder genecskun:lig al Lest, zouden
wij zeggen, in hunne steden binnenkwanl’en, want de magistraal van Maastricht schrijft í0 Au~uslus XUI dien van
Roermond, dat zijne sla8d tot nu toe voor de zicklc is bcwaard gebleven, maar dat zij in vele omliggende stcldcn
heerscht, reden waarom niemand meer iu de stald wor~,ll
toegelaten, die geen sc:hrift,elijk bewijs kan vcrtooncn. dal
zijn woning onbesmet is.
14 Au,gustus hooren zij van Roermonds magistraal in
een schrijven aan den Drost van het graafschap Horn, dal
de ziekte ongeveer gestuit is, want in de laatstme 22 dagen
zijn er slechts 3 of 1 kinderen daaraan bezwek~cn; hij
hoopt dan ook, dal (de ‘drost thans hel verbod, om de stad
te bezoeken, zal intrekken..
Als 4 September een advocaat uil hel ,erg besmette Nijmegen, Moringh genaamd, het waagt Roermond binnen t’e
komen, wordt hij op last van den magistraat zonder vorm
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van proces builen de veste gezet.
De ziekte blijkt echter niet geheel gmwkSen, want 22 October staal vermeld, dat alle bewoners van het huis van
wijlen capilein Cuyckhoven
binnen moeten blijven. Nieuwe
pestordinantie’s worden gemaakt op jdien ~dsg en op 25 Oct.
en 11 November. Verst+~illende huizen worden gesloten.
De wijsmoederAnna Houton, die weigert le ,:lienen b.v.
bij Cruijsancker word1 14 Dec. onlslagen en in haar plaats
aanigesteld, de huisvrouw van Kuth Houben van I,inne. 3
Maart 1667. wordt den hurgrrs nogmaals bevolen de straten te reinigen.
Het eerst? dal er nu weer van de pest mekling wordt
;gemaakt i s iii e e n scliri~j\~cn v a n (lei1 m:lqistraat van
Maeseyck, die van den hurgemcestrr van Hasselt bericht
heeft ontvangen, d a t , n u d e besmelt~elijkc ziekte i n d e
omstreken dier stad is uilgebroken,het \-rbrbodeu is. haal
in- of uit te gaan zonder hchoorli,jkc~ attestatie of gezondheidsbrief.
Intusschen blijft de pesl voorlwoeden, nu eens hier dan
weer daar uitbrekend. want 2 Juli 1667 moet #do mqistraat
weer nieuwe verordeningen uitvaardigen. 9 .Juli 1669
schrijft de magistraal van Maastricht naar I<oermond, dat
de toestand der besmettclijk~c zicktc daar niet zóó erg is,
dal ,,het stadhuys soude g+oten of ‘:le ma$strale v’ergaderingen souden geschorst zijn”, de waarhed is, dat van 16
April tot 30 duny 206 personen en van 1-8 Juli 19 personen daaraan bezweken zijn, zoodat er ge,ene re:denlen bestaan, om de communicalie met de stad af te sniisden, hetgeen ook niet tusschen Maastricht en Luik geschi~ed is.
Of de pest toen erger woed’:18c, is niet bekend, maar mien
zou het afleiden uit hel besluit van 6 Xov. 1670, waarbij
aan de Mater van den Go:lsbongaarthel oud pesthuis weer
wordt teruggeschotlltcn,
de stad had in dicu tijsd veel te
lijden, want 10 Sept. 1671 staat aangegeven, dat het dcrdc
deel der stad ltloor oorlog, brand en pest niet opgelimmerd
is. De oorlog zal wel een groot deel gehad hebben aan hlet
heerschen van dc pest, zij blijft grassecren,
want 16 Juli
1676 woedt de ziekte te Dussclclorf cn 1678 te Maesyck.
Kersen mogen niel verkochl worden op last van den
magistraal. Bang blijft men voor de uitbreiding, ‘daar 16
Maart 1679 besloten word1 in plaats vau een heg eten muur
te bouwen als afscheiding van de pesthuisjes van tic overig’e
gebouwen in den Godsbongarl. Of ‘:lit laalste zoo schitterend ~geholpen heeft, is Gel bekend, maar geen pestberichten zijn er overgebleven van de jaren 1679-1713, behalve
een klein berichtje van 15 0~1. 1699, waarbij bevo18en wordt
de zieken da’delijk aan te geven.
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1713 schijnt weer een kwaad jaar geweest Le zijn, want
uit dit jaar 7 Nov. hebben wij een instructie tegen de verspreiding der besmettelijke ziekte: ‘die ro11:lom woe~lt:
1. Niemand zal doode beesten boven aude laten liggen.
.2 De vleeschhouwers zullen het bloed en de vuilighcicl
der penseryen niet op straat of’ in de goten tatcn
loopen en buiten de stad brengen.
3. De brouwers zullen geen draf op de straat latten liggen
4. Geen mest op de stralen laten liggen.
5. De straten Dinsdag en Vrijdag te vegen.
6. Geen varkens op de publieke straal tmc laten loopen.
Nu bezitten wij uog maar enkele berichten.
Het eerste is van 31 Ocl. 1720: De besmettetijkc zicklc
woedt in Marseille; er wordt een orttonnantic gegeven
tegen de ziekte.
12 Febr. 1722 luidt het: de ziekle is grassccrende; geen
vasten.
18 Sept. 1732 woedt in de oms:reken van Roermond #cte
dissenter+, de verkoop van ‘druiven, noten, moes, enz.
wordt verboden.
Het laatste bericht is van 18 Dec. 1738 het is een instructie voor de poortschrijvers. #Zij zullen de inkomendcn
de gezondheidsattesten afvragen, maar toen schijnt het gevaar ook bezworen te zijn, want 25 *Januari 1739 worden
zij wederom ontslagen.
Wij mogen uit bovenstaande de conclusie trekken, dat
de ,goede sta’tl Roermond zeker ni’el. het minst van dezen
ontzettenden geesel der mi~l~tlelecuwen gehxlcn beeft. Ook
daar zooals overal elders waren de voorbehoedmi~dtlelen,
de gel>eesmidldelen ‘en ltle isolatie ‘~Jer lijders volkomen onvoldoende, voortspruitenldc uit de zeer geringe kennis ,rtie
men had ten aanzien van het wezen der kwaadaardige
ziekte. Wij kunnen ons dc angst en radeloosheid der
menschen voorstellen, voor dit onbegrijpelijk cn onafwendbare onheil, waar onvermijdelijk de ~doo~d op volgen moest
binnen zeer korten tijd. En daarom client clankbaarheicl
ons te vervullen, voor de groote mannen. die ‘dikwijls ten
koste van eigen leven, onderzoekingen ded’en en met resultaat, de juiste geneesmelhodc (sera) aangaven zoodat
een zoo vérgaande epidemie, neen, endemie, practisch in
onze tijden ondenkbaar is. Voor een groot ‘deel moet het
bliksemsnelle voortwoekeren van deze ziektse ook op r’ekening gebracht . worden van het volledig ontbreken van
wat ook maar in de verte op onze begrippen van hygiene
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gelijkt. Met dat al hebben onze voorouders ontzettend geleden, en zijn tic excessen waaraan zij zich in hun wilden
angst overgaven, ook zeer wel te begrijpen en te vergeven.
En wanneer wij hooren van de gebrekkige middelen, die
onze voorouders aanwendden bij het bezoek van een der
,.vreselijkc ruil(lrs uil de Apocalypse,” zullen wij waardeeren het nul der hedendaagsche hygiScnische maatregel’cn,
waardoor we va11 dergelijke verschrikkelijke ziekten bsevrijd blij ven.
Documenten uit het Stedelijk Archief te Roermond,

Verdrachsbock bl. 7~0. 30 Aug. 1754.
Nachdem die gefchrlike besmletlende kranckh,eit der Pest
iu deij voersteden unld in der stadt vast hier und dacr entspruyte und efrciset, u n d d a n thee bevrechten ldieslelvc
kranckheit sic11 wcider verspreyden und alhi’er oeverhandt
nehmen muchlc soe g e i n gued’e ordnongh mld r e m e d i e
hier tegens gcbruickt wurde. Verdraegen dqerhalven by dien
S. und Erss. Ragdt dat ein jeder sijn huyss ldair in eymandt
an der pest ulgS~s!orven weer X1111 daleghe langk thoe halden snll gein tlnsleren oich an der straten oepenen, und
die oevcrblyvelldc luyde lder anderer bukgeren gemeyn geselschap eijn tyl langk vermijden oick in die gemeyne
kircken undcr die gemeinte sich niet vermengen ‘en sull~en,
sullen oick alle und jedere ihr huyser, strat’en und sipen
vur morgen dat die sonne ondergeit der gebuer fegen unrl
revnigen, Ilcm alle1 mest soe irgcns op der straten lig1
biïmen dreg daghen then langslen ulh doen fueren, Item
alle vercl~ensslell, soe yrgens op der gemeyner strat,en, in
der stadt boegen unld sunst andere winckel’en niet op der
luyden eygen erff en slaen binnen drey mdaegen sic11 affbreeckcn alle1 01) eyn peen van V merk groet halff dien
heer und halfl die slsdt. Verner sall nyemant syn verckens
bij der slratcn lailen kaen? off sullen geschut wIerden mld
(lcm schutter syn gcrechtlcheytc betaelen, und noch verbroeckt. hebhen V mr. cleyn. Actum den 30 Augusti.
Noch sullei alle und jecliche an ihr huyser dair in ,ilie
1x4 is1 eyn teycken thee wetsen eyn stroewisch utlianglen,
und sullen dit sae van deser krankheyl genesen syn oick
die in sulcke huysser omgaen, alle ein wit roelgen in oepen
handt ocvcr straten draegen. Allet up meijn peen van V
mcrck grocl half1 den heren und halff ‘der stadt.
Verdrachsboek, blz. ll.
21 Mei 1573. Wordt de veror8denin,g van 30 Augustus opnieuw aggekondigd.
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Den XXI Mey 30. LXXV ist die ordnongh gegen die pest
a o . vwledrn i n Auguslo gcpublic~iert wctlcr verhaell und
a f f g e l e s e n , und beneffens sulckc ordnongl~ m i l ingcstall
und ,gepublicierl, das die l~lechlcrscl~e iind an:lcr ut11 den
pesthuysseren 01) der 13urcn ni.i;gens tin11 i n
#rl,er Macsen
a l l e y n d i e kleijdcr riiicl allerlci~ lijllgewactli \\ussc*11e11
sullen op eyu peen van V merck halff den heer uiitl halff
die stadt.
Verdrnchsboekbl. 92.2 -4 Se11 tember

1,597.

A l z o e m a n vut .gcmeyncii la~idIgcsrhrcy
verslael, dal
C o l l n , Wecken. Gulwh, l)iirw. u11d mehr a~~tlerc onsc nabuer sleeden und l~ladscw init ‘tlic colltagioesc scl~or~n~~clicl~~c
sieckte und plaegc der twst’en van Go:1 t alln~echtigh heymgesocht sein, uiid dc~rgestaltl (leytler) sicli alilaer nu verspreyth u n d onverhandl genohmell,a l s ‘(lat h e t gantz gefehrlick l u i d e n , sec ill geroerten stcdcn 111x1
plaetsen
wohnen, converseren. lrafficcluercn und handelen,hier ili
d e r statt i n toe laeten. off ouch tocgedolcgcn, Ylescr stat
b u r g e r u n d inwohncr tlerwairlz Lw rciscn, t o e gacn o f f
toe negotieeren, diewcil doir sul(~ken luydcn bcmelte gefehrliche sieckle lich tlich Ilier solle konn,en werden ingcbrachtt, und dair tloir dcsc stntt in gelijckc ~efel~rlicl~hcitlgestaltt, und o m dcm WC v i e l mueg?lick volr lot komtncn
ist mit adviss ancl rnhI- ons Zn. Herrn Statthclders Graiff
Herman Zue dcm Hcrgh ets. roirgoct xngesien. toe intserdiceren und toe verbieden. wie ltlan hiwmit wael ~ernsllick
wert inlerdicierl und verboo:Ien, allen untl iegelickmen burg e r e n u n d inwohnrren. obberuert’c van Godt allmecl~tigl~
mit vorgerurte schouwlicke sieckte nu heymgesochte ste’eden, in dese tijtt, uml al1 voiren vlie va11 al zul~~ke plac.ge
wederom vrij. sullc~~ sein! toe frequenteren odcr Lot besuecken, aldaar tot converseren, negotieren, md han~~delen~
oich tot gaen off toe slain, onder arbitraele hairde correclie mld straiff. Und aingacTndc ldie vremb3e passant~en, sullen die schrijvers. hier sen de stxllpoirtcn gestaltl, tliewlve vlij tigh und ernstlich, oucli. woe noedigh, onder hairen
eiclt? affvraigen, van wair sij kommen mld off zij ouck uijt
eemge der voirss geinfect~eerdcn skdcn unrl plaeben kommen? Und wan sulcxs alzoe bekantt und befoaclen, alstan
denselven den inganck <leser stalt wrweiger~en, uud anaeggen, dat sij iersl, uud bevaren sij ingelaeten sollen moigen
werden, sich achtt dagen bulen vigeniz in vrijer gesomler
p l a e t s e n verhaldeil untl verfrissc*lieii sullcii~ uibd tlairnae,
und eh niet, den ingank gewinnen. Edoch wocvcrn vreembde vohrluiden tot Colln wijn geladen h&len, und bie her
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brachten, sol1 man denselveu den toegauck untl vahrtc in
dcse stalt pcrmittereu wailverstxndc, soe i:lieselve gesoudt
uJJd mi1 c>cner sicckten behaffl sein ; und (dat sij anstontl,
naedem &j sullen hebben affgeladlen, weder her vul vahrcn
sulleJ~. 1)airmit aver ouck alle besorgte gefchrlicheit vnd
OvcrcoeJnsle sulckeJ* schouwlickerc smettender‘placgen tsoc
viel bie goider politien toe geschilen mueglich hier noch
bie tijde vorgebowt, und ‘die oirznecken boeser lufftt, gestancx vntl infeclion hingenohmen, alss wert gelijck fals
a l l e n und jederen deser statt burgeren v n d inwohneren
wel ernstlich bcfohlen mld geordiniert, die slraeten, gutzen,
stegen, wiJlden vnd boegen van den stadmuyren mit geinen
dreck, mist, vnflactt toe beleggend, vn’d toe v8eronreynigen,
sonder sulcss alles bulen der stalt ain bequehm~en oi&ereJi
und plnelsen opt spoedichst vuereu, breugeJ1 oder ,draigen,
vJld dit voirss oiJAer hinvortt tdanau re>rn uIlId suyver toe
laeten, op peJle van X merck ‘groet t’egens den contravcnienlen uud ouertredereJJ. Tot welckeu ,einlde dan die verschungh gescllien sall, dat die velttpoirten ther uohtdurfft
sullen worden geopent.
Ijat ouck Jiiemandtsic11 en sol1 verwirdeJSeJl b i e dagc,
nachte ofl’t ontijcleu, vuer seinen, seiner naebuellen offt
anderer luyden erfl’en, op publicque plaetsen vwl gemeinen
straeten, in die sijpen, windeJ1, #gatzen, poelen op die statl
vesten oden iJJ den grauen eenige ‘doide b~e~estcn, vuliclxilt
ofi’t uJ~reynic~hey1 toe werpen oder toe schudden, op peJl’c
van arbitrale correctie uae gestallt der oucrtredongh.
1 ten] dat niemanl eenige verckeJ~sstallen int openbaer
oder op der gemciner slraeten o’der omtrent mdile stattmuren
uJJd vesten, dan allein op seins selffs ervle (solider noch1ans
seine Jlaeburcn dair doir toe bel~eydigeu off toe bestincheu)
sol1 moigen selten.
Und dat sec wael om deze, als andere beweogcmlc oirzaccke niemant Seine vercken o p d i e slraetc sol1 latc
gaal, sondcr davan hal~den, wie ouch ldie vercken, uud alle
aJJdere beesten, So? vul d’cn buteusten, als van <llen binJi~cuslen statt wellen und grauvell (damit dieselve ‘(lavau nicl
vmbgefreurt und gesetendt) halden. Od’er sullen cCes&%
1elckeJJ reisen gcschutt weJ&n, dem heren V rnPk> urn1 rlen
schutten Seine gercchticheit moteten betalen.
Vnd sal hinuortt der vercken vnd vehe merckl (volgende
die ordonnanlie Aairop gestaltt) buten idie Opperpoirtte,op
der plaetze dairtoc gemaickt vnd dieucnde,vnd niet biml’en
der slatt gehulden werden, lselfl;de b i e provisie, und l o t
a n d e r e Ord.titl Aclum e t conclusu~~~ i n v o l l e n Raht d e n
vierden September 97.
Publicat. Sondaigh den 7ten Septemb.
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30 Julij 1598.. Verdrac~hsboek

bl. 99.

N a e d e r n a e l d i e conlagieusc und smettende gefecrliche
sieckte, oder plaegc der peslen. hyr binnen ‘der sfadt vast
e r r e s e n , u n d daerran vers&ci:lene huyser vnd plaetscn
( b e i d e r ) i n f i c i e r t vnd onlstcerken sijn, vntl d e r weegcn
hoi& noedich mi1 goetlcr politie vnd or~Inungh (wie van
alts bruycklich vnd hecrkon~n~ens) daemil ILlie voirtplantzung sulcker schouwelicker siecklen, sunsl oirsacckc der
infectiël), vnd voirdere cnlsteeckungr: der lacht (soe veel
minschhck oder m u e g e l i c k ) voirgebouwt u n d verheurlet,
hirop toe verseben denina?doen Schol tiss FFurgmrre schepen vnd raeth van wee~cn des heeren vn,d der stadt alllcn
jeglicken volgende artikulen lot achlerfo$c vntl t’onderhalden wael stricklelick beveclen vnd gebloden.
1. Irstlich d a t ( v o l g e n d e ,ilie leste publicatie! j’cderein
alle Mistmfgh. Vnflnctf \-rld vuijlicheit aenstondt und ten
langsten bmnen vier dagen naer dese publicatie van de
straten, gatzen, uijl der stadtbocsen vníl van den publicquen plaetsen buylen der sladt sen bcqueemen oir’dcrcn
r u y m e . v n d dieselve ‘tlaer v a n hinnort s u y v e r und rein
halden vnd laeten op peenc van V merck groot.
2 . Gelijckfalsd a t nemaodt sich e n verfuefidec~e b i j o n tijden voir sijner offle sijner nnebcrcn huyseren, erffsen in
die slraeten, winden. sijpen, poelen ‘der staldt vest’cn offbe
grauen binnen offte buyrten eenige onreinicheit, gestancx
doede beesten offle vuyiichcit toe werpen, offtle to’e schuldden maer dieselvc buyten #[le stadt vergraven op peene van
arbitrale correctie.
3. Soe sol1 au& ncmandt cinige verckenstallcn int opcnbaer op der straeten, in der stadt boegen offlc muyren,
oder audcre winckclcn moegcn haldcn oldcr sctten, ‘dan
allein op sijn selfft erft’, solider nochtans sijne nacbuercn
daerdoir toe belei,digen offte toe bestincken.
4. Wie dannoch jeder ein sine vercken van ‘der straelen
sael halder op peene van vijf mrk clein vnd daerbij noch
geschutt toe werden voer die ,eerste reysle, die tweede reysé
dobbel en die der#rle reyse son:ler eenige conniventie oft
aensien van jemanden prys gegeven te werden.
Weshalven auch geinen verkens merct dwijzende dezie
gefeerlicheit hir binnen der stadt toe gestaedle.
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5. Verner alsoe weegen derseluer gefiecrlichteit alle fruytboemfruchten, vnd andere eetbare dingen die ha@ vuylen
vnd bederueu soluderlich toe myden ‘clif,le toe schouwen.
Soe en sael niemandlen loegelaelen sijn, ennige d~ersel~zer
als keirssen, pruymen, kriecken, appelen, 1 peelyen milck
vnd dergelijcken, dit principalick van omliggenden infecteerden doirpen hyr ter mert gebracht werden, veil toe
setten offte toe vercoepen, bij verluyss derseluer vnd op
peene van V merck.
6. Verner en sullen geiu visscher, visschlerswyffer noch
anderc einige doedc risschen die hyr sijn gevangen offt
van buyten inbrachl veil dragen noch vercoepen, op pcne
van arbitrale correctie.
7. Vnd sullen sonderlich nu ter tijt die aengestaltte kuermeisteren op ten gesalten vnd zee visschen, wie gelycfals
die kuermeister op den vlees& ihr ,debuoir vnd goedle
sorchvuldige achturig daerop nehmen, dat ihmmer gein
vuijl, stinckenclt onbequeem viswerck noch einich ontijdich ondeu,gent vnd ongestalt vleiss, fuernemtlich aucr
geine dode o’der buyten gcslacht’e beesken, wess artz die
auch sijn mogen, hir inbracht, verhantiert noch dieseluc
noch vierss verckensvleiss, hyr vercofft en weirdt, t welck
huerluyden op ihren eidt wuerdt befoclen, sunst hhenselffs
der gebuer daer voir aen toe sehen.
8. Vuert daer beneffens deu porlcnaren vnd schriver8cn
aen der sladspocrten wol1 ernstlick geboeden, op allen vnd
jeder van buyten, vnd van infecten oirderfen aencomenden
persoenen, ihem fremden giltesen, mulaetsen vnd vagabonden (die auch antlerer gefaer halven verdacht) vlytige opsicht toe nehmen, und die genige die van den einen offfte
anderen gesuspecteert, buijten die poirten toe keeren op
buereniss baeres amptes, vnd daerto’e noch nae befindIen
gestraff I: toe werden.
9. Dae nae einich hauss binnen der stadt mit obbemelte
contagieusen sieckten oder pest’en ontsteecken vnd daeraen
iemandt daerinne gestorven iss datselve hauss sael sees
weecken lanck nae den letstcn aeffgestorvenlen, toegehalte?, gein winckel offte vinsler geoepent noch emige waere
. .
voxgesatt werden.
10. Vnd die genige die sulcke siecken verpleegen sunst
in denseluen huyseren verbleven sijn, sullen van andmerer
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luyden geselschnfft vml gemeiuschaffl, s o e o p d e r slracten, vud mcrckt alss in der kircken, sich ,cloirgaelltz cnthaldeu vud dacr onder ueit vermellgcn, n o c h daer olrilel
gaen vud staen, vud dcrhalven neit vuitgaen moegcn sonrler
eiu witt roetgeu in die haudt toe 8rlrageu.
Oyck sullen die,geue die inde geiufectecrdc huijsell syu
ende ihre devotie in eude acn 011.x 1. vrouwe Cappellc op
andere tijden niet doeu mogen (dan in Itl’eu rechteu mi&laegc
ll.. Soe solle au& jedereiu syne kindcr son:lcrliugh
v a n ,geinfecteerdenP vnd ontsloeckenen plaels~cu vau clcr
stralen hnldcn, vutl die kinder neit o u d e r 8~18cu amlcrcn
laelen loepen.
12. Vud neu huysercn dacrinne die sicckte offte pcstc
is sael een bleeck daer deu soet,en Naem Jesus op shtct.
van wegen der stad1 lol eineu teicklen vuytgehaugcu werden.
13. Wanneer auer eenige lijckcn aen dmes.er sileckteu vlcrscheiden toe be,graeveu siju, sullen geiue amptsgcstell’cu
oder naeburen gehalden offt gefaertf sijn, itiuselve nac JCII
kirckhoff toe draegen, oder ter eerde toe b~estaodeu, vud
sullen eirsl sulcke lijcken, eene u r e v o e r d e n opgnuck.
offl eeue u r e uner den oudjergauck ldcr solmen sondcr
eeuigh geluijdt vau Clockeu offt dat iemandt anders mi1
sal gaen dau die lijckeudragers begraven werden.
14. Alle andere luijcleu auer sullen disc sterffhuijser soe
wael als die ,genige die mit deser sieckteu blehafft ganzli&
schouwen und mijden.
15. Soe wanneer iemand1 tsie in geinfecteerdae huysen
off aen deze mit deseu smettemie siecktte van Godt wlerdt
heimigesocht, sullen dieselue eude btesonder die van geinfecteerde huyseu soe haest sij sulcxx gewahr werdsen en
sec sterck noch siju, dat sij gaen cunnen sichc aenstondt
(in soeverne de gemeente in dien (dienst goedes niet en is
naer die kerck bij den H. pastoer offt capellasen vervuegen
ende aldaer mit GoIdt vereeuigen endle cdie H. Sacrament~en
. x
administreren laeten.
16. Wan avers jemaud soe cranck is dat hij sulcxx niet
doen doch voer aen straehleur commen can, sal hij sich
aldaer vinden eu berichteu oyck de Sacramenten administreren laelen..
Marginalia hare conclusa in Senatu 25 April 1615.
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17. Vnd dweil niet allein surchlich vncl ,gefeerlich dan
onbehoirlich iss, dat die genige ‘die in pesthuys8eren verkeeren, vnd die soe dacraen kranck sijn offte st,erven verple,gen, derseluer cleider, laecken vnd lij newaet, vnd’er andere wesserschen offte bl’eickcrssen soll~eu wasscben vnd
reinigen, oder auch op den gewoenlich~en bleickplaetsen
bleicken vnd vuytleggen, soe sullen dieselue hinvort daervan sich enthalden. vnd nirgentz op CIer Rouren, noch vuer
aen St. Johans Maze, noch in einige poelen offtle graven
buyten offte binnen der stadt? #dan allein in lde principaele
Maze bij het nieuwe gemaeckt pesthuis, op den holtgriend
bij den Moelcngriendt sulcke cleild~er vnd linenwaet wasschen und hantieren, oft daerover gestrafft werden.
Actum et conclusum in Senatu den 30sten July ao. 1,598.
Aanstelling van den pestmeester Iarien Huybrech voor twee jaar.

2 September 1598. Verdrachsboek. bl. 101.
Iss toe weelen dat in den jaar 1000 acht und negentich
den tweeden Septemb’er. ein Ers raht vuyt recommandativen einiger heerren vnd frunden Lolt cinen pestmecst~er
als tot der zaecken gequalificeert (wie man dan verhaept)
in deisc geferlich e con tagieusle pes ttijdcn twee jaar stedich
aengenommen heeift den Erb. Iuri<en Huybrech vuyt Vlaen
deren ,geboiren, doch meislendeil binnen Oirschot woeubafftich geweisen, jaerlichs voirr die somme van ein hondert gulden, jeglichen guklen tott twintich stuijver gereeckent, alle vierde1 jaers van date deises aen vijf vnd
twintich gulden vande peiburgmeester toe ontfangeu., noch
is ihm voir sijne aenkompst oder intrede bij em Ers.
Raht ter frundtschappen einss loegelacht 15 groot Vl. die
aenstondt hem toe erleggen.. Itlem noch geschinckt die burgerschap vnd sael noch ein Ers. Raht daer huenen mitbroder Iohan van Nederhoven, der sich ldadrtoc erboelíllen,
verhelpen, dat. he vnder deisfer staltit garnisoen oder vendlcn
sael bekommen oder hebben vnd daervan ieglich ma’el dite
lenunge als andere soldaeten hebben vnd breeklen, vnd
doch mit geine wachten, wie auch mit inlegerungh van
soldaeten in sinen logement neit en sael besweert werden.
Edoch sael sic11 selffs logieren oder van ein,en hauss offt,e
caemer versehen, vnd sich accomoderen mit sine eigen
meublen. Dess sael hij in sijne cure van d’e schouwelicke
kranckheit sic11 getrouwelick vnd vlytigh, auch mit seiner
beloenun,gh gegen iedermlenlich8en, s o e sijnler v a n d o e n
hebben, vnd ihnnen derhalven requirerlen r%l!elick fuegen
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und halden, na eincs jederen qualiteit vnd gele@eit. riemtlich sael daer innen den rijcken dienen wie ltzt gcsachl
voir gebuerlichen prijss vnd beloemmgh, vntl i ,ilen armen
om Goedes willen, vnd daer innen rneunic~l~li~*l~~~~~
CVCII
willich sich 55rLhocnen. Actum ut supra.
Maatregel bij besmettelijke ziekte.

Ein E Magistraet beveelt hicrmit wel expressclick aan
Johan van Swalmen alias Mercator, dat hij sich. mit sync
huysfrouw endc familie sesse weecken lanck gcducrcn:l,c
naer het afsterven van iemandcn van svn huysgcsin vuyt
alle versaemelinge der gemeinten to’e in k~erck~>il, vley.shuys, merckt ende alle andere plaetse sal verl1al:k!n, 111
syn huys verbliven ende sijn nootturft duer anderc bcstellen laelen, oyck gccne vuylicheyt vuyt den hn~sc op dc
slraeten te schudden, op pene (dat men anders sij 11 hups
voer toe sal metselen offt hem met sijne huysfrouw cndc
familie buytcn die stadt setten, Actum den 4 Decemb. 1623.
Item aen dessen Swegersche Johanne Paesken.
Pest 9 Julij 1666.
Roerm. archieff omsl. 35 No. 4
Conditiën waaronder de broetlcren Lenart Dullens end Hieronimus van Langen Celliten tot M;I~YF
tricht in dienste vari de gemeynte tlcser stadt Ruremonde aengenomen sijn worden.
le. Sall het magistraet deser Stadt alle maenden voor
gagie aen beide voorn. broeders geven sestich guldIens
Maestrichter coers. ,
2e. Sall het magistraet aan de selve voor spys’e ende
dranck bij hun selven Le versorgen geven van gelycken
sestich guldens Maestrichter tours alle maenden ende een
aeme biers in hmlnen entree.
3e. Dat het magistraet op hunne tosten eene apoteke
sal opendoen waerinne de voorn. broeders de medicamenten sullen moegen haelen voor arme liedens die sij sullen
administreren ofte cureren welcklc de macht niet ,en hebben deselve te comlen betalen.
4e. Sall aan de voorn. broeders toegel’eyt worden vo,or
elcker visiten die sij by den crancken sullen doen daer sij
geroepen worden om te jugeren of sij geini’ecteert syn offte
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niet eeneu gulden Maestrichl~r tours e1id.e van het cui&en
ofte verbinden van wonden ides morgens lende Id’es avonts
l’elcker reyse 15 sluyvers ad e’eneu gulden thien stuyvers
munte als boven des daeghs.
5e. De voorn. broeders sullen hebb’en van ieder hooftlijck te begraeven van de contagieuse sieckte glestorven, op
het kerckhoff vier guldens, ende klie i n kercben wordlen
begraeven acht guldens munte als boven eude voor de
kinderen de helfte, wclverstaendc dat sij Idle armen die
macht niet hebbende, end? hun sulcx aengesinnen, sullen
dienen om Godts will, te beginnen het blegraeven oen quart
naer den thienen.
Ge. Datte voornoemde 3.agien toegeleyt voor.mondtcosten
aen de voorn. broeders a fle Sater’daegen sull,en worid,en b’etaelt endc den salaris alle maenden. ,
7e. Is aock aen de voorn. broeder toegcleyt voor het kisten van ieder hooftlijck 2 schellingen endie voor kinderen
dc helftc, den armen om Godtswill. als voorders in den
vyfden artikel.
Se. Als van een ccrs magistraet goet gevonden sal worden desen dienst aen (de voorn. bro8eders met hèt ophouden
van de contagieuse sieckten (‘t welcke Godt almachtich
wil vergunnen j op te seggen, sall aen deselve evenwel1 naer
het opseggen hunne gagie noch gecontinueert 8end!c gegeven
worden met hel onderhomlt voor den tijt van sess weken.
Dit alles ter goeder trouwen overkomen ende t& wtidersijden ‘geteeckent op ten 9d’en Julij 1666.
(get.) F. Pollart, Jo. vau Winde. P. Claessens, G. du
Pree, Henrick Smitz, J. Dencken. Brodcr Lenardt Dullens.
Broder Jeronimus van Langen.
Als00 een E. Magistrael noch dagelycx continueert om
met de hulpe Godes alle moge1yck.e middelden Ce doen gebruycen / w a e r mede het voortsplant8en d,er smettende
sieckte machte worden verhindert[ is goet gevond,en t’ordonneeren[ ghelijck geordonneert wort mits desen[ dat
ingevalle jemant sich soude vervoordefien in de Huysen
met smettende siecktc gheinfectteert[ jlet l’ouldragben
ofte afhendig te maken ‘t zij groot ofte kleyn[ dsenselven
ingevolgh van de Landt-rechten pag. 371 art. 1 sijn lijf
zal verbeuren[ ende ter Galge verwesen wordten.
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Daer bcneffens wort cen jcder bclasl hun in ‘t reg’aerdi
van ‘t suyveren der besmette Huywn/ cn dc Mobilicn dacr
inne synde/ te conformceren
sen ‘1 Reglcmen t dacr over
beraem t( 01) pcnc d a l tic Contravent~urs
arbil~airlyck
gestraft! endc de mobilieu vcrbran~dt zullen wordeu.
Tot dien is gl~ercwssccrt/ dal alle tlc gouwe ‘dit in een+
b e s m e t t e Huysen souden s i j n ~l~wwst/ L o t wiew lastc
geene b o e t e e n soude stacnj ollcb tl:~gcc~e :lie m e t # i n fecteerde Persoonw souden hebben collvcrsalic gehoudenj
van nu voortaen gehouden sullei wcseii/ den tijclt van dl;)
weecken hun binnen huys IC! houden/ cndc alle couv~~rsnll~e
van andere te vermijdenj op Jxnc van voor den lijdt van
40 daghen te reeckcncu ‘t sedert :lcn ,iagh ILIY~ ov~ertrcdinghe uyt dese stadt gebannen te wor:lcn.
Eyndelyck wordt belust aan alle Inmoo~~~~lcrs rlescr Stadt
geene soldaelen van ander’e Guurnisocnen
in hun Huys oflsc
kelders t’oulfan,ghen[ offlef te Io~errenj op pew van scs
goltguldens/ ofte andere arbitraire straTFe/ bchowlclijck
dat sy van dese boete sullen ghexwse~ert sijn/ mik prompt e l i j c k b i j geschriftf aenbrengendc sen den Hcx (~ouvrrn e u r deser Stadt/ o f t e ‘deu Wachtmc~~~slcr #íle I’crsoo~x.w
die ten hunnen huyse sullen sijn ghecomen.
Actum Huremonde den 2 Julij 1667.
T e r ordonuantic v a n ee;] E. Magislrael
A. vader Srnilzeu.
Tot Ruremondt, ghedruckl by Gaspar ‘~lu I’rce. 1667.
Donderdagsprotocollt n.
12 SepLembcr 1596. De burgers die op de straat onder

bun vensters of elders varkensstallen hebben, zullen die
afbreken, tot voorkoming van gevaarlijke zicklen.
13 Maart 1597. Aan Melvusz van 01~11, die .,van Godt mit
d e r vuijLsettichei1 h e i m gesocht” e e n p l a a t s in h e t Melatenhuis.
7 Juli 1598. Den langen Ahben en zijn vrouw voor
v e r p l e g e n d e r geiufcct~eerd~e pcstziektscn k 6 s t u i v e r
dag; van het graf te maken el1 te begraven, van hen
,,s(ta~ouwent”
afgeslorvcn 6 st. De pest regeerde zoo
te Roermond, dat’ er 1400 burgers stierven.

het
per
die
,erg

31 December 1598. De pest deed in dit jaar 1400 mcnschen en bijna 100 kraamvrouwen sterven.
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14 Januari 1599. Caspar Dol1 wegens zijn dienst in deze
pesttijden 1 kar kolen.
25 Februari 1599. ,,Moder Liszgen der wíjsmo’der, wordt
vuer haire in dese pesttijden mi1 dien craemvrouwen overbrachte swairichheden” een voed’cr colen toegelegd.
15 Juni 1600. De Melaeten van der stadt M’elaetenhuisz
zullen alleen des Zondags, Woemxlag en Vrijdags in tlte
stad, om een aalmoes mogen rondgaan. D’en melaat van
Berg, Pelcr Hovel loegesta’en ‘s-Maandags rond te gaan.
22 December 1600. Den Pestmeester Jurien Huijbrcchts
hel burgerschap geschonken; hij zal de wacht betr’ekken
als de anderc chirugyns.
2 Mei 1602. Gerardt van Neer, melaet, wordt op zyn rckest om glazen in de stad i!l te zetten, negatief geantwoord,
,,mld datt ehr si& seiner kranckheit, daermitt ehr van
Godt versocht is geweest, halden zael.”
4 Augustus 1604. Aan de houtzagers, die hel hout voor
hel pesthuis zaagden, hun loon gegeven.
19 Au:gustus i604. De Pestmeester zal logeeren op de
Schoolstraat in het Armenhuis van *Merten van Ercclents.
30 Juni 1605. De pest naast het logement van Z.E. den
gouverneur. Hij wijkt uit.
1 September 1605. Besloten, dat het aantal zustlers in het
cloisterken van den Brootbongart vergroot zal worden
tot verpleging der zieken.
20 October 1605. Aan twee wysmoders omdat zy in vele
plaatsen met de ,,schouwelycke ziekte behoeft” gaan, Pedmer
een voeder colen.
17 November 1605. Pestmeester Paulus Hulllencremer
van Randenraede ad 10 gl. per maand huishuur en een
kar kolen, naast belooning van de kranken, hy wordt op
*
19 November benoemd.
10 Mei 1607. Mercken Frencken, voornem,ens zynde naar
Coln te gaan om zich wegens melaelsheít Ce laten keur’en,
wordt tot een aalmoes gegeven 6 Walen en ,een schryven
aan de visitatoren.
31 Juli 1608. Johan van Nederhoven en Werner Rijcken
blyven borg voor hun zwager Mr. Michiel Jalatz ,,vo&r de
rechte stoffe ende werck” van St. Christoffel, die m.en aan
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Scherpenheuvel van wege d’c stad zal vereercn
van de pest, die de stafd nu teistert.

ter afwering

21 Februari lGO9. Aan Gerrit van Neh\r, die om ccn;plaats
in het Melaetshuis vroeg, wordt ecnc plaats toegestaan.
17 Februari 1611. Michel de VilIers verzoekt rccompcnsc
voor hel copieeren vuu de Mcla~elseortltcningh in het land
van Gulick; hij krijgt 2 gl.
7 Juli 1611. Op het rekwest van (;erardl van Nehr, melaet, verzoekende dat vijfile ld8eel van Melalctcnhofff voel
zijn kind, ,,soe ouck melaetsch” geantwoord ‘dat zij zich
met het 4e deel vau den hoff gclick an:lere zal b~eh~elpcn.
25 April 1615. De peslv~rorcleniug
geschaft.

van 1598 wordt af-

10 Maart 1616. Aau den Capelaan Jacob Carisius wegens
ziju d i e n s t e n t o e n d e ,,schouwelycke sieckle” h i e r w a s ,
een voeder colen gegcren.
Wetten Rouckens verzoekt ecu plaats in hel Melaathuis.
De magistraal vraagt waar zij dc mcla;atsl~eid kreeg c n
verwijst haar d~~drhecn.
22 December 1616. Aan Gerardt van Nehr, den melantschc wordt voor zijner afgestorvcnc kindrrcu tot dootlskisten geschonken 1 rijksdaalder.
27 December 1618.1 .Jucobus Carisius, pastoir le Montfort, vroeger kapellaan Le dezer st’cde, maakt,e zich z~ccr
verdienstelijk ten tijde der pest.
6 October 16181 Geen vreemde Mcmaeten

iu de stad.

3 0 October 1 6 2 1 . Metlien Ronckers ,,allyd b u r g e r l i c h
e n ehelich ~gelogen”,” wordt txne vnccrcndc plaats in hel
Melaethuis vergund.
5 September 1624. Ten einde een pesthuijs t’c maken aan
de Crevelsgraaf wordt een percccltj’e gebruikt mlet ‘den hof
daarnaast aan het Gasthuis toebehoorend en aan den Gorlsboomgaard aanschietende.
11 April 1625. .’ Het pesthuijs of de soldatenbaracken achter den Godsbongart zyn tot aan ,de eerste ver,dicpiug gcreed.
27 Juli 1628. Jan van Hove, melaet, zal binnen een
maand tijds naar Keulen gaan en van daar bescheid brengen, hoe het met zijn ziekte staat. R,cglement 011 d!e vnecmdfc
Melaeten. De stadsmelacten zullen alleen d,es Woensdags
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en des Vrijdags mogen omgaan. Zij waren voorzien van
eeu ,TLazarus” klep.
19 October 1628. Blikken op Le slaan, aan de geinfectecrde huizen; ook een pestdrank te maklen en ‘een kaars van
drie pond te stellen iu ‘de kerk van de Societ,eit Jesu, ter
eerc van St. I’gnatius.
23 October 1628. Melaatsen te wereu a:m dc poorten.
24 Mei 1634. Geen verkoop van meubelen uit de peslhuizen vóór een half jaar na de doo;l ; ‘de kleeren en woll’en
goederen eerst in dc zou te leggen.
5 Juli 1635. Joosl ROOSW, pestmeester. krijgt 50 gulden
recompens.
28 Augustus 1636. Op het rekesl vau de Melae!cu wonende te Swahneu, geaulwoord dat ieder s!:~l sen dorp hare
melaeten zal dieneu t’e ouderhoudeu.
9 October lG36. Gezieu de ol~~~ermo~cndl~~c~d
vau ‘deu Melaet Heijn aeugen Heijcamp, vau zyn huisvrouw en docht’er
geeft de Magistraat hem verlof om Donderiiags aalmoezen
te komen vragen.
10 Maart 1639. Geen vreemde Melaten binnen de stacl om
aalmoezen in te zamelen, als ‘eens iu de veertSen dagen op
Donderdag.
3 November 1661. (Aan Peter Roeders van drcmmen
het burgerrecht). Den vele wcemde Melaatschen, die hier
bedelen, waardoor lde portien voor #de schamele armen t’e
kleiner vallen, wordt verboden, dat zy zouder permissie
omgaan.
24 Juli 1664. Niemand aan de poorten te laten passeeren
uit besmette plaatsen. Wie naar besm’ette plaatsen gaat,
moet veertig dagen wegblijven.
13 Augustus 1665. In eenige naburige steden heerscht d,e
contagieuse of schouwende sieckte; de magistraat verbiedt
communicatie te houden met iemand komencle van Gulik,
Lennich, Randelray, Nimmegen.
14 April 1666. By buijckloop en pest zullen de verple,gende Zusters van den Go’dsbomgart vergoeding ontvangen. ,,Alsoo te bevreesen staet dat Godt almachtig dese
stadt compt te besoecken mit contagieuse sicckte en al
bereids in een hmjs eu in twe’e kelders divcrsle persoonen
sijn gestorven”, zoo zullen twee personen op ied8er8en hoek
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der straat worden geplaatst, Ylie nieman:l in of uit latcn
gaan. In deze straat lagen de besmell’c huizen van Henriek
Graeven en de kelder van Mcrlcn WU Amctx~n. Jan Wijrics
kelder zal met planken afgeschoten wortlcn. l?uilcn de stad
op den oever van de Maas op;ferl Holtgrieut z:rl mcr~ hultrr~
maken voor de zieken en nog ande~c hutlcn :1:m bel Hoogschoor voor de gezonde vertrckkrnl~l’rn uit dc gcinfcctvcrlrlc
huizen. Twee personen zullen worden gcstcld om dc dooden te begraven en aan dc bcsmctlcn sl>ys t c b~cngcn.
Een ieder zal zijn honden opsluitc~l, tlc katten .,quit maken”, de varkens van de straat bowlen. de :~Floop~n~~lc gelen
openen enz. Henrick Graevcn: bodc van Canscl~y zal uit
den kelder van ‘t buis van Overste luitenanl Monson v,crtrekken en gaan wouel in zijn eigen huis OF 01) gezonde1
plaats.
22 April 1666. Geeue Gulikscbe onderdanen in dc star1
om de besmetting. In de barakken britsen tc makerl. om
daarop te rusten.
1 Mei 1666. Aan de Cellebroedcrs t’c Maastricht of Lc
Thienen gevraagd, om de besmelt~cn le 8rlienrn in dc barakken. Ook zullen cr vronwell aangeuomcn worden om
de zieken op te passen, de ~looden te kisten 211 op ,:lle baal
te helpen.
3 Mei 1666. De besmette lxrsoncn in hel lluis van den
Golden Schouw aan Henri& Graeven behoorcnd, tlir: uit
&n kelder van het huis van Mr. Johan Wyricx by ‘t Nonhof, dat met de 2 zusters uit den Go:isbongart zullen na:11
de barakken gaan wonen.
7 Mei 1666. De koster Charles zal zich ook van omgang
met andere personen wegens de ziekte onthou+en. Dit vcrbod wordt 13 Mei ingetrokken. Nernar:l Huysler nog Gaslhuismeester.
2 Juni 1666. Aan Jan van Langenbergh voor zyne trouwe
diensten by de ziekte 25 gl. Ruremnnts.
5 Juni 1666. De ziekte is door een vreemden arbmei,d#er
binnen gebracht; er zyn daarvan 14 personen geslorvcn,
-.d *z
ze .is nu verdwenen.
T
van
met
gart

Juni 1666: In de Schoenmakerstraal, sterft in liet huis
Van Keuckhoven iemand aan de ziekte. Dc huisvrouw
kinderen zullen naar de sla8:lsbuizcu in de11 Goa.lsbongaan wonen; zij zal met gesloten deuren en vensters
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14 dagen binnen blijven en met niemand omgaan, dan zal
hy zelf 10 dagen binnen zijn huis of in de huizen achter
den Godsbongart of buiten de stad ga:m wonen op verlies van zijn burgerrecht bij overtreding.
10 Juni 1666. Lenart Boej:en en familie voor zes weken
buiten dc stad! nadat het lichaam ‘der dochter gekist is.
6 Juli 1666. De cellebrocdcrs~ komcndc voor het oppassen der zieken, ruimt men een huis in
7 Juli 1666. Al degencn die teu huize van wijleen .Joanna
Holtmnns zijn geweest, en het lijk hebben helpen rccken,
strecken, vercicren enz. zull~cu 14 dagen afgczondcrl blijven. De ziekte neemt toe
10 Juli 1666. De dienslmnagdvan schepen Du Preer overleden; men twijfelt aan welke ziekte. De ccllcbrocdlers zullen dit ondcrzoekcn. Zij is met ‘tic bcsmcttende ziektc bevangen geweest, dus zal schepen Du Prcc met zijne familie
de halve quarantaine houden.
15 Juli 1666. Hem. (draven mag weer binnnenkomen. De
schepen Cruijsanckcr zal zijn huis tochouden, enz.
4 September 1666. Dc advokaat Moringh uil Nijmegen,
eene besmette stad, bij dc WeNd. Basel ingetrokken moet
weer vertrekken.
.
22 October 1666. Al de bcwouers van het huis van wijlen
capiteyn Cuyckhovcn z u l l e n z i c h b i n n e n h o u d e n . Pestordonnantie; verschillende huizen wor’den gesloten.
25 October 1666. Wederom ordonnantie op de besmette
huizen.
11 November 1666. Pestordonnantie.
14 December 1666. De wijsmoedcr Anna Bouton weigert
in de besmette huizen b.v. bij Lt. Cruijsancker tme dienen;
zij wordt ontslagen. Nu volgt de huisvrouw van Ruth
Houben van Linnc haar op.
13 .Januari 1667. De magistraat vergunt aan Leonard
van Ophoven en Gerard Cuypers tot behocff der weduwe
van wijlen Jan Cruysen op te nemen zooveel pennin:gen.
als deze met haar dochter nooidig heeft in hare contagieuse
sieckte.
3 Maart 1667. Om de besmettelijke ziekten wordt het
reinigen der straten bevolen.
.6 November 1670. Aan de Mater van den Godsbongart
van de stad terug te leveren het oude pesthuis.
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10 September 1671. Hel derde cl’eel der stal is door oorlo,g, brand en pest niet opgetimmerd.
16 Juli 1676. Wijl te Dusseldorf besmetlelijke zicktc
heerscht, zal niemand van daar komcn;le zoi~~der quarantaine toegelaten worden. Gecne kersen meer le verkoopen.
De Ordonnantie op te wachten.
22 September 1678. De contagieusc ziekte te Macscyck
grasseerende.
16 Maart 1679. In plaats van een heg zal cen muur gebouwd worden als afscheilding vao ‘de pesthuisjcs van ,rle
,overige gebouwen in den Godsbongarl.
22 April 1681.1 De ordonnantie op dc mclaatschen zal
vernieuwd worden.
5 September 1686. Geerlruyd Hermans, Lnzariunc (melaatsche) zal haren man naar Swalmcn volgen en zal d:tar
binnen deze stad om aalmoezen mogen gaan.
28 November 1686. Vernieuwing der mela~cls&cn verordening d.d. 27 Juli 1628. Zuster in den Go,&bongart.
6 Juli 1690. De Blaete vrouw (melaatsche) in het stadshuisken bij den Godsbongaert wonende, zal binnen 21
uur. de stad moeten verlaten.
15 October 1699. De zieken dadelijk aan te geven.
7 November 1713. Instructie Legen verspreiding der besmettelijke ziekte, dit rondom woedt: a. niemand zal #de
doode beesten boven aapdc lat’en liggen; 1). de vlcescl~houwers zullen het bloed en de vuilighei~l der pcns~crijcn niet
op straat mogen werpen.
Neerlandica in het archief te Toran (Polen). 1)

door Jos. Kleyntjens S. J.
No. 36-53 en No. 3301 (Catalogus 11 Groep 1):
Brieven van den Raad der stad Torun (1703-1792) over
Nederlandsche aangelegcnll~eldea? b.v. :
1, 42. Schrijven van den Raad der stad aan l:le Staten van
Holland wegens gods~dienstaangelegenheden cn met namc
over den bouw eener kerk. ,(1756-1757),
str. 126-130, 139142.

1) cf.
Jg. XXV.
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1. 52, 53. handelt over een erfeniskwestie met c~cn crfgennam in Den Haag. str. 43, 48, 07, 73, 444.
Groep 11. 11. í-76.
Regesten der stad (1655-1794)
beval me~errlere Neerl. o.a.
11, 2, Anno 1657. Atlestaat voor Peter Adriacu Bossenszoon uit Amsl erdam.
Anno 1644, X1. De Hollander Gursk, die in vreemden
diens1 wil treden, moet den 6den penning betalen. (str. 226)
Amlo 1648, 24. IV. Overeenkomst met Hollanders over
het onderhoud van paar~tlen.
-Anno 1651, 26. VII. De Hollanders iu Torun moeten 38
paarden leveren.
28 VII. Ilem. Over het leveren van paarden.
Anno 1618, 5. 1X: str. 274.
Hollanders uil Czarnowo, die een brand niet wilden
blusschen bij den schout Georg Knowffes, moeten ieder
10 gld. boete betalen. De Raad hesluit, dat in het vervolg
ieder bij den eersten oproep bij brand moet komen h’elpen,
op boete van fl. 10.
11, 8, VIII, Anno 1704 over een gezantschap.
Groep VII.
VII, 39 Hollanders op de Koninklijke ‘domeinen in Ma,riënburg 3, 111, 1616, 6 VIII 1708.
Groep VIII.
Brieven over cen geschil ttisschen Lodewijk Vorster in
Heeden en Pieter Died’erik 1765-1768 (gtxleeltclijk in het
Nederlandsch geschreven.
Iu Groep X1, 4 fol. 10 en 11, X11 en X111 liggen nog vele
documenten, die op de Nederlamlen betrekking hebben,
maar van weinig belang zijn, eveneens in d’cel 37, blz. 132,
346, 353 en 334. deel 48, blz. 8698; deel 49, blz. 8956
38, blz. 8698; decl 39 blz. 8956
en Deel 44 blz. 329.
Groep XIV.
In deze groep, waarin de varia zijn ondergebracht, vonden we nog de volgende Neerlandica:
XIV, 42. Over de wijken, waar de Hollanders wonen.
XIV, 43. Verschillende documenten over de dorpen waar
,Hollanders woonden, o.a. Rudak, K’orzeniec, Duliniewo
Grabowiec, GI->-flewo, Stawki en anderen. Er is spraak over
de voorrechten, die lde Hollanders kregen, toen zij zich
in die dorpen vestigden en die o.a. bsevestigd werden door
Jan 111 Sobieski 9, VIII, 1683 en door koningin Maria
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5 , 17. 1 6 9 3 . Dc hoevcw tlczcr Holla~~dc~s i n
:lic slrcken zijn geheel anders g~bouwtl #tIan tlic ,ler Polen. Over
de kolonie dczcr l~ollc~~~~lersl~i~u schreef Dr. Hcucr in tic
,,Mitteilungen des Copcrnicws TTcrcins” :‘II Lutlkicwicz ,.Osady Holenderskic” (‘de Hollanclschc Kolonies,1931.! Prof. Dr.
Kutrzeba publiceerde c~e!wrns tal van t1ocurncnCe11 hiwol:
belrekking hebherltlei n dc ~~rslagc~~ der Poolscl~c A c a d e m i e v a n ~~7etensc~haI~l~cn.

Gegevens aangaande de grootste torenklok ter wereld
de Tsar Koloko , ín het Kreml te Moskau.
Door K. C. Crucq.

I n d e Encvclopa~~din l~ritannica, ‘de Nc\v--1aten~atiollal
Grosze
Encyclopacdia, Ooslhock’s Encyclol)ncdic.
,clcr
Brockhaus, Wondcrcn d e r ~\‘crel~tl. ~11%. lvordt algemeen
vermeld dat ltlcze renzcllklok,het groolsle stuk gegot’cn metaal ooit vervaardigd, zou zijn gegotcii in 1733 of 173.5
(Brockhaus geeft op 1533: maar dit is een drukfout). en
kort daarna gebroken (1737).
Daarentegen vermeldt dc ..l”c~rsior~lisc.lIc K,cysc” van Philyippus Crusius en ‘Otto I~rughman (beschreven door Adam
Olearius) in 16511 en Cornelis de Bruyn in zijn Reizen
(í714), deze klok als gegoten ten lijde van (;rootvorsl Roris
Godunow; 1) de btwhrijving bewijst evident dat hicrmarle
dezelfde klok is b&oelil, Idic J. Jansen Struvss in 1669 in
het Kreml aantrof, vermeld in zijn Voyagi&l (uitgegeven
opgegeven,
l686), waar de malen en het gewicht worden
overeenkomend met dit van ‘den Tsar Kolokol, ‘die (dus m.i.
beslist onder de reqeering van BoPis Godunoru
gegoten is,
en in 1701 door een brand ~gevallen en gebarsten.
Overzicht der .gcgevens :
Encyclopaedia Brilannica: gewi&t d1 180 tou, hoogte 19
voel 3 inch, omtrek 60 voet 9 inch, grootste dikte 21 inch;
gegoten in 1733! opgehangen in den Ivanowskaya klokkentoren in 1733; kort na de ophan@ng gebroken; !openiug van
de breuk 7 voet 2$ inch in verticale doorsnede.
In tegenspraak hiermede vermeldt rlezelftl~e Encyclopaedia Brltannica, dat de klok in den gietvorm reeds was gebroken, en nooit opgehangen (S. V. bell).
1) Boris Godunow was tsaar van 1598-1605;
echter reeds sinds 1584
de facto oppermachtig regent onder tsaar Teodor Iwanowitch (1584-‘98).
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Yerder noemt deze encyclopaodie
nog een anderc rfroote
Iclok, 2veqerltIe Z?S ton. hangend in 8clen Iwan Wclyki-tor,cn
de rgrootste klok in gebruik ter wereld.
A cw International Encyclopacdia: gegoten in 1733, hoogtc 21 voel, doorsnede 221 voet, gewicht -132000 Engclsche
Ix~~~den .(= 3 9 1 3 9 2 Nederl. ponckn).
Der Grosze IW~ckhaus: gegolen in 1533 (fout voor 1733,
zie boven)? gewicht 43202 centenaars (kennelijk ontleend
aan The International Encyclopaedia).
‘Oosthoek’s Iincyclopaedic: gegoten door den Moskaucr
klokkengieter 1lorolin,in dc 18de eeuw.
Wonderen drr ‘CVerekl: gewicht 200 ton; omtr’ck 519 Ril.;
hoogte vanaf bovenste rand 5 &Ii gewicht vau het afgebroken stuk 10 ton; besteld in 173a; door brand, no,g in den
vorm, gesprongen in 1737; daarna is cen tweed’c, kleinere
klok 2) gemaakt? die in plaats van den Tsar Kolokol in
den Iwau Weliky-toren kwam te hangen. Een eeuw later
is de Tsar Kolokol opgegraven en op een voetstuk geplaatst
Allegorische ,.bas-reliefs” (moet zijn: haut-relicfs) voorstellend Tsaar Iwan 3), Tsaritza Anna Iwanowwna 4), Jezus, Petrus. Paulus en Johannes; medaillon met inscriptie,
gedekt door Russische adelaar.
Het boek der 1000 Wonderen (#door Fürsl en Moskowski) : gewicht 200000 K.G. ; gewicht van 17 et afgebroken stuk
11000 K.G.; hoogte 8 M, omvang 220 M. In 1735 bij de
poging de klok in den Iwan Weliky-toren op te hangen,
gevallen en 6 M. in den grond gezakt; op beviel van Tsaar
Xicolaas 1 opgegraven.
Peraiaensc~he ljeyse #enz. door Philippus Crusius en Otto
Rrughnian~ iii ‘1 Hoogduyts beschreven door Aldam Olearius (1651 ; (blz. 27): ,,,ncffens dese hooge Tooren (n.1.
Iwan Weliky ) slaet een ander dicke cn sware Toorenj in
deselvc h a n g t dc over-groote Klokcke( !die 3 3 6 Cenlcncr
swacr is/ en lcn lijden van de Grootvorst Boris Guldenow
is gegoten worden. Deselve w o r t macr geluyt o p eenige
hooge Feest-tlagen[ en als sij groole Abmassaden ia halen[
en oock als sij Lot opentlijcke audientie gevoert wordcn(
die dan van 2-1 l’ersoonen( oock wel meer getrockcu wort(
dit onder op beijlde zij,den van lrlen Tooren op de plaets
1) Dit is de 98 M. hooge klokkentoren in 1600 op last van Boris
Godunow gebouwd.
2) Dit moet de klok van 128 ton gewicht zijn, nu hangend in Iwan
Weliky; vgl. de Encycl. Britannica.
3) Halfbroeder van Peter den
4) Van 1730-40.

Groote,

in naam mede-tsaar van 1689-96.
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staen[ en noch met grooter moeij te cn macht nauwelijcks
konnen trecken[ daerom oock ecliigc boven op de Tooren[
bij de Kloeke moeten staen( en d’en klepel trccklen van
de Klocke( die sij aenslaet[ om hacr volkomen geluyt te
geven.”
Yoyagiën enz. door J. Jansen Struys (1686) (blz. 142):
(Maert 1669): ,,Dichte bij Ivan Velike staat een anderen
Tooren[ in welke seer sware balkcn( en een vlerwonderlijke groole Klok hangl/ die over 394000 ponden 1) swaar
weeghtj en den klepel 10000. Hij was 23 van mijne voeten
wijdt[ en 2 dikj sulks ~dal hij ‘door 50 mannen] ter wederzijde op de plaatsc staamlej niet sonder groot’c forsc kan
bewogen werden. Hij \vordl seer scl~lcn geluyt( ‘en all,ecnlijk op bijsondere Fcestdagen( en wanl>cer sen@ Cesanten
werden ingehaalt/ en alsdan geeft hij soo schrikk’clijken
geluydtj dat het Arl:lrtrijk ((laer van schut en beeft.”
Reizen, door Cornclis de Bruyn (blz. 41) (4 ,Jaauari
1702): ,,Omtrent op het midden ‘der plaets. ltlie ruim, cn
in “t ronde met gebouwen bezet is, staet een Toorn genaemt Ivan Welike, zoo veel als Groot Jau, waerop 1) die
groote klok staet, die in ‘t jaer 1701 door den brand is
neex-gestort en gebarstcu. M’en geeft voor dat dezc klok
zwaer zou zijn 336 senfenaers, dat is 8000 poet, iedler poet
gerekent zijnde op 33 ponds Hollants, dat te samen uitkomt
op 266666 ponden. Zij is gegoten ten tijde van den Grootvorst Gudenou. Om te komen ter plaelse daerze gehangen
heeft, treedt men 108 trappen opwacrts, tusschen twele
torens, daerze neclcrgevnllen zijnde; nogh staet. Zij is van
een mtnemende grootte, onderom den builenranid met Russische karakters beschreven. Aen d’eene zijdve ziet men in
baoreleve verbeelt drie hoofden.”
Naschrift: is wellicht de tweede groole klok, wegende
128 ton, die in de Encycl. Brittannica genoemd wordt, ten
rechte de klok gegoten in 1735?
Indien deze tweede klok gegoten is door Morotin, wie
was dan de gieter van de Tsar Kolokol. onder Boris Gudunow? Het is bekend dat [deze Duitsche werkmeesteers
in dienst had.
Bestaat er in eenig werk een copie en vertaling van het
opschrift op de Tsar Kolokol?
1 ) H e t g e w i c h t k l o p t p r e c i e s m e t d a t i n T h e N e w - I n t e r n a t i o n a l Encyclopaedia,
1) Op de

394000
,,plaets”,

Amsterdamsche

ponden

niet op den toren.

=

389272

Nederl.

ponden.
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En verder: wie is de gieter vau het reuzenkanon Tsar
Puschka (de tsaar der kanonneu), in het Kreml te Moskou, f 39000 K.G. wegend, ook rijk versierd, gegoten in
1586, dus in deuzelfilen tij’d als Tsar Kolokol (ode tsaar der
klokken)? Was deze geschutgieter wellicht identi,ek m’et
den klokkengieter die cleu’ Tsar Kolokol heeft gegot,en‘?
Over den Tsar Puschka, zie men Ost-Asiatische Zeitschrift 1925, in het Artikel: Ilulische Riesengeschutz~e:
,,1586 wnrde die Zarj Puschka-Kaisei;kanone,gegossen.
Sie
ist 5.3 M. lang, hat eineu Seelendurchmesaer van 92 c.M.
und wiegt 39000 K.G. Eiue ihr Zugehörige Steinkugel van
86.5 c.M. Durchmcsser würdc 697 K.G. wiegen.”

VRAGEN:
le. Hoe luidt het opschrift op de grootste klok ter wereld, de Tsar Kolokol. in het Krcml te Moskon?
2e. Wie stelleu de daarop afgebeekle figuren, en de
drie hoofden in medaillon voor, en bestaan hiervan tlmdclijke afbeeldingen op foto’s?
3e. Indien de op één na grootste klok ter wereld, wegend
128000 K.G., hangend in den Iwan Weliky-toren in het
Kreml te Moskau, eventueel ook ‘eeu inscriptie ten figinen
bevat, wordt hieromtreut hetzclfdc gevraagd als onder
le en 22e.
4e. Hoc luidt het opschrift op het groote kanon Tsar
Puschka, in het Kreml te Moskau?
5e. Welke figuren zijn hierop als versiering aangebracht?
6e. Wie waren de #gieters van de bovengenolenxle klokken en van het kanon?
Juist nadat ik mijn vragen nopens de groote klok en
het groote kanon had iugezondeu, kwam mij den Boedelter
voor Rusland in handen, waariu ik hierom trem gegevens
aantrof.
De gieter van het kanon Tsar Puschka is bekend
en de vraag: wie was de gieter van het kanon, kan dus
vervallen.
Met de klok staat het evenwel anders; al schijnt Boedekier
hierover afdoende gegevens te verschaffcrqf toch blijft het
een onopgelost raadsel : hoe kan eeu klok die in de 17e
eeuw reeds beschreven wordt als gegoten omstre:eks 1600
identiek zijn met een klok die in 1735 gegoten is, terwijl
de beschrijvingen haast geen twijfel overlaten, of wel dczelfde klok is bedoeld.
1) Duidelijk is, dicht bij den mond, een
met den draak, het wapen van Moskau.

afbeelding

van

St.

George
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Zou misschien de klok die in 1701 gevallen en gcbnrstm
was, in 1735 zijn hergoten. vol.gens het oorspronkelijk
model. maar met andere afbeehlingen?
BOEDEKER R7JSSIA: (blz. 281).
On the W. side of the square of the Tzars, on a granit~e
pedestal, in front of the [van Veliki stands lhe sacalle,:l
Tzar Bel1 (Tsar Kolokolj. This is the largest bel1 in the
world, measuring 26 fl. in height (including bal1 and cross
on the top) and 66 ft. in circumference. It weighs 200 lans
and is 222 inches thick al the botlon and lO$ inches thick
al the top. The eslerior is adorned with inscriptions and
relief. To the right of the fracture is the Tsar Alcxis Mikhaïlowilch with S.S. Peter and ,John the Baptist nbovc
him; to the left is the Empress Anna Ivánovua, with the
Savióur, The Virgin and St. Anna above her. The piccc
broken out of the bel1 lies at the foot of the ycclcstal.
The bcll, as the inscription records, was tast by M:itórin
of Moscow at thc command ‘of Tzarina Anna. On ccompletion it was lef1 in the Pactory and wlas there exposcd
to a fire (1737) which broke off a piece of it. It thcn lay
imbedded in the ;ground for a century, before the architect
Monferrand succceclcd in raising it and bringing it to its
present positiou in 1836.
(blz. 2925): The somewhat over-ornamenled Tsar Cannon (Tsarj Puschkaj? casl by Tehokhov in 1586, in lhc
reign of Feodor 1 Ivánowilch and support& on a carriage
tast by Baird at St. Petersburg in 171/2 ‘ft. lang and 2400
luids (381/’ tons) in weight. Its bore is ca. 40 inches. and
the bal1 wei:ghs ncarly 2 tons. The Unicorn (Edunorog),
tast bv Osipov in 1670, in the reign of Alexis Mikhaïlowitch,-is a 60 pounder weighing 779 puds (12% tons).
1) regeerde van 164576; hij was de vader van Peter den Groote.

Europa’s Evenwicht.
Men vraagt ons van tijd tot tijd een indruk te geven van
de buitenlandsche politiek, voorzoover ‘die voor ide geschienis waarde heeft, wij voldoen hieraan gaarne.
Bovenstaand opschrift moge gerust het hoofd: ,,Buitenlandsch Overzicht” vervangen, wan1 sedert de ‘dagen van
3ohan de Witt en stadhouder Willem 111, Idie “de balans
van Europa in evenwicht hielden tegenover een Lodewijk
XIV en anderen is er in de politiek niets veranderd, nog
steeds spelen de staatkundige gebeurtleniss’en zich af volgens dit systeem en de diplomaten {dser werelld ,doen niet
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anders dan gewichten te werp& op lde eene schaal als de
a n d e r e t e diep ldoorzakt d o o r rle last van b~ewapening
of bilaterale accoorden......
,,The .,grappliug vigour and rough frown of war is
cold 111 a m t y and paiutoil pence.”
(Shakespenre, King John).
en zoo zijn we dan gekomen in het stadium van den ,,geschilderden vrede.”
Moge dit schilderij ziju kleuren lang bewaren!
Hoe komen 11~ de beelden cn voorstellin;gen uit op dit
kunstwerk van diljlomatie eu bewal)enin;gsiJldustric?
Doordat nu eens de feiten in het ‘eene lan’d tle sterk naar
voren komen en dan weer de gebeurtenissen in het andere,
is het vaak . moeilijk door de boomen het bosch te ziten
en verliest men den kijk op het geheel. daarom: !dle situatie
in vogelvlucht.
Kleine mo,geudheden - met uitzondering van enkele in
Oost-Europa - verslerken haar neutraliteitsideieën.
De kern van Spaak’s rede, den Bel,giscbe minister van
buitenlandsche
zaken, in het parlement, wijst op de vcranderde positie van België sedert 1925, hel verdrag van
Locarno, toen Duitschlaud vrijwel ontwapend was en
thans nu de .groole mogendhe~den,
allen, tol dje lanlden gewapend, zooal niel Legeuover dau toch naast ‘elkaar staan,
waarin het échec vau den volkenbond, dat op ontwapening
moest aansturen, is neergelegd.
België heeft dan nu gedaan gekregen, dat Ide militaire
banden met Frankrijk en Engeland zijn losgemaakt. terwijl het ,,recht van doortocht” door vreemlde troepen nog
nader zal worden geregeld te Genève.
Hiermede zou België dan in theorie t8enminste ophouden
het slagveld van Europa te vormen.
In het Noorden groeit het streven naar leen conventie
tusschen Zweden, Noorwegen, Finland en Dienemarken
zoowel op economisch als staatkundig gebied. ook daar wil
men niet meegesleept worden in een conflict ‘en bevestigt
zijn neutrale houding, hoewel als lid van den Volkenbond
aan eenige verplichtingen gcbond8eu, ten opzichte van oneenigheden tusschen groote mogendheden, omdat mcle practijk van Genève niet afdoende is ,geblcken om oorlogen
tegen Le houden of snel te do’en beëindigen;, td’eljhalve wondt
gewerkt aan ,,de vaststelling WJI i juridische en technische
.
neutraliteitsbeginsclen.”
De Europeesche balans der grootse mogendhseden wordt
in evenwicht gehouden door Engeland, ldat bezig is het
enorme bedrag le verwerken, dat beschikbaar is gesteld
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‘s lands\~er(le~diging,
zoo g r o o t , ‘dat Duilschland en
Italië daardoor eell behoorlijk quantum respect wo~*~dL afgedwongen en men dus voorloopig voor verrassingen behoed is.
Overigens wordt hel Lagerhuis bezig gehouden INCL de
al of niet erkende blokkade van de Spaanschc kusten ,cn
mag niet over hel hoofd worden gezien, dat het non-intcrventie-accoord een samenwerking heeft tot stand gebracht
tusschen de groote slaten, die in iecl’er geval veclbcloventl
is voor de localiseering van den Spaanschen burgeroo,rlog
en het behoud van den vrede in overig Europa.
Verder wordt de toenaldering geconstabeend tusschcn vcrschillende andere mogendheden, uitbreilding van releds bcstaande vriendschappelijke verhoudingen, zooals *die tusschen Oostenrijk en Italië, zoo mogelijk tot aangrenzendc
rijken waaronder ook Duitschland, als onmidldellijk gevolg
van de besprekingen lusschen Mussolini en d’en Oostenrijkschen bondskanselier Schuschnigg; een vlootverdrag
op komst, wellicht tusschen Engeland en Rusland met gewenschte aansluitin,g van Duitschland; een verbeterd militair verdrag; tusschen Roemenië en Polen; zelfs een m o gelijk meer verzoenendc afspraak tusschen Rusland en
Japan, al blijft Japan loeren op China.
Maar het meest typeerend voor het streven naar politieke rust, hoewel daar het minst de aandacht op valt, is
wel de confereniie van M o n t r e u x , w a a r m’en bezig is
E,gypte te verlossen van zijn ,capitulaties, dat zijn de voorrechten, die andere stalen daar langen LQd hebben weten
te handhaven in het gebied van den Nijl.
De stemming in Europa is zoo, dat men terwille van
verdere samenwerking en tler wille van h’et blegins’el om
voortaan a 11 e geschillen door conferenties ren besprekingen te regelen en die niet meer aan biet zwaard of hfeq
kanon over te laten, veel wil offeren, zooals dat ook in
Turkije is geschied. Eerbiediging van ieders recht om binnen zijn ei,geni grenzen alles te kunnen doen zondter bemoeiin,gen van vreemden.
Elk gunstig resultaat op deze wijze bereikt vormt een
voorbeeldig praecedent voor het regelen van oneenighcden
in de toekomst.
Merkwaardig is wel, dat bij al deze pogingen om steenen
des aanstoots te vermijden, de volk8enbond
geheel op den
achtergrond is geraakt, al wordt die ook in naam in eei-e
gehouden.
Intusschen op het einddoel komt het aan en het doet er
(weinig toe of dit bereikt wordt door Montreux, Nieuw-LoG. F.
carno of Genève.
VOOI
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Een keizerftjke Adelsbrief voor Hendrik Hoffman
door Mr. J. Kelonje.
Hendrik van Someren of van Somer, jonggezel van Am~lcrdam en woonachtig op hel eiland Wieringen, huwde
te Alkmaar op 21 .Juli 1630 met Ariaentje Stuijliug, de
dochter van Maerlen Adriaensz. Stuijling aldaar en van
diens vrouw Ijrechtje Gerrits van der Does.
Van Somer’s schoonvader, die le Alkmaar geboren werd
in of omstreeks 1584 1) en aldaar werd begraven op 16
October 1635, was ter plaatse een figuur van betieekenis.
Hij was er kerkmeester van de Groolc kerk, convooimecster, schepen: raad en burgemeester en ook was hij in
dijkszaken geen oubekeude, getuige zijn werkzaamh’eid als
hoofdingeland en heemraad van ‘de Zijpe ten Hazepolder,
als heemraad van de Heerhugowaard en niet te vergeten
zijn functie, sedert het begin van de bedijking, van Dijkgraaf, tevens hoofdingeland. van de Schermer. Voorts bezat
schoonvader S tuijling de gerenommeerde Alkmaarsche
brouwerij, genaamd ,,de Boom.”
Na het overlijden van dien Alkm aarschen regent werd
Van Somer in eenige zijner functies opvolger. Wij vinden
hem 11.1. genoemd als brouwer in ,,de Room”, als regent
van het Tuchthuis en van liet Huisarmenhuis, later zelfs
ook als schepen en vroedschap der staltI. Toen schijnt
daarna zijn kans echter te zijn gekeerd, want op 12 September 1666 failleerde hij, terwijl zijn boedel, welke nog
twee jareu minstens eeu curator had, ,,in fuga ontruijmt”
heet.
Van het geslacht Van Somer is mij weinig bebend.
Hijzelf heetle de zoon van Jacob van Somer ‘en van Catharins Heijndricxs Hoffman en schijnt na zijn boven aangehaald huwelijk eenigen tijd nog op Wieringen verblijf te
hebben gehouden, althans het echtpaar meldt zich met
attestatie van Hippolytushoef weer te Alkmaar aan bij
de Geref. gemeente op 28 Mei 1636.
Van moederszijde nu stamde Hendrik van Somer af
van een adellijk geslacht Hoffman, hetgeen wij bevestigd
vinden door een acte, verleden voor notaris P. F. Ocker
te Alkmaar (protocol, iuventaris no. 135) d.d. 15 Januari
1644, waaruit blijkt, dat zijn grootvader, de reeds genoemde Heijndrick Hoffman van Keizer Maximiliaan ,,seeckere
adelijcken brief” heeft verkregen. Bij die actte gaf Hleijndrick Somer, brouwer in de Boom, volmacht onder res’erve
van het hem persoonlijk toekomende recht, op zijn moei
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Rarbcr Hoffmatt, om dezen brief te lichten hij Aldrick
Stijpel.
De tanl t? sc*hijnI goor den adelsbrief bij den heer Stipel
evenwel aan hel verkeerde kantoor Le zijlt .gekomen, zooals
de proloçollen yan de Alkmaarschenotarissen ons rct~lcr
duidelijk maken. I-Blijkbaar WII’CI~ cr zelfs [log moer bclangstellenden v o o r tltw a:IclsbricI in kwcstic. Wan1 b i j wtc
van 29 Mei 1655 ~~~t~~p;uw~rdc Hcijndrick van Somcr opnieuw, nog steeds als brouwer in .,dc 13oom” aange~duid.
thans voor den Alkmaarscltcn nol;lris (;. A. Jattvaer, waarb i j h i j z i c h i n z i j n hoedartiglteitlWII oudste en naaslc
bloedverwant van tnoederszijJc van hel kind van zekerctt
Abram Lemkis (tc An~slcrdan~) nog~~~aals na verloop van
ruim elf jaren voor den brieC inieresszeri ! Hij geeft daarbij
11.1. volmacht op nolaris Salomon van ~Nieuwland It: Atnsterdam om Le bewerken, dal Lemkis ~lc gocJercn van zijn
kind op de Weeskamer zal aangeven, maar legelijk~ertijd,
o p d a t diezelfitlc L e m k i s a a n schepcncn v a n A m s t e r d a m
t e r u g z a l gerei1 d e n l~ovetigc~toen~ílell atbclsbricf lukl~ende
op naam van Hendrik Hoffman~ wclkc Lemkis tegen cautiestelling inderlijd van het Amste~íl:ltiis<:lte Schcpeticollege
ZOLI h e b b e n overgenomen.
Ofschoon in dc At~~sler~l~~mscl~e ~Vcesl~amcrarchievcn de
n a a m L e m k i s w e l m e e r v o o r k o m t , WTd d a a r n a a r ‘de
a f l o o p der zaak \‘;m d~tt ;~;lclsbt.iet’ vcrgecfs gezocht.
Misschictt kan cw owcr lezers icls tnccr medctlcelen
omtrent de geslac4~len (Van) Sotner(ctt) CII Hofftnan, later
blijkbaar ge~otnl~inecrd lol Hoffmatt van Somer 2) en
welliclt t daarmee ook over dett a;lelsbricf van keizer Maxitniliaan, ofs~~hoott I<ielslap. die vele adellijke geslachten
op den naam Hofl’matt (tt ) vermcldl, geen a~tlelsverleening
of -erketmiug door dien keizer weet le berichten.
ALKMAAR, Mei 1937.

1) Hij heet in een acte van, notaris A. J. van der Lijn aldaar d.d. 28
April 1617 oud 33 jaar. Zijn portret in mijn ,,De Schermeer 1633-1933”,
Wormerveer L. j., blz. 25. Hij huwde te Alkmaar 12 Nov. 1606.
2 ) W i l l e m H o f f m a n v a n Somer heer van Aalst, luit. kolonel en
kapit. v. d. Garde ten dienste der Vereen. Nederlanden, t 3 Juli 1728.
Hij tr. Dec. 1723 M. A. van Vladeracken, vgl. Mr. P. C. van Treslong Prins
en Mr. J. Belonje ,,Gedenkwaardigheden”, N. Holland, 1, t.a.p. bl. 56 sub.
156 en Ned. Leeuw 1935, LIII, bl. 139.
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Beroepskeuze
door F.
Evenals in vele andere landen van Europa is de beroepskeuze in Nederland het werkelijk overhleerschende
vraagstuk van dc aankomende jeugd.
Dit was in de laatste tienlallen jaren al voortdurend aan
dc orde, doch werd sleeAs driugentder door dc toenemlende werkloosheid in dc verschillende vakken, beroepen en
bedrijven; waarbij dan uog komt, dat de algemecne belangstelling van hel publiek om het werk aan den gang
te houden eu daarmede vóóral de jongeren te bin$en, stelselmatig
verminderde.
Men aanvaard1 de groole werkloosheid~ daarbij uit het
oog verliezende, van hoevocl belang het 1s. juist den jongeren moed te geven, oi,dat zij later niet tot d’e extreme
elementen gaan bchooren.
In de groote steden wcr~tlen cursussen opgericht om de
jongelui te ontwikkelen, waar lal van jonge onderwijzers
cn studenten les geven; men heeft sportvelden voor lichamelijke orltwikkcling, er ziin werkkampen, waar bij honderden jongelieden fit blijveu cn geschikt om onmicl~tlelijk
aan te pakken, waar gelegcnllcid is om zich verdienslclijk
te maken voor andere11 en voor zichzelf.
Dat Lypeert wel de loestand in Nederland. En nu het
vraagstuk: Wat moeten we doen met de jongelui, die op
dertienjarigen leeftijd de lagere school hebbmen verlaten.
Men pleegt overleg mcl hel hoofd van de school, of m’et
speciale commissies, die daarvoor zijn aangewezen en
vraagt zich af:
Waarvoor is de jongen het nieest geschikt! krachtens zijn
aanleg, karakter en op grond vau zijn lichamelijke gesteldheid - want ook dit laatstc speelt een belangrijke rol
in de beslissing voor heel zijn verder leven, wellicht.
B.V. de vraag: is hij ongeschikt om te studeeren, omdat
hij een keer in de derde klasse is blijven zitten?
De jongen beweerde bij die gelegenheid zelf, dat de onderwijzer zoo veel van hem hield, dat hij hem niet naar
den onderwijzer van de volgende klasse wilde doen overgaan.
Wij gelooven ook niet, dat dit van zooveel beteekenis
was. Maar wel is van belang, het zich voordoende feit, dat
de ouders, absoluut niet weten, wat zij met hun jongens

moeten doen,

dezen maar lateu lcereu: oen hoogerc burgerschool o f gymnasium lulcu al’loopen, omdat het algemeen en veel wekn en gclecrd hcbbeu ill ieder geval iu
zijn later lcveu wel le pas zal Itomc~i.
Deze overweging zou nog zoo kwaad Ilict ziju, als het
maar niet vaak op deze hoogere inrichtiìlgen van ouderwijs cen voorldure~~d g e s u k k e l wwti - - en dan i s Iicl
vaak: een blijvcu zittcu iu verschillcndc klassen - al zou
de leeraar den jongen ook liever ruCI laten overgaan.
Er is naluurlijk een groolc catcgoric jougcus, die absoluut voor studie ongeschikt, oumid’trcllijk IIU de lagere
school te hebben al’geloopeu, ~1) gr011d vz411 hun aanleg?
een vak moetcu leercn; eu dat is wel dc yrootsle massa.
Aan een groot geleerd proletarixil heeft de maatschappij
Len slotte weiuig, - eu bekwame vaklui viudcn altijd wel
iets.
Laten we beginnen mA Le zeggen, dat ook de landbouw
er op het oogenblik hier niet al le best voorstaat en van
regecringswegc wordt gesbcund, maar dit buiten beschouwing gelaten. Dc landbouw heeft ook gocdc jaren gekend,
tijdens d e n werelcloorlog cu meerdere ‘daarop volgende
perioden -- en deze kunucn en moeten toch eenmaal
Lerugkceren, want Holland’s welbraart be;ust voor een groot
deel op den lamlbouw.
In verschillendc stcdeu en dorpen van ons land zijn jdoor
plaatselijke land- en tuinbouworganisalics,
dit ook dool
het rijk gesubsidieerd worden lagere land- en tizinbouwscholen opgericht, dit tol doel hebben aankomende lauden tuiuarbeidcrs algemcene onlwikkeliug en vakk,ennis bij
le brengen. Het onderwijs omvat: voortgezet lager ouderwijs, naluur\~etenschap, land- en tuiubouw, veeteelt en de
beginselen van landhuishoudkumlc,
waarbij rekening wondt
gehouden met de plaatselijke Scn landelijke to’estanden in
de omgeving.
Dit onderricht wordt gegeven op één of twee dagen per
week, teneinde de lccrlingcn zoo min mogelijk aan dm
practischen werkkring in land- cu tuinbouw te onitrekken, en wel in vier klassen.
Verder zijn er @ksland- *en tuinboaururinterscholen; hici
wtirdt op hjecr uitgebreide schaal den aankomendeu landcn tuinbouwers de noodige theoretische kennis bi.jgebracht
en zou meer mitldclbaar vakonrler~~~iis kunnen genoemd
worden, waarbij rekening wordt gchourlen met ‘de toestanden in de provincie.
De cursus duurt twee halfjaren in d&n Winter en rno,et
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gevolgd morden door I~~crlingen! die in vl,e practijk werkzaam zijn. Na met ;wt~d jievolg :~fgclq;d examen wordt een
diploma verstrekt.
Dan zijn er nog spcrialr v:~kschole~~ voor kaas- en boterbereiding: hef vak voor ~Noortl-Holland e n F r i e s l a n d en
de middclhnre koloniale la~~-ll~o~~ws~l~ool tc 1Ievcntcr voor
hen, die zit+ willen voorbcrcidcll voor dru landbouw in
Sederlantls~~h Oost CU WesL-In8rlië, ill het bijzonder voor
de suiker- rubber- en lhccct~ltuh~r.
Van groot gewic:hI is de Xlid~lelbarc l~11~cll~ou~\rs~11ool
te
Groningen. die CW cursus hcc:ft van twee jaar voor jongens van 15 Lol 17 jaar. I)c diploni:I’s door deze s4~001
verkregen
ge\T! n
rcch 1
t o t toelating l o l
tlr farult e i t d e r veeat-tsc!iijklln(lc
:I’cr l.ijl;suni~ei,siIrittmc T’Lrc&t
e n t o t d e landbou~v\-l~oo~~~s~l~ool fe IVa(scl3iqy1.
En t

e

n

SlOtte dt T~:ll?dh(J~l~~rhOO~cS(‘l!~~o~

fC \\~~qmhgCrl.

H i e r w o r d e n de jongelui opgelci~l lol tazrrthozrrrvl~zrni~i~
ingenieur.
Aan dien titel 1tur11lct~ dan wor*lcll toeqcvocag<l: 1.‘~ letter
L., dat beteekenl sl)c(*ialitcil in tl:bn Ne~lcrln~~~lscheu lnndb o u w ; K . L . meer brdrevcll iu den Ia~~rlhouw i n Tn~diC:
T. wil zeggen : tuinbouw; IS.: boschhouw CII Kn.: hoschbouw in de tropen.
Om tot deze hoo~esc~l~ool le worden toegclalen snoet men
v r i j w e l a a n dezelfde cisc*lien volrlo~rr~ a l s v o o r tic amlerc
universiteiten in den landr.
Zelfs kan het doctoraal ill dr lan~lbou~vk~~~~~le vcrlcend
worden.
Ook voor landmeter kan men hier opgelcitl wo~*~:len.
.
Conclusie van dit alles kan duq wel zijn. dat het zoop
naamdc boercnbetlri,jf
bier le landr wel \\-c~cllschapl)clIdk
geschraagd wordt en indcrtlan~-1 is het nu! ervan dan ook
duidelijk vooral in f<lc laatste jaren gebleken.
Nederland
Er is een surplus in alle l:~ndhou\ir-bratl(,hcs:
kan onmogelijk (*onsunzecren, wat er geproduceerd woS,
t e r w i j l d e uitrocr naar h e t b u i t e n l a n d d o o r d e beoge
t o l m u r e n , waarachler dc omriugct~dc lan:len ‘en o o k d e
VereenigdeStaten van Alnerikn zich verschanst h e b b e n ,
b e m o e i l i j k t xooal Ijiet o:~mogrlijk w o r d t gemaakt.
D e landbou~~rl>rodu~lcn ziju :lus hier te l a u d e goo:lkoop.
zoo goedkoop, als WC ze nog nooit hebben gekend.
Om eens iets te noemen: druiven ; vroeger absoluut een
luxe-artikel, vrijwel in hoofdzaak voor zielteu bestemd in
vroegere jaren,’ is ongeveer ren ..volksvocdscl” geworden.
dat bij &jze WII sprckcn ,,op dc straat ligt.“’
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Aulobussen brengen de massa’s vreemdelingen en landgenoolen naar hel Westland, waarbij aan de ,!sight-seeïng”
gratis druiveneten verbonden is.
We noemen maar een enkel produ4; maar ook de elersle
levensbehoeften als aardt~ppclcn, kool cttz. zijti voor iedcareen gemakkelijk Lc verkrijget?;. lerwijl hol: surplt~s vat1 dctl
tuinbouw, a l s h e t 01) d e vclltttgc~l niet genoeg ol)brcngl.
eenvoudig naar den mcslvaalt verhu isl.
Is deze toestand uit aanleiditigvoor de jotigelai om niet
in den land- of tuinbouw te gaan? Geenszins.
De toestand katt zoo niet blijven.
We geven de hoop niel op!
Nederland is hel land van tleu lulll3bouw bij nilnemendh e i d . A l l e s word1 e r op aaugelegti o m zoovccl m o g e l i j k
kostbare schallen aan den bodem te ontrukken.
Daarvoor zijn twee niitltlt4ctl:
1. deu meest geschikten bodem le vinden, eu daarvoor
w o r d t a l l e s aangewend o m dien l e vinclctl n a m e l i j k ; a l
moet die ontrukt worden xm ‘ile wateren.
Sedert lientallcn jaren zijn reeds groote waterplassen
drooggelegd -~ We b e h o e v e n sISechts te hcrinncrcn a a n
vroegere tijden, toen de Haarlenlnlermecrpcll:ler.rlc Purmer, J?ecmsler. Schermer, Wormer ‘en andcpe v r u c h t b a re polders ontslontlen eti Ihans het vredig vee graast, waar
eertijds woeste wintlcn (IC hoogc~ golven zwiel)len - maatook in latere jaren werd dit ,clrooglnakiti~ssvsteeni
voorlg e z e t ; L o l h e l allcrlaalste belioortlcndc Z~~~:.lcrz~eclanrl~c~ii
die in afzienbarcrt lijd {le twxtllile provirtcica van Nederland moet worden. De :tfsluil<lijk vormde hel I.Jselmeer en
verbond Frieslattd met iNoot~rl-Holland en langzamerhaml
wordt d~tarbinnettliggent~tl water ingeclijkl en ~clt.ooggemalctl.
Land, nieuw Ia& wotxlt gevormd en - otlafltatikrlijl;daarvan worden de bestnanele vrijwel nullclooec mocras- cn
heidegronden ontgonnen ; <le werkvcrsc:haffittg
clie in i:le
laatste jaren 01) zeer grooleii s&:ral wordt toc~~clxisl~ levert
hiervoor de betlootligdemenschen-krachtSen,
ilie geholpen
d o o r m o d e r n e mac~hines uilgcslrc~kle gcbie,dcn ontginnen
en voor beplanting et1 bczaaiing geschikl maken.
Natuurlijk z[in de uoodigc 1Glet.s onoulbeerlijk,tli’e aanwijzingen moetett geven, hhe dit werk op dmc msesl loonendc
wijze moet worden uilgevoerd; en ook clezc leiclers moeten
o p h u n b e u r t w e e t onderricht onlvangcti; w e hebben
iilric~liLitlgcn v a n
r e e d s gewezen 01) CIle vc~rschill~tid~~
onderwijs op latltlbonwgebirtl. ,\ls a:mvulling hierol)
kan dienen het paedagogisch werk, dat de Nsderlatxlsche
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Heidemaatschqppijverricht. Zij geeft een cursus ter opleiding van %oschwacl~ lers en opzichters en heeft daarv o o r h e l l i e f s t lcerlirigen,die e e n drieJarigenHoogorc
IZurgerscliool h~bbe~i afgeloopen cn van k i n d af a a n den
l a n d - el1 t u i n b o u w v o o r zich hehbe~i g e z i e n e n mecgem a a k t ; en worde11 o o k terslond ge llaatst bij dc we&cn,
d i e o n d e r Loezichl slaan van t l e lu
, otlerla~~clschc Hei’dlem a a t s c h a p p i j cn 114 SIaalsl~oschl~eli~er.
Zij moeten dus lerstond zelf ale handen uit i:le mouw
steken; waarvoor zij zcblfs betaald worden. In de wintermaanden kunnen ze dan theorclische lessen OJltV:llIg~Ji.
Hebben ze na twee jaar hel diploma behaald, ,dan kunnen
z i j g e p l a a t s t w o r d e n b i j rijk+ c>ii geincenl~~bedrijvcll e n
hebben dan ook dc voorkeur. Ook lmlië slaat voor hen
open.
Deze opleiding YOOI. jotlgclui,vooral voor hen, wier gezondheidstoestan’rl
hel \vcrken in ~clc opcu 1~~1~1 c11 de vrije
natuur noodzakelijk maakt, wordt zeer gczo~ht.
Zo0 laiigzamcrh:llitlIciN:l t Clit systeem cr toe IC> zamen met
dat wat wij hiervoren omscllrcvcn, tlcn lanrlbouw in het
algemeen betreff’entlc, dat wij hier krijgen cen beschaafde
b o e r e n s t a n d ; w a n t d a a r u i t won1e11 bi,j v o o r k e u r a l d i e
l e e r l i n g e n gerecruteerd.
De tijden, dat men sprak van den dommen boer behooren reeds lang tot hel verleden.
Door trein en autobussen
is het platteland beter met dc groolc stad verbonden, zoodat ook de beschaving er gemakkelijker kan doofidringcn
en er vrijwel geen achterlijkc of analphabetische bevolking
meer in Nederland bestaat, maar ook de boercnhonden
onder protectie van bekwame leiders hebben voel bijgedragen tot de onlwikkeling van den vroeger zoo eenvoudigen landman, wiens leven volgens (de tradilic vroeger
,,zoo g e n o e g l i j k heenrolde”, w a n t tegclijkerlijdm o e t h i j
nu ook deelen in de steelds toenemen&: zorgen, die ,,,het
beschavingswerk” hem oplegt; en deze worden ‘eer grootter
dan minder.
De levensstalldaarltt is uit ltten a:trd der zaak op ‘het,,,l)latte
land” - men moet hier \vcl sl)rek~Cn van plat- en met van
bergland, omdat dit 1a:ltste er nu eeumaal niet is het geldt
dan als tegenstelling met de zeer dichtbevolktc stad wel lager dan in de groote sle-len, doch in het algemeen
is deze in de laatste jaren ook al hooger geworden, dank
zij de meerdere ontwiikkcling cn ook al daarmee sam,enhangende meerdere Bciscl~en van den jongen landbouwIer.
De jonge boer moet zijn lantlbouw~~~rsl~ssen hebben mergemaakl, hij moet op dc hoogte zi,jn van de moderne landbouwmachiilcs -.- a l bestaan h i e r o o k n i e t d i e e n o r m e
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groote bearbeidingsvelden a l s i n a~kder~e vverc~ld~de~clcn - of hij dient iemand aan te stellen, ‘die wcl op cl~ hoogte is,
anders boert hij achteruit.
Dus steeds voorlichting en bij blijven, dal is de cis&.
Om een goed boer te worden in Hoiland zelfs als i)achter van een betrekkelijk klein bedrijf, daar is wat voel
noodig - en buitendicll nog -- ec11 go”;1 licl~llcll \‘arl den
bodem, die bewerkt moet worden -- c11 #die verschillen:l,
is, zeer verschillend in ons klei11 Nederland. Het bcstc is
dus: ter plaatse wonen een tijdlang om zich in te wcrkcn;
ook de omgeving, de menschen. waarmee me11 moet samen
arbeiden en overleggen dielil mw te k~nncn.
Een boerenzoon, die in vaders beldrijf is opgegroeid.
maakt de beste kans, m:rar dat sluit niet uil, (lat hel voor
andere jongelui ook te lcerc11 is, er is zelfs een voordeel
a a n v e r b o n d e n v o o r hen, d i e u i t e e n amlere streek o f
geheel uit den vreemde komen om ook hier lccns mi,ddclen
toe te passen, die elders succes hchben geha8d.
De beroepskeuze is al jarenlang ‘cen puut van voortdurende zorg van parliculieren en ook van officieclc lichamen
Tal van bijeenkomsten er1 besprekingen zijn dawaan
gewijd met daaraan gebonden gevolg:g het oprichtcll van
bureaux voor dat doel.
De taak van deze bureaux wordt met ~tlen dag mocilijkw
door de economisclle
toestanden.
In een gunstiger tijdsgewricht hoort men (11‘ ~lauwclijks
wat van, thans worden deze instelli~~gen steeds meer populair en de economische situalie 1s thans zoo, dat zij
wegens gebrek aan de noodige gcl~dmidclelw huu w e r k kring moeten beperken.
Hieronder volgen eenige gegevens door Mr. M. C. Nijland
bijeengebracht.
D e t o e s t a n d d e r gemeerltclijkefinanc5Cn heelt ertoe g e leid, dat eenige gemccnlelijkebul-eaux ter voorlichting bij
Beroepskeus in de grootste sted’en als Amstwlam, Rotterdam en Utrecht moeslen worden opgehcvcn, :dlecn handh a a f d e ‘s-Gravenhage z i j n gcmeenlelijkbureau.
In de plaats van de Gemccnlelijk8c Bureaus kwamen ~wmmissies voor beroq,skeu~, die door particulieren en vereenigingen en cen subsidw van dc gemeente in stand worden gehouden.
Zoo heeft Nederland thans:
12 gemeentelijke bureaux of commissies van berocpsk e u s , d i e i n c‘en vereenigingIet b e v o r d e r i n g ‘tier v o o r lichting van beroepskeuze zijn verewigd :
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40 uit particulier initiatief lot stand gekomen bure:lus
of commissies val1 berocpskcuze ml. :
10 Prolestnutsch-Ch~.islelijkc,
10 R.K. bureaux en 20 andere commissies van bcrocpskeuz:).
Deze commissies zijn aangesloten bij het Cc~~lranl Comité
v a n samenwerkiugi n z a k e voorli?hlingb i j beroepskeuze,
dat le ‘s-Gravenhage is gevestigd eu tx11 bestuur hc~eft, 8dnt
gevormd is uit de aangcsloteu le;len, maar ook golelde voeling houdt met de Nc:lcrl:u~~dscl~e Slichting voor Psychotechniek te Utrecht, dit uitnemend \verk verricht.
Dit Centraal Comité neemt de verschillcndc
vraagstukk e n o p h e t gebied d e r b e r o e p s k e u z e i n stuAie. Zoo is
onlangs, in samenwerking met de commisie ter bcstudeer i n g v a n h e t vraagsluk d e r overbcvolkilq ~111 IJni’versiteilen en Hooge Scholen cn het Scdr:rla~ltlsch Comité der
I n t e r n a t i o n a l S t u d e n t Service eeu encluêle gchoudc:~ t o t
het verkrijgen van ucregeveos omtrent stucliclbcurzen. Rovendien is dit Centraal Rureati een vraagbaak voor velen over
d e m e e s t uiteenloopentlcon~:Ierwerpen. Zoo, omer d’e tock o m s t del acadrniisch gevormle leeraren, over ‘de gcwenschte vooropleidingvan een bcstuurdcr van een cllectrischen- of dieseltrein, over de oplcG:ling tot \-licgtuigbouwer
aangaande de oplei~~liug voor opticien in Engeland, over
d e o p l e i d i n g t o l t o l k i n ~clc m o d e r n e tnlcn: Zwco~lsch,
Spaansch, Russisch, over de Kunst-gewerbc Schulcn in
Duitschland en Oostenrijk: ~1%.
Dit Centraal Comité heefl rcleds velen van dienst kunnen
zijn. Zoo zendt het dc aangesloten verccnigingen gerlegeltl
de geschriften, d i e op het gcbi’ed d e r bt~ro~epskeuzc vcrschijnen, toe.
Wat in het bijzonder hel bureau voor beroepskeuze te
Rotterdam, de plaats zijner inwoning betreft, het volgende:
Het aantal bezoeken, voor een beroeps- of studieadvies.
v o o r h e t grooiste gedeelte v a n 1 3 o f 14-jarigen jongelieden, die dus aan #de leerplichtwet hebben vokla:m:gaat
in stijgende lijn:
in 1934 1740 bc~zoekco van mannelijke, 239 van vrouwelijke personen;
in 1935 2171 bezoeken van maanclijke, 368 van vrouwelijke persouen, waarbij .wel opvalt, dat zooveBel meer
jongens dan meisjes zich aan h e t Hure:Au v o o r Reroepskeuze vervoegdeq eleu verschijnsel dal overal valt waar
te nemen.
Uit de statistiek van het l~olterdamscl~ l~ureau val1 op
te maken, dat hel advies in ‘,ie mecxte gevallen xas voor
de jongens: het bezoeken van het uitgebreid lager ondNer-
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wijs, van de ambachtschool. van een handels- of vakcursus? terwijl voor de meisjes het bezoekw van het uitgebreid lager onderwijs, van een vakschool1 of xtkcursus
het meest geschikt werd geacht.
Dus er werd op aangestuurd @gens el1 meisjes nog aan
de studie le hou:-len, om laler, bl] opleving d,er economische
omstandigheden, fit voor cen betrekking tc hebben.
Het aantal beroepsadviezenwas:
in 1934
612 voor manneli~jke personen.
in 1935
794 voor mannelijke personen.
in 1934
85 voor vrouwelijke personen.
in 1935
126 voor vrouwelijke personen.
Het aantal studieadviezen was :
in 1934
400 voor mannelijke personen.
in 1935 510 voor mannelijke personen.
in 1934
80 mor vrouwelijkc personen.
in 1935
131 voor vrouweiijkcpersonen.
Maar bovendien werd door Ilct Rurenu voor Rerolepskeuze een druk gebruik gemaakt van een medisch-ps~cllot e c h n i s c h o n d e r z o e k va11 h e l Iaboraloriunl van d e n gemeentclijkengeneeskundige~~ dienst ( o o k te . Rotterdam
wordt? voor hel zakenleven, vee1 gewicht gehcch t aan het
nemen van ,.tesls”.
In 1934 merdcn 269 mannelijkc cu 12 vrouwelijke personen daartoe verwezen.
In 1935 werden 432 man~~elijke en 42 vrouwelijke personen dnarloe verwezen.
Nu eens iets over de gewone ambachten - zooals dje
toestand thans is? zijn zq die hun beroep goed verstaan,
degelijk vakonderwijs hebben genoten en een flinken kijk
op hun werk? niet slecht af - zij kunoea als er niet overdreven wordt met ‘de prijzen en hun klanten naar bestte
weten bedienen en tracht8en IC bevredigen, steeds hun rlagelijksch brood verdienen --- soms beter nog dan zij, die
met geleerde diI~lo~na’s in den zak loopen - en *geen passend emplooi kunnen viadeu - ook al omdat ZIJ hoogere
eischen stellen.
Er beslaat een vereeuiging,
die zich ten doel stlelt: de
veredeling van heat ambacht en we1 door het doen afleggen
van proeven van bekwaamheid, eeu soort examen dus ter
verkrijging van ‘tIen titel van 1. gezel en 2 rmesier; dit
zou dan gelden voor de volgende werkzaamll~adell:
Rijwielreparatie, metselen. ~nacliillebank~verlien,
koperbew&king,
steenhouwen, smeden in hel algcmecll, limnwren, mcubelmaken en schilderen.
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Voor gezel wordt de leeftijd van 20 jaar, voor meester
van 25 jaar geeischt.
Het doet zoo denken aan het oulrle gil#dewezen van vroegere eeuwen. Alle ambachten wareu in gilden vcrl~cgenwoordigd : m e n liaC: h e l timnierlieilengik!e, d a t vau dc
bakkers, de slagers, smeden enz. w de meest zondcrliugc
combinaties kwamen voor: zootla t dc heclmccsters waren
ondergebracht in het gilde der.... barluers ,euz. Maar het
goede daarbij was, dat er ook een soort esamen werd
geëiscbl voor den ,,gezel” om meester te worden, waarbij
dan een zoo gehceten ,.procfstukr’ moest worden gel,evcrld
en bij velen moest dau dit proefstuk een meesterstuk zijn
tevens; zoodat de burgerij de zekerheid kroeg ldat ter goed
vakwerk werd geproduceerd, maar vau niet minder belang
was de factor, dat er buiten de gihlcu geen mogelijkheit:.
bestond om dat beroep uit te oef’encn, ceuvoudig omdat ltlc
overheid dit niet toestond ; zoodat concurrentie vrijwel
was uitgesloten, dit had natuurlijk ook zijn keerzijde, maar
dit nadeel, om het zoo maar eens te noemen, werd v’er op
den achtergrond gedrongen tdoor het feit, ‘clat men goeNd
werk kreeg.
Let maar eens alleen on de oer-deaeliike ou&Hollandsche
bouwwerken, die gemakkelijk de ust&.men van eeuwen
trotseeren.
Het werd dan als een voorrecht beschouwd als lid van
de gilde te wor’dcn opgenomen en te mogen de~elnemeu
aan de vaak te uitbundigc feesten, tlie lrle gikle vierde,
aan de optochten in bijzoudere kleedij ,cn bewapening zelfs
onder eigen vaandels -- zelfs aau vaak machtigen invloeCrl
op de steldelijke en gewcstcli,jkc besturcn onlbrak het niet.
In ouze zuidelijke provincies IJrabant en Limburg komen
nog restan teu voor van deze gildenformaties, maar deze
bepalen zich alleen tot ,,feest’eli,jke”- en ontspallningsactie,
als schietvereenigingen enz.
De Joden, die in vroeger eeuwen van ‘de gil’den waren
uitgesloten in Holland’s republiek moesten dus tracht’en
op andere wijze aan den kost te komen, zooldat z,c zich
toelegden op den hamlel - - die altij<: vrij was - eu in
Amsterdam speciaal op het ~ttiatnaIl.tbe~erltcrsb~~lrijf, dat
ook niet tol de gildenrubriek behoorde.
In den Na~olcontische tijd werden (de gil~leu opgeheven
en mochten alle bcrocpen cu bedrijven vrijelijk worden
uitgeoefend.
l3ovengenoemdc vereeniging tot veredeling van het ambacht beoogt natuurlijk niet tic gilden weer iu eere te hcrstellen, dat zou in ons motlenl ill,dustJ.ic\~Tezell ook onmogelijk zijn, maar wcl wil zij de genoemde bedrijven
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verbeteren; want nu lecsl mej l~erhaaldclijkals opschrift
op uithangbordcll enz.: mecstrr kleermaker, mr. timmerman enz. zonder dat er ern crlkcle faclor. of officii!el stuk
aanwezig is, dat dien titrl rechlwartlipt. Deze tilrbl berust
op willekeur e11 soms zelfs - blijkens het werk, dat afgeleverd wordt -- op zelfoversclintiing.
E e n w e r k e l i j k he1~:~nlde t i t e l v a n meester. zooals g e noemde vereenigingbedoelt, waarborgt ill ic,ler geval beter werk.
Niet dat we aan overgroote verwring voor Litcls lijden -want lijkt het niet zonderling: dat :lc geslaagde lecrlillgen
v a n d e middelbare technische s c h o l e n
zmq.
voor
l1un
n a a m p l a a t s e n cu zij tlic tlc t e c h n i s c h e lioogesc1iool t e
D e l f t m e t g o e d gevolg hebhcn afgeloopen I r . (evmcet~s
een afkorting van Ingenieur) er voor mogen zetten.
Het publiek moet dan maar zelf ollderschciden.
Op de ,.ingenicurs :~angclcgelllleid” hopen we nog clens
terug te komen.
Voor het oogeublik inlcrcsseercn
ons alleen de practische beroepen zelf - en wi.i hcrl~alcn voor wn degelijk,
n i e t t e m o d e r n aangclcgtl vakmln i s ijl Xc;l~crlnncl alty
plaats. Hij moge in deze moeilijke tijden wcl eens werkel o o z c d a g e n treffen, ill h e t algcn~cct~ w o r d t g o e d w e r k
geapprccicerd
w ook de wwkman zclt’, :lic vocll voor zijn
vak, en wiens doel niet is om het grootst aantal betaalde
uren te maken met c;en miniunn resultaat. Dc jongelui wt
oud-l~ollantlscl~~~ dcgclijkc le\~cnsol,vatlingcn
komen nog
altijd terecht, als zij ma:w ~oll~ouden. Tinmieren.mets~eleny
verven; kortom het hnndwcrk in het alg~rmeen is steeds
van noode -- ondanks dc vooruitgang ‘tier machines; ~t!e
mensch is daar om de machine te bchecrs(~llen en cr is
nog veel, zeer veel. wal tIc* machine niet kan.
D e Hollandsche jongen moet lecrcn, h e t z i j d o o r s t u d i e
op gymnasium, hoogere burgerschool. hantlclsschool,
hetzij voor vakopleiding iu een daarvoor bestenxle inrichting,
maar wat moet liet meisje doen?
Ziedaar een vraagstuk, waar vele ouders zich mee bezig
houden, meer dat1 vroeger, want toen 1uLldc: het antwoond
eenvoudig: het mcis.je moet trouwen en een goedc huismoeder worden.
De tijden zi.in vcrnnderrl: de jongens zij11 in ftl’en regel
in deze economisch moeilijke periode niet in staat op
jeugdigen leeftijd van b.v. 20-25 jaar om WII gcziu te onderhouden, zoo:lal rle kans voor etw meisje om ongehuwd
te blijven, als zij tenminste of haar oude~*s niet kapitaal-
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krachtig zijn, steeds groolcr wordt: zij moet dus zelf trachten de kost te verdicncn al daar slcekt ook niets ouccrbaars in, integendeel. I:A economisc4~ gnafl~ankelijl~ mcisje kan zelfs zelfstandig den man harer kcuzc nanwijzcn?
maar nu gaat hel er OI~ xelfslaudig te worden en tc bl~jvcn
ook al doel zich de g~legenhcirl voor een huwelijk niet
voor. Daarom is opleiding noodig.
En nu zien we hel eigenaardig verschijnsel in Holland;
dat de ineisjcs in het algemeen zicli wel \villen geven voor
kantooropleiding, slutlie enz., enkel hebben zc er soms
geen aanleg voor cn uiel aan datgene, wat ze, ial;en we
zeggen als as. huismoeders hel eerst noodig hebben, nl.
de huishouding.

En daarvoor is wel degelijk oplei:.ling noodig. Het klinkt
wel zoo zonderling in haar ooren, te moeten antwolordcn
op een vraag: wal doe je.‘) ,,lk studeer voor diensilml’e.”
En toch is dal nog zoo gek niet.
Voor onderwijzeres aan een bewaarschool-kleuterschool
heet het in moderne benaming --- is een studie nood& van
drie jaar, zegge drie jaar, en daarvoor geneert men zich
niet. Of een kind van drie tot zes jaar een ‘dergelijke, geschoolde kracht noodig heeft, is een anlerc yucslie, maar
het geschiedt.
Van veel nut lijkt ons toch de gexhoolde en gcexamilieerde dienstbo’de: al is het meer als vooropl~eiding voor
haar eigen latere huishouding.
Daar komt nog bij? dat deze betrekking beter wordt b’etaalt], dan b.v. ‘die van een gwwon ka~~loot~boi-lieI~~de,
al
liikt het minder deftig.
Er is gebrek aan goede Hollandsche itlienstmeisjes: bewijs, het groote contingent geïmportecrdc dienstmcisjcs die
toch lang niet zoo gewild is. En ile op’leiding?
De hedendaagsche toestanden zijn nu cc1n11aa1 zoo, dat
de meisjes in den regel van moedcr in haar eigen huishouding weinig hebben geleerd.
Ze hadden er ook den tijid niet toe -- sllort-vcroeuigingeli,
uitstapjes en uitgaansavondjes... afleiding, zoo heette het,
was er noodig voor de jeugd. Natuurlijk: a/lelding waar
zelfs de leiding ontbrak. Want veelal zijn de owters oorzaak van het feit, dat de ware ernst dikwijls bij ,de jeugd
ontbreekt.
inmiddels de opleildiugssdlolen voor meisjes zijn ontstaan en opgericht: er zijn iudustrie-, kook-. huishoud- en
vakscholen voor meisjes.
De industrieschool te Rotterdam b.v. laat de meisj,es toe
op twaalfjarigen leef tijd, als, ze van de lagere school
komen en heeft een cursus van drie jaar.

Er wordt onderwijs gegeven in Nederln~~ldscl~~c
taal, het
kenmerk van algcmeene bes& alring dus : rekenen, onmisbaar in de ondc~ha~l~ilelil~gen met ade verschillcwle leveranciers, die aan de deur komen; hygicne. cen eerstte vereischte in iedere huisl~ouding; kin~lcrvcrzorging,
het i s
onnoodig het belang hiervan aan te loonen; pncdagogick
en handwerken : naluurlijk de zoogenaamrlr ,,nutlige.”
Een meisje dat op 1.5 A 1 G-jarigen leeftijd een mil,ergelij k
diploma bezit, zal gemakkelijk. zelfs onder ‘de huidige
moeilijke tijtlsomstandighe~tlen, een bctrcl;ki!lg kunnen rinden en tevens een goede voorbcrcirling voor haar eigen
leven.
Natuurlijk bestaat de gelegenheid de cursussen vcr~tlcr
bij te wonen ler verkriSiging van speciale diploma’s in
handwerken, naaien, clc. maar dun gaan ze weer gcleidelijk aan naar cct1 ander vak dan ‘de huishouding.
l‘e Amsterdam beslaat dan weer een school voor opleiding tot huishoudster, leerares in het koken en onderwijzeres in kinderverzorging, waartoe zelfs eenige ziekenverpleging behoort en dan zijn er nog scholen voor maalschappelijk werk, b.v. voor leidster van vacantie-kolonies.
huisbczockslers en woilingopzicliteressen
en ten slolte zij 11
er nog: de la~ldbouwhuishou~tlscl~olen, ‘dit beoogcn de jenge boerin voor hel huishouden tevens bekwaam te maken.
Gelegenheid Le over voor onze jonge meisjes om zich
te bekwamen voor hulp in de huishouding en ten slottte
- - als ze eenmaal gehuwd zijn -- hoofd van haar eigen
huishouding; want dal is toch hel ideaal van ieder jong
en zeer zeker ouder meisje.
Wat kan meer voldoening en zekerheid gcvcn aan d’e
huismoeder, als ze niet alleen. wanneer hel noodig is, haar
eigen huiswerk zelf kan doen, maar ook de dienstbode
kan controleeren, en wijzen, hoe het gebeur,en moet. Want
niets boezemt den ondergeschikten meer eerbie< af, dan
te bewijzen met de daad, :dat men haar (desnoods kan
missen, en zelf het werk kan verrichten, indien de physieke krachten het toelaten.
De beste opleiding kan de moeder het jonge nleisje
geven in de huishouding, maar als zij daartoe niet in ‘de
gelegenheid is: clan kunnen de scholen, die ‘daarvoor Cjn,
veel vergoeden.
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Heeplíjkheden

en heepltjke rechten.
(Eeu

vraag).

Het feit is bekend. dat alleen de rechten op (ambachts)
heerlijkheden te koop zijn. Die rechten bestaan tla11 in ilc
eerste plaats u i t h e t r e c h t t o t het voere11 v a n d e n
titel: Heer van -, 11 aam van Yle (:~mbacl~ts~l~ccrlijkhci~l
of (ambachts jheerlijkhcden en het recht belrcffende ‘t
voeren van het aan die (ambachts jheerlijkhcid vcrbouden
w a p e n. Daarnaast kuuucu nog auderc rechlcu optreden
bijv. het eveulueel verbond8en Z~JII van het j ach t- en (of)
v i s c h r e c h t, hetwelk men kan verpachten. alsmede in
sommige gevallen de zgn. h e ere u b an k in de kerk met
het c o 11 a ti e r e c h t, terwijl teu slotte bij dcu koop is inbegrepen het overgaan vau het Archief van dc (ambachts)heerlijkheid o f (ambachts)heerlijkheden.
Nu doet zich evenwel de volgendc Lcgens~ijrtigl~ei~~l voor.
Na het in werking treden der Grolpdwel van 1848 is
n i em 311 d meer gerechtigd, zich Heer eeucr plaats tic
noemen, terwijl zij, die vóór de iu werking tr,cding van het
Burgerlijk Wetboek in 1838 zich reeds naar een Hcerlijkbeid noemden, daartoe gerechtigd bleven als cigcnnxmxaanduiding, als geslachtsnaam clus. Na 1 Oct. 1838 is voel
naamstoevoeging
Koninklijke goedkeuring noodig volgens
art. 63 van hel Burgerlijk Wetboek. 1) Nieltegcnsta:intle
dat, lezen we op den kant der geboortje-akte van Sophia
Christina KiJs Wimmers het navolgende:
:.De bijvoeging van deu geslachtsnaam K i t s iu de
nevenstnandè acte is geschied ingevolge vergunning vermeit in het besluit van ZM. in dato 5
October 1800 en twintig, waarbij aan de suppl.
Marten Wimmers wordt toegestaan de geslachtsnaam Kits te mogen voeren en zich alzoo noemen Marten Kits Wimmers.”
Hieruit volgt, dat reeds in 1820 een Kon. Besl. uooldig
was, althans werd verleend voor naamstoevo’eging! Is dat
nu m tegenspraak met art. 63 van het Burgerlijk Wetboek
in 1838, of betreft het hier een aanvull’ende clausule voor
bezitters van Heerlij kb eden ‘?
Mede in tegenspraak met art. 63 van het Burgerlijk Wetboek (1 Oct. 1838) is de volgende gelegalisie’erde notarkcele
verklaring van 1937, welke ik dezer dagen in handen kreeg:
1) Uitvoeriger i.h. Tidschr. voor Rechtsgesch., II b l z .
Ned. Leeuw”, 1936, k. 175-177.
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Niet zegelplichtig (brestelt bij dc Ggelwel 1917.
D e Ondcrgeteekcndc,
( v o l g t n a a m v a n Ylen NOtaris j IC. --~--, verklaart dat uit dc in zijn archief
bcruslcudc acte, den -~--- 193ï ‘door ,tlcn Onrlcrgeleekendeverlctlen, bli*jkl, d a l de H’cer
g e b o r e n t e - - , z o o n v a n - - cu z i j n e eclitgenoote ---? IIEEK is van de Heerlijkheden -e n - - - el1 31s zootlanigv o o r z i c h e n z i j n crfgen a m e n h e t UlTSl,UIT~~~UD RECHT HEEI~T d e
aan voornocmdc Heerlijkhedenverbonden TITEL,
N A A M el1 WAI>EN te voereu.
- - - , d e n - - - 193ï.
1
Amblszegcl v.d. Notaris.
(w.g.) Hanclteekeningv.d. Nols.
Gezien voor legalisatie der llandle8ekeuing
van tlen
Heer -------, Nolaris alhier.
- - - den --- 1937.
Z e g e l Arrond. Iiechlbauk:
De President der ArronclissemcntsJ~ecl~tb.
(w.g.) Handt. v.d. Pres.

Vraag.
Hoc is dit recenLc stuk te verklaren in tcgenslelllingmet
h e t genoenidc art. 6 3 v a n de W e t v a n 18X3??
Naar ik ten slolle vernam, schijnt er een Minist~ericcle
IJeschikking van 1S3 1 Le besLaau, waarin wordt toegestaan, dal bezitters van (un~bacl~ts)l~eerli,ikl~ede~~ gerechtigd
zijn den hen Lockomenclen TITEL cn NAAM aan hun gcslachtsnaam toe Lc voegen Le wetcu als volgt:
a . Op d e gcboorle-aktev a n d e n eigenaar w o r d t
naam e n lilelbijgeschreveno p aanvrage b i j tlcn
13urgerlijkcn Stand, dus mel toevoeging van den
titel: Heer ~:m -------;
b. De bezitter kan thans de nameu van zijn bezittingen of bezitting (ambachts)heerlijkheid,(ambachts)heerlijkheden)loevoegen, zónder h e t a a n vragen van een K.B., achter zijn geslachtsnaam.
al of niet mel de titel-vermelding van ,,Heer”.’
Hierbij dient opgemerkt, dal in den 13urgerlijkcn Stand
s t e e d s d e T i t e l v a n ,,Heer” w o r d t tusschen gevoegd,.
vóór de heerlij klleids:laii~dui~dingen en acht,er (den familicnaam. Zou men daar dien Titel weglaten,
wat in geen
geval mag, dan zou immers de dubbele1 , geslachtsnaam
ontstaan, waarvoor officieel een K.B. noodig is.
Doorn.

Dr. KITS NIEU WENKAMP.
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Oude vondsten
door

H.

Vermeulen.

Eén \Vonderbner Historie-Liedcken, voorgevallen in de
verrnacrdc Stad Amsler~lam, zoo men vcrnom8en heeft uyt
verscheyde I(ooplic-bI.icven, afgevcirdigt nae Brabant, vau
ccu en rykcn Mcnoilist, hoe zyn zoon bekeert is tot het
Roo~i~sch geloof, e~i daerniter den vstler 1~1001. den zoon.
Stemme: ik drink den nieuwen most.
Hoort Catholvken al
Dit leeft op “‘s weirelds dal
een wonder zaak
waerachtig waer geschied
in Amsterdam zoo word ons klaer bedied.
Een rijk Ministe kind
die was allyd in ‘t Roomsch geloof gezind
zyn vader vol ministe treken
ley altyd iets in ‘t werk
tegen de Roomsche Kerk.
Den váder sprak myn kind
waertoe zyt gy gezind
ik hoor UW studie ,,die is wonder fyn
bequaem genoeg om predikant te zyn
Hy sprak: Wel vader myn
ik zou veel liever eenen koolunan zyn
Lael my van hier nae Londen reysen
en leereu daer den stap
van alle koopmanschap.
3

Wel zoon verstael my wel
dat is geen kinderspel
zo0 jong te reysen, nae een ander land.
welaen ik wil, gebruyk dan uw verstand
gy zyt myn eenig kind
1s ‘t zacken dal ik U getrouw bevind
U zyn geteld vyf duyzend gul’den.
in wissel-brieven snel
voor U fris jong gezel.
4

Daer lag een schip op ree
daer mé stak hij in zee
Maer zoo hy quam tot stonden aen den strand

riep hy adieu mijn droevig vaderland
i k t r e k n a e Roomen toe
ik ben Uw tl~vacse kcllerye al moe.
Hy heeft den rcglen stal gevonden
dner !,uther ril Cal\den
stam voor de deur en zien.
5

Hy viel den Paus te voel
en riep wel groot oolmoctl

Heylige \!ader hoorL dc rc:lcn myn
i k w i l van U e e n s o~~dcr~~~t~sc~~ zyn
myn v a d e r i s Minisl
z o 0 heeP1 Lier vyftig jncr den Aytl veryuist
i k b e n een spru?I: v a n lwinlrg jacren
svn leering vol fenyn
d!ie d u n k t my valsch t e z y n
6
D e n Paus zyn Heylighcyl
die heeft Lot hem gezegd:
W e l jongeling,g e l o o f t gy af211 d e m i s
dal Christus bloed dacr tcg~~nwoorrlig is
e n d a t M a r i a rey11
i s zuyvcr RIaegd .gclyk eeu klaer f o n t c y n .
7

dit r i e p mcl kcrnwn
Ilekccrt zoo wil ik zyn, ziet kei-tcrs uw fcnyn.
Nae dat hy was bckcert
Heeft hem den Paus vcre~crt
m e t schoone potenten zoo uytdrukl~clyk
H y wiertl t e 117illd~~rbr0e(iers gccstelyk
Nner den tytl van vier jaer
z a g ilien h e m slaen t e n tooi1
voor (;ods A u t a e r
Syn vader scheen w11 ro~nv tc sterven
Schreef brieven ‘t: allen kant
d o o r g ’ h c c l gansc Ellgrlalld.
Den jolqpling

8

Hy heeft in korten tyd
de zaek cens voorgelcyd
met goed consenl van zyn gardiaen
hy heeft een reys nac Amsterdam gedaen
i n weirclyk habyt
als hem den vader zag was hy verblyd
Ach vader lief wil11 U bekeeren
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het licht van ‘1 Roomsch geloof
maekt Menco blind en doof.
9

Dit woord myn ziel doorsnyd
0 schandaleus \-erwyt
vervloekt moet zyu meyn uw moeders borst
die als regal u lacfdeu voor den dorst
ik wou dat het helsche vier
U nam van deze plaels voor myn pluisier
Den jongen held viel neer ter aerde
hy riep: ‘0 Jesus zoet toch een mirakel doet
10

Door deze woorden straf
zyn moeder yuam uit ‘1 graf
die overleden was wel achtien jaer
ach ! zondig rncmcl~
aenhoort dcCs droeven maer
zy riep mcl groot getier
ik ben veroordeelt tol het helsche vier
vervloekt moet zyn de ketters leering.
daer mé vloog zy vau hier
met huylen ql gelier.
De vader door Golds kragt
van schrik viel in onmagt
hy riep ach zoon was dit uw moeder niet
die hier zoo droevig klaegde haer verdriiet
jae vader ‘1 is nu tyd
peyst dat gy haest de dood aenstaende zyt
Ik wil myn dom geloof verzaeken
hy riep Gods moeder reyn
wil toch myn voorspraek zyn.
Hier leert ons de Schrifuer
hoe Christus klaer en fruer
Uyt alle geslachten hier op ‘t weirelds dal
Zyn uylverkoore schaepen kiezen zal
Aenmerkt wel dit lied
dat U van die drie zielen word bedied.
een leering schoon voor alle menschen
die leven in ‘t getal
hier op het weirelds dal.
Geen aanduiding
Antwerpen).

van

drukker

en

uitgever

(uit

een

verzameling

te

2

1

2
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Heilige week.
A l s J e s u s van Zijl1e moctler g i n g
e n d e groote, h e i l i g e we’ck :Innving.
daar had nn Maria veel l1arlelcitl
Zij vroeg haar Zoon niet Ircuri~hrid
Ach
wat
,,Op
dan

Zoon Gij liefste .Jesu mijn,
zult Ge op heiligen Zondag zijn 7
Zondag zal Ik een koning zijn
z a l men Mij kleercn en blocmen sprNeïn.

pLcl1 20011, Gij liefste .Jesu mijn
wat zult Gij op heiligen Maandag zijn?
,,Op Maandag ben Ik een w:~~ttlclman
Die nergens een onderdak villdrn kan.”
Ach Zoon, Gij liefste .Jesu mijn
wat zult Gij op heiligen Dinsdag zijn?
,,Op D i n s d a g b e n I k i!1 profctcnslaat
verkondig hoe hemel cn aarde vergaat.
Ac11 Z o o n , C;ij l i e f s t e Jesu mijn
\Vat zult Gij op heiliget1 Woensdag zijn?
,,Op \Vocnsdag ben Ik gans& ar111 en gering,
verkocht on1 dertig zilverling’.
Ach Zoon, Gij liefste .Jesu mijn
‘IVat z u l t Gij op heiligeiI)ondcrdag z i j n ?
,,Op Donderdag ben Ik in ‘de spijzenzaal
het offerlam bi.i hel :~vonthnaal.
A c h Z o o n , G i j l i e f s t e Jesu mijn
Wat zult Gij op heiligen Vrijdag zijn?
,
Ach, moeder, ach liet’ste moeder mijn
kon U de Vrijdag verborgen zijn??
Op Vrijdag, liefste moeder mij 11
dan zal Ik aan ‘t kruis genageld zijn.
Drie nagels gaan door hand en voet;
verzaag niet, o nloedcr! het einde 1s zoet.
Ach 200~1, Gij liefste Jesu mijn
wat zult Gij 01) heiligen Zaterdag zijn?
Op Zaterdag ben Ik eet1 tarwekoren,
dat in de aarde wonlt nieuw geboren.
En op Zondag, verheug u, 0 moeder mijn,
Dan zal Ik van den dood verrezen zijn.
Dan draag Ik het kruis mei tic vaan in ‘de hand
dan ziet ge Mij weder in gloriestand.
(Oud liedje uit de 188

eeuw.)
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polítíek.

Zomer 1937.
When t h e safe@ o f a nation i s a t s t a k e ,
suspicion is a just ground of inquiry.” (Junius.)
Als de veiligheid van de natie op het spel staat,
vormt de verdenking voldoenden grond tot
onderzoek.

Hel belangrijkste gcbcu~~~e~~ uil de11 la:ttslc~l tij#tl, dat men
voor de eerste tockon~sl voor oogen mocl hou&x~ ‘en volg e n , i s w e l : dc vor;icringen. ~rli~e gcrnaakl wordleu op h e t
gebied van #de verbclering tusschen Itlse vlerhouding Engeland-Italië.
Juist dienaaiigaaerlelckl bijzorllder weinig door naar buiten, maar c’r wordl aan gewerkt. dal staat vast; dril blijk1
uit die kleine gcvoelighe:lcn men botsingen in miniatuur op
andere politieke c~~ut~~a, S:lic belang hebben bij ‘dit vrilendschappelijk samentreffen.
Rij hel gravel1 van ceu lummel wordt gewoonlijkler weerszijdeu van ‘deu bergwand begonnen ‘cn als de ber~ckcningen
niet falen, zulleu op til bepaald punl de Irind~er~ende gcsteenten wegvallen en dc gravers ‘elkaar de hand kunnen
reiken. De weg is dun geol~n~l.
Offi&!el heelle het, dal ~tllc diplomatieklebesprekingen. di:e
moeten aansluiteu op de briefwisseling tusschen den Britschen premier Chamberlain en Musolini in S8eptemb’cr zouden beginnen, als de Engclsche ,gezant L)rummond, die met
verlof naar Londen is, te Rome zou zijn teruggekeerd.
Het spreekt vanzelf, dal alles ~---- on:lanks verlof en vacautie - druk aar1 hel werk is, om de verschill~entle vraagstukken of n~oeilijltl~edeu, clie Italië nog van Rome scbeiden, te onderzoeken. om ~dcu goed8cn vcrbiudingswcg
tc
vinden.
En men mag gerusl ~~oorsl~ellen: die verbinding zal wel
tot stand komen, omdal beidden zijn van goeden willle.
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De Eurogeesche vrede en wellicht wel dc wereldvrede is
er op den duur’ mee gemocitl.
Tegen een eenheid: E~~gcln~~l~l---llal~ië-l~ru~~k~i,~k, zal tle
rest van Europa wiiliig kunneli inbrengen.
T e Rerlijll i s men e r , o n d a n k s rlc au~dcrs \-crklareud~e
persuitingen, n i e t zoo heel erg over gr~slic*hl. i m m e r s di>
,,tuiiiiclcloorg~~~~~i~~g” gaat ttl\vars ~tloor de bckcnde as RomeRerliju heen, inplaats van cr zich bij xui le 1xwxll ; dat is
zelfs uit de verklaringen van IJloy~il t;corgc gebl’eken: tlic
overigens Buitscliland
niet ongenegen is.
We moeten rekening houtkn m e t den onnnekcer in de
Rritsche politiek, dal wil zeggen: ze houdt 11~1 meer rek’ening met de feiten. Mcu kent 1111 13crlijn ten liet daarop.
Op deze wijze zijn nu le verklarcu lelie klcGIx wotlcrzijdsche gcvoelighc?den~ diSc zicli uilcii iri licl gcs01 m’ct d
e
journalisten, laten we liet zo0 maar wils iiotmcn.
lets op zich zelf van weinig belang uit politiek oogpunt
- we durven zelfs l~cwe~w~, :lat rlezc nijvew pcnnciivoerders genoeglijk met zich laten sol1cn, als zij clc overtuiging
hebben, dat de vl~c~clesllu~ldllu~i~~g CI’ mee gcdiwtl is. Engeland wijst clrie 1)uitsche journnlisttn :ic deur. Duitschland
stuurt den Tilues-corresponddent
naar huis cn zal wcl mecrdere rel>resaille-lnnatrcgclcll
wemen, gelijk te doen gebruikelijk is.
Engeland motiveer1 <leu maalregcl,volgens ~tlje .,Evening
Standar#‘, die dikwijls goed is ingclich t> omlat nwrled~eelingen waren binnen~ekomcn omtrcnl Duitschers, die in
Engeland arbeid vcrrlcll Lel] voor <le Duilschc geheime pol i t i e iii v e r b a n d mei ~re~líza:lnliiotl~~n val1 1)uitschers op
politiek en ander gchic~tl.
Duitschland moliveert ziju m a a t r e g e l door IC beweren7
d a t bedoekle Engelschc j o u r n a l i s t t e v e e l :~andacht. b’csteedde aan ,,onbellulliglled~en”, met andere woorden, met
zijn berichten of brieven hel dc Duitsche rcgecring niet
naar den zin kou 8iloen. Toevallig troffen ldeze gebcurbenissen samen, cveii toevallig vielen deze uitwijzmgcn samen..... Credat .ILI~:L~YLS Alq~ellai Wie kan dal gelooven!
Wij noemen dat alles beuzelarij en niet antlcrs ‘tian uilingen van geprikkelde slcwming.... over dingen, tlie di;epcr
liggen.
In het Lagerhuis was al de vraag geslel:l, of het de
regeering bekend was? dat L’e IZcrlijii dit jaar ewi qwciaal
departement is ingestel~tl om idc :iclivitcitvan dc in het builenland w o n e n d e I)uitschers le wntroleercn. H e t s t e l l e n
van die vraag is al een poging om haar zelf te bcanlwoorden.
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De verhouding lusschen beide landen is uiterlijk onberispelijk, maar men kan er zeker van zijn, dat men elkaars
bewegmgen of stilzitten zelfs nanwkcur~g bcspiiedt en claarmede is tevens te vcrl~l:~rc~~, waxrom I<ngclan::l ,cr alles aan
gelegen is om T)uilsclilantl’s machti~~sle bondginoot gunstig
te stemmen, dcsnoo~ds van 8:ltl lastqe .,as” af tc haleen, dlc
gevormd wctixl door rlc ~rlil~lon~aliclte fout in Abessinië.
Dit was nootlig -~~ polilick is vaak even logisch als eenv o u d i g ~~~ o m d a t d e no~~-intt~r\~c~~lit~-~~on~~~lissic n i e t h a r d
opschiet mcl haar werk. Maar 6611 ding is al bereikt, ook
door de Ioena~rIe;‘iugsl,o~iIlg van Chambcrlui~i tot Mussolini:
d e Italiaanschc gyxiclc~ccr:!r tltx- confcrcnlic, (;randi., bevestigde, rlat Ilalrc 1) I‘ i 11 c’ i 1) i c cl a cc o 0 rrl gaat met dc
voorstellen van 1,ontlcn. W e hebben ‘<lat geconstrtlcerd cn
n u k a n v e r d e r rtc nou-iule~vt~~~lie-colnlnlssic v o o r l o o p i g
w e e r uiteen gaaii oiii haar diversc rcjiccriiigc~l1 Lc consulteeren, wellicht ~gcbcurl cr iets. waardoor #[le Sovjet-republiek meer l~loo~haa~* zn1 worden eb) ,Ial zon kunnen onder
vrie~~dscl~al~l~cli~~l~e prcssic va11 P a r i j s :‘II I,on:1cn7 m a a r
de hoofdzaak is: ~tlc ccl~s~c~zit~(lllcicl is uiterlijk nog bewaard
e n E n g e l a n d boekt cen kl’cin voorloopigsncces m e t z i j n
nieuwe politiek. He \roorzitter dlcr tlon-inlcrvte~itilc-commissie Lord Plynouth, ka~aktel-isecl~tlc ~tlv situatie natuurli,jk
alleen met het oog op het Spaanschc conflict, maar W C
kunnen die gerust uilbrci~len lot ~dcn algemeencntoestand
en dan klopt het ook: Seclert de laatste bijeenkomst zijn
vele besprekingen gcvocrd met #de vc~rtcgenwoorl(ligrers dier
diverse n~oget~rll~ctlcn,
o m cen u i t w e g tle v i n d e n u i t d e
impasse; d a a r b i j waren wcl eenige vordcringca tle constateeren, doch de vooruitgang was iii zij u geheel niet voldoende om de Ilou-inlervenlicin het nieuwe stadium tc
brengen van het Rritsche plan. Yoorloopiggaat men dus
voort met de I~alfslachLige conlrole, tot er cc11 deskundig
rapport gereed is, waarover dan opnieuw zal worden beraadslaagd.
Verdere discussies ach tle de’ voorzitter nuttleloos, nadat
ook hij zijn instemming had betuigd met ‘de opinie van
Grandi, dat het Russisch voorstel betreffende het tmerugtrekken der vrijwilligersnu niet aan de orde was.
We hebben niet te’v,eel gezegd door t’e b’eweren dat nu
weer de draa~tl Rome-T,onden ‘door itlc poliliek Bclcr laatste
dagen loopt; of ze zoo sterk is als ‘(le as zal de toekomst
moeten leeren.
Dat is de theorie.
In de politieke practijk ~duren de bloedige gevechten in
S p a n j e v o o r t , bombardecrcn vliegtuigenneutrale k o o p v a a r d i j s c h e p e n i n d e Spaansche watercn, trekkmen die Ja-
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panners verder China binnen.
De Chineesche troepen verzetben zicll cn zoo woedt ook
in China een formeeleoorlog - #cu Iii!t mot+ vlug gc~bcurcn
ook, want de l~uropeesche~ politiek zal llict eeuwig met
zichzelf bezig kunnen zijn.
Wal Japan wil, is inlusschen komen vast te staan, voorloopig al UI ans, --- - we h e b b e n :tl vrocgcr .kunncn constateeren, d a t C h i n a weer e e n v o e r z a l mo&n l a t e n : Dc
Chineesche rege’cring IC Nanking zal moct~en toeslaan de
vorming van een autonome regecring iii Hopci ten Tsjahar,
d a t i s h e t gebitxl t e n Zuidel v a n I’cipi~~g, d u s o o k t e n
Zuiden van het on’ller .Jnpunsche bescherming slaande
Mandsjoekwo. De beteck,enis is tlui~lclij~.
D e Chinecsche troc1~1~ z u l l e n u i l (111 gcbiotl d e r h a l v e
terugtrekken, de .Japansc~he gaan t1a11 naar Mun~tlsjockwo
terug; deze laatsten zullen er dan ook niet Icrstond noodig zijn.
Doch dit zijn slechls lclc pï~lil~li~laire~l, die telkens naar
omstandigheden gewi,jzi# kunnen worde+ afhankelijk van
de successen, die ((le l’egers zull~r~n b~ehaien.
Het einddoel is bekend Sen duidelijk.
I n h e t V e r r e O o s t e n blijk1 onderll:mcIclen
cn slrijd,en
heel goed te kunnen sametlgaan; in tiuropa \\-ordt ttlat uog
maar gedeeltelijk toegepast, maar in principe is hel verschil niet zo0 heel groot.
Het algemeen vertrouwen onlbroekl, dus vormt ‘(1 e v c rd en k in g den belangrijksten faclor. als ‘de veiligheid der
natie op het spel staat.
,,Klugt ist, wer stels zur rechten Stunde kommt,
Doch klüger, wer zu gehen weisz. weun es frommt.”
(Geibel, Xeue Gedich tsc ).
Het is verstandig Le juister tijd te kon1(~11, maar nog
wijzer is hel Lc weten: wanneer men h0cn moet gaan.
Japan heeft gemeend oorcl~eelkull~dig het juist’e ,oogenblik
gekozen te hebben voor zij11 optreden in China, daartoe al
of niet genoopt door {le Clzineezcn belf -- w kunnen dal
even buiten beschouwing laten - maar mocilijkcr zal het
z i j n t e \Gelen, w a n n e e r z i j n actie voldoencl~e i s o m tee
kunnen retireeren.
Reeds vroeger schreven we, ~tlal ~lScze beide staten volkomen met elkaar in oorlog ware11, al \V:IS cr geen oorlogsverklaring, en al zijn zelfs de rliplom:~liel;e betr’ekkingen
nog niet verbroken.
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D a t i s d e a f w i j k e n d e methode d e r 2Osle eeuw. I n d e
vorige eeuw was het anders --- men g r i j p t uu tsenvo~tclig
militair in,; yoor besyrckingenis liet nog steeds tijds genoeg.
H e t polttlek fnt.socn i s rr d u s niet o p v o o r u i t gc~aan
ondanks de moderne bescltav’ing, of misschien wcl Juist
als gevolg daarvan.
Men kan immers tegelijlteriijdÝlc kanonnen en de politici laten spreken, cti dc taal van ecrstgcnocm:len
is helaas
duidelijker dan dit der IaxtsIen.
De Japansche regeeriugzet haar standpunt voor de geheelc wereld uileen (en \qcrklaart! dat zij bij haar wensch
naar petmanen ten vrede in Oos L-Aziti slco:ls hoeft gcs Lrccfd
naar bcvordet-iug van vFieu~dsclt:tp et1 sutncnwcFkitq ‘tussclten Japan en China.
Voor ons blijft dan s~tc vraag, wa;u~ont zij uil den Volkenbond is gAreden.
\‘erder is zq van meetling dat de anti-Japanschca.gitatie
en samenwerking met dc coinmunisl,en een annmatlgteurle
en beleedigemleltoudiug tcgcno\-er *Japan Lot gevolg had.
Japansche ond~~rdnnen vcrkecrcn in gevaar. (Hlet gewonc
t.wintigste-eeuw-~~rgtl~lletll : ondetxlrukking,dcr minderheden >. In strijd mcl ~tle plechtig nangty~inc mililaire overeenkomst sturen de Chitteezen groolme Iegers naar het Noorden en concentrecrcn troepen rond Sjanghai cn bombardeeren hel Japansche l~oof~tlkwarti~cr en zijn oorlogsschcpen, aldus Tokio. en wo~:lL het dringend noodzakelijk -geacht drastische maatregeleltte nemen voor de bfestraffmg
v a n tuchteloozeChinccsche
troepen, ,en dc Nanking-rcgeering er met nadruk op te wijzen, dal zij wijziging moet
brengen in haar houding, welk veroordcclend vomlis onmiddellijk in staat van gewijsde is overgegaan, want mlet
verrassende snelheiSd worlden duizenden en nog elens duizenden manschappen onder bescherming van het geschut
der Japansche oorlogsschepen in China aan wal gebracht
waartegen de minIder goeid georganiselerd’e Chinecsche m i litairen weinig kunnen uitrichten, al moet tevens geconstatcerd worlden, ltlan hun verzet krachtiger en de uitrusting beter is dan in vroegere stcorls vScrloren oorlogen, zo’od a t niel heelemaalv a n een zoogclmelen m i l i t a i r e wancleling sprake kan zijn.
.J apan koestert overigens., naar eigen verklaring, geen
territoriale wenschcn; clil is Adat1 gericht tot Washington
en Londen.
Hiertegenover voert d.e Chincmcsche regeeril?g aan, dat zij I
tegenover de onbcpvrkte zucltt naar vwowrnqgc’~~, waarvan
.Japan blijk1 geef!? (Tedwongetl
b
w a s a l l e roer hnv verclediging noodzakelqke maatregelen te nemen. Zij wil al het
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mogelijke doen om een ciu~tle te mak~etl aan het dood,elijke
gevaar, dal Azië betlreigl~ doch slcll vast, dat Japan de
souvcreinitrit van China niet hecfl geëcrbiledigtl cn de van
kracht zijndtk vcr~rlragc~ heeft geschonden.
Het is niet zoo eenvoudig v:tsl te &ellenof onomstoolelijk tc bewijzen! wie in deze kwcs ti’c gelijk lxefl~ maar
tenslotte komt hel hierop neer, dat ‘tle Chinecschc regeering zegt er van ovcrluigcl te zijn, 8tlat .i:le met haar bevriende lamlen 1~ un plicht zullen ‘tloen, die is necrgelcgd
h e t g e e n bci n d e v e r d r a g e n , ,tlic zi,j hcbb8cn (rel~eckend”.
i>
teekent, dat de hulp ltler mogc~~dl~ctlcu
wwtlt ingeroepen.
E n h o e i s nu d e hou:ling (der mogentll~ed~cn? 0.1) h a a r
verzoek aan dapan, om Sjanghai niet tot liet toonccl v:ui
den strijd tc willen maken, kregen zij een weigerachtig
antwoord.
.Tapau kan die houçling aannemen, omdat het belang dier
g r o o t e m o g e n d h e d e n m o m e n t c e l e l d e r s ligt, cn d a t o p
tl:tt cl~ders alle krachlcr~ motGn wortlcn samengetrokken.
Toch wordt de tnogcli~jkhcirl overwogen. dat Engeland,
F r a n k r i j k e n ,4merika gcz:unenli~jk s t a p p e n zi~llen d o e n ,
die er toe zeulden leildetl, dat zij zelve de bchnrtiging van
de .Japansche zoowel als ,cle Ch~necwl~e bchmgen op zich
zullen nemen iii Sjnnghai.op voorwaarde. dal bei~dc partijen daar hun strijtlkrachlen zullen Icruglrekk,cn.
Dit komt dan neer op verplaatsing van het oorlogslooneel
en lijkt in theorie niet zoo onaanuelnclijl<- hel is zelfs
voor uitbreiding valbaar, ~tloor lclkens systematisch een
willekeurig strijdloonecl Lu vchrplaalsen en in het opgeven
gebied een ncutra18e ma&t de oblie te lallen handhaven: op
deze wijze zou meu ic*dcren oorlog tot oen minimum-gebied
kunnen beperken, hetgeen o o k ~cen humane methode i s
te noemen.
In de practijk is het wel cenigszins anders. Maar toch
zou het voor eeu internationaal centrum als Sjanghai grooLe opluchting brengen.
Een feit is het inmiddels gewotdcn, dat ‘de groole mogcndhwlcu in dit conflict weer niet zullen intervNenië&en.
,’ ,Washington heeft zich al uilgelalen, dat er geen ‘enkele
gerechtvaardigde roden besLaat voor het. houd~en van militaire operaties te S~iunghai~ derhalve zal wel de bekende
neutraliteitswet op de oorlogvocr~enden worden tofegcpast
e n a l l e wapenzendilfgenzull~cn opl~outien, h e t g e e n a1Feen
voor China noodloLtlg is, omdat het zelf weinig aan oorlogsindustrie heeft gotlaan en dus alles moet imporlee’rcn.
,Japan kan in eigen behoefle voorzien.
Engeland neemt offici9el ook hetz~elfrle slaudpunt in, legt
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zich met volle kracht toe op het in veiligheid hrcngcn van
eigen onderdanen.
Men laat het dus de mt~chten in het Verre 0ost.w maar
zelf uitvechten.
Dat het *Japan treurig ernst is, blijkt wel uit de maatr e g e l e n , d i e h e t Ilcemt. o m zich op een d e s n o o d s meer
l a n g d u r i g e n oorlc!g voel t e l>crciSden, o o k i n economisch
opzicht wil het zich zooveel mogelijk dekken. al verkeert
het ook in financieclc moeilijl~l~cden, olAat leen cventuecle
blokkade-politiek, waaraan Duitschlantl voor een groot deel
zijn nederlaag in 1918 heeft te :l:mkcn, zoo min mogelijk
hel verloop van den strijl:l zal kunnen bcïnvlocdcn.
Op de meest moderne wijze zullcbtl cr wwdcn opgericht:
bureaux voor de mobilisatie ~cter naluurlijkc hulpbronnen
van hel ri,jk, voor industrii;elcmobilisaiie.w a a r d o o r d e
Japansche producle~~ voor de wercl~tlmarkl wel voorloopig
z u l l e n uitgeschakc~ld wol*ltlen. M i s s c h i e n kan .tlil cen gevoegelijke prijsvcrhoogiugbet8wkencn van wat andere landen ter markt brengeny hocwcl hierbij ldc remmen:l~e factor
in, dal ook in vele awlere landen de oorlogsindust’ric
de
overige productie belemmcrl.
Politiek en economie grijpen st~cctls di’rp op elkaar in.
Handel en koopvaardij komen in dapan onder een scherpc
controle Le staan, zelfs het kapilaal...... kortom de gchecle
bevolking zal zich moeten bezuinigen cn alle krachten
samentrekken op hel met sucws kunnen vocrcn en volhouden van den oorlog tot hel einde tot.
Wal dit einde zijn zal! nieman~l weet het, men kun sl~cchts
cotlclusies trekken uit de voorhanden zijndc gegevens, zooals boveu is geschied, maar het zal in ieder geval zeer
moeilijk zijn voor Japan om 01) le honden, hoe vcrstanStlig
hel ook meende te handelen ldoor te beginnen.
IF.

Juníus, Tjarda van Starkenborgh

en De Síghers.

door Mr. H. L. Hommes.
111 het archief van de familie ‘Tjarlda van Slwkenborgh,
dat zich in het I<i,jksarcllicf te Groningen bevindt en waarvan de inventaris wel*Ntl opgenomen in ,.Illvcnlarissenvan
Hijks- en andere archicwn v:\ll rijkswege uitgegeven voor
zoover zij niet afzonderlijk zijn nfge&ukt, 1V. 1931 (‘s-Gravcnhage 1933)” is een aardig <lseltje onder No. 5, b’ehclz e n d e Familicaantcekcllingc~~
begoneen 1 6 3 6 d o o r AIijf

Jrrniu$, WOUW v a n

Ilartelt Tjwda wn ,!Tt~rl;enl~ory/~ en

voortgezet tol 1686 door haar zoon .Ubert krcob. gieruit
had ik eerst alleen \villen overnemen lt18e aanteckeningcn
belreffen’de de fnmilic Junius, maar bij nader inzi~en lwk
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h e t mij b e t e r om het geheel af L’c schrijven, omdat het
b o e k j e o o k O\‘CI andere f a m i l i e s aat:tligc bijzolPrl,crllleden
b e v a t . Helaas ontbrekc~l he~~l~a~~ltl~~~lijl~ d e jaarlallen, wat
voor een gcdccll~cli~ik o\‘crlI~ernlen ook I~rzwarcm oJ)levcr&.
M e r k w a a r d i g is: dat ,\liji liaar cchlgenooi slcods Iiarielt
noemt, hoewel deze oEl’i&el .tpl;o l~c~cllc blijk,ens cheil prog r a m m a fuucbrc~ b i j zij11 doo:l ‘door d e n Keclor mngnificus opgesleld en nog aanwez$ iii de Groninger Univei-siteitsbibliotheek. Dezc .\l)ko
11 ad, volgens ,l c genealogie
Tj. v. S. in het Stamboek vat1 den Frieschen ~1~1, wel epen
broer Rartelt, wiens doo. bij Schenker Schans in het aanteekenboekje ook vermeld wordt.
Ik laat nu eerst den inhou:l van het tlecll~ie met familileaanteekenillgen volgen. d a a r n a c~nkel~e fraglneul-g~ne:llogieën, w e l k e i k hieruit Jleb g e t r o k k e n , :~a~qc~:uld mrt
gegevens ran elders, o m te e i n d i g e n m e t d e verder in
Groningen geleefd hcbbcntle ,Junii.
Memorij boe& va11 verstorveu a l s oock, o.ock n e u s
(= nieuw) geboorn vrulldeu, als merle 01) wat lijdt
gebooren.
Neuwe Stijl 1036. Den 3 .Jtmuari wcscnde donderdagh:
sijn mijn man CII ick Barlelt Tirrrd!l mn Shurckenborcl~ en
i c k AIQt J u n i u s l e s;mlen gctrout i n (le11 H a e g c op h e t
hof in de fransc Kerck.
Oldc stijl, (den leste11 .lunij 1638 Saterrlagh smorgens te
3 uiren i s g e b o o r e n onse eerste sooll genamt nafc onsc
beide vacIers .Ilbert IacoO, Lot getuige van ‘clet1 doop siju
geweest d e Heere D r o s t ,cn de Hcr,en gedeJ)ut~eerden v a n
d c lantschap Dreuthe lol Koevoor~tlen.
Olde stijl. Den 7 Novcmbcl 1639 \rescntlc Donrlerdagh
savonts omtrent 8 uiren is gebooren ome docht~cr Odilia
is alsoo genoemt nae mijn moeder. ten doope hebb~en haer
dese thoo gehol~rlen mijl1 suster Hczderina Junius tot Koevoorden.
Oude stijl 1643. Den 13 Aug. tusschen Sondagh en maendag snaghts een quarlier uir nac een uir is gcbooren ons
doghter Abigail. is genoemt na mijn man sijn sal. moeder.
heeft te doop gehouden Sus Juliana Juzzius, in den Haege
alwaer sij is gebooren.
Anno 1646 is geboren onse doghter Jacoba oy den 23.
April om 11 uiren. heeft haer te doope gchoutlcn Sus Henderizla eli Sw Jrtliazi8rr .Izznius, ~tLaer o v e r i s gebcdeu arfgevatter.
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Oude stijl. Den 13. .Julij 1646 .wesende
maendagh omtrent 10 Gen in de naght is gestorven mijn lieve man
Barfelt Tiarda rra~ Sttwckenborch,
iu den Haege in mijn
oudershuis, is van dncr gcbroght nae (iroonin$en is alrlncr
begraeven inde groole Kerck, bij de Sacrislyc. (volg~endc
regel in ander handschrift.) en is van daer wederum
gcbroght nae Tinallingh en begraevell op1 choo~r, in dc kel&r
bij sijn \‘adcr Mxrf Tiar8&/ ~wn Slorckt~nl~orch.
1643: Den 13 Augus. oldc slij1 luschen Sundagh en maendngh snaghts een quarlier nae een uir is ,grbooren onse
doghter .Ibic/aiZ, is gestorven Den 6 Februari 11X? wesende
donderdag11 smorgens te 9 uireu.
Anno 1636 tuschen Den 22 April 23 des naghts stierf
Suster Anna van Sfmarckenborch om 12 uiren en is begraven tot Baffcll in de Kerck. (met and8erc hand) is getrowt
geweest an Ilirck Fpkenae. hlcbbcn gcwoont op Gassletnac
bij Baffelt.
Anno 1646. Den , t7 April is Barfelt Tiardtr van Sarckenborch gestorven voor Schenker Schans van een sleeck
van cen pieck van de viunt en is tot Aernhem inde
groole Kerck begrueven in dme ommeganck van het Choor
welcker begraevenis ons nogh loecomt.
.
Anno 1637 op den 17 Octob. Luschen 2 en 3 uiren bij
naghte is geslurven Albert Tiardu vun Starckenborch tot
Tinallingh onse seer Lieve Vader sal. is ia den HIerc gerust.
Anno 1645 Den 13 Julij neuwe stijl is om twalf uiren
mijn schoonvader De Heer IMrler Jacob Junius in den
Here gerust, is begraven in den Haegh in de Cloostler Klerck
int doophuisien.
Anno 1666 tuschen Den 14 Julij des naghts is gestorven
Moeij Tete Tiarda van Slarckenbo,rch is begraven tot Grooningen in de Groote Kerck bij de sacristij.
(Het volgende moet geschreven zijn door Albfert Jacob
v. st.>
Anno 1662 is mijn stiefvader Colonel Wighbolt van
Zsselmuiden gesturven snaghts om 10 uiren. is tot Grooningen nae huis willende gaen met sijn kneght is de flamboo door hanle wint uitgewaijt en de brugge glat gevroren,
is de kneght van hem geloopen om de toors weer an t+
steeken, twijll meend hij voort t’e gaen ten is alsoo te vro,eg11
van de brugge of gegaen en int loopende dilep verdroncken
van de olde booteringe brugge bijt osce marckt of ,door de
haerde wint ofgewaijt en seer bedroleft syn lcvent verlooren.
des smorgens tuschen 9 uir en 10 uiren swocndaghs is
gesturven mijn seer lieve moeder Vrou Alijt Junius is begraven tot Grooningen in de Groote Kercklc int graf van

Moey Tete Starckenborch \+m dtiw opgegraven cn tot Reem
in ‘t choor gesel cit in ‘t 7 jaer dner nae heb ick haer laeten
brengen nae Tinalling in L choor bij mijn sul. vader en sal
daer verhoop ik door Go~rlls genade rusten tot dien dagh
van onser aller vrolickker opstandinge.
Des middaeghs om 11 uireu op D.onderdagh
is mijn se~er
lieve suster Odifia l’iarria van Sturckenborch gesturven
verlost van eeii ionge soon. is iu de Drae Kerckc b’egraeven.
Is Lucrefia het doghertien \rau mijn sust. Milia van Sturckelrborch gesturven en is bcgraeveu in de Drae kercke
bij haer moeder.
Siju 3 of 4 kinderen begraven van Sus Odilia in de
Kercke tot Tinalliugh int choor.
Anno 1671. Den 10 Oclob. snaghls om 12 uiren is mijn
seer lieve en weerde huisvrou sal. Sophia Frederika vun
der Wenge dochter tol Welsinge verlost van een ionge so’on
en lerstont nae de verlossing hacr siel nae boven gesonclen
tuschen dinghsdagh en woensfdagh snaghts, en is alsoo
op een dinghsdagh gebooren, op een ~cliughsdagh getrout
en op een dinghtiagh gesturven, sijn in dalselve iaer 1671
is oock getrout tol Wetsinge inde Kerck idinghs~daeghs voor
Miidewinter twelcke voort de naeste sonrìagh was. het kim
is voor de sondagh gesturvcu sourle anders Bcrrfclt gehct~en
hebbeii nae mijii sal. Vader. sijs mijn VIYJU en kint inde
kelder iut choor bcgraveu bij mijn sal. ouders, met mijn
Vrou in een kist in de kekler tot Tinallinge.
I s oock gestorvcu m i j n Moeij m o e d e r s Suster JtrIiana
Jrrnius d e Hoog11 gebooxn Vrou vau rle Oeverste Cof.z e n
de twede man Roebert ,cle Rockrrrood
is tot Franckfurt an
Mein gesturven en aldaer op hel Lutersche kerckhof bcgraeven int graft van mijt1 Heer Ilocberl daer residecrende.
heeft het in haer levcnt soo begeert, c0nd.e amlers tot Oppenheim bij huer eerste man Cotz wel hebben gebroght
geworde,
i s mner 7 uiren v a n Franckfurt vandacn o p t
hooge choor in de groote Kercke maer heeft niet gewilt.
1679 is mijn Suster Jacoba Tinrdrr mn Starckenborch
gestorven tot Iangeweer in Vrieslandl! is gelrout gewest
an de Grielman Osingha c.le een weinig11 minder als een
iaer voor haer gestorven is! is met het lij& gebroght nae
Tiummaermn alweer hner m a n s vrunden allemnle sijn
begraven, hehbe haer waepcn in de kercke aklaer laeten
ophangen tot een gedag11 tenissc.
1680 omtrent midwinter is geslorren de Hooghgcbooren
Heer Robert de Rockrrrood van S’minghfielt in sijn leven
gtieimeraet ren Ambassadeur van de K’eurvorst
van Hei-
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delbergh gelrout an mijn moei Juliam Junius, is begraven
in de Clooster kerck iu den Haegh bij mijn mo~cclcrs vrunCkIl, waer in de colollel
fkcrer~v~za met iu is begracWn, ‘dc
an mijn andere moeij lierrdkza Junius is getrout gcwe&,
welcke moeij HendNerina Junks lei1 begraeven i n d c ommeganck van de groot kercke binnen Groningen.
is de colouel Brosma ~00~1 geiiaeml Melk Jwob
dool geschooten bij Sijeuhuis van de via111 is alsoo bijnnen
Groniugen gebrognl en aldaer begraven sijnde de tijdt
Hitmester en enig11 soon gesturven. i s begracveu i n d c
Groole Kercke, hebbc op dc begravenis niet geweest noghte
gevolght.
L)en 14 Seplemb. 1672 is Lucrelia Sijge:rs mijn suster
Odilia haer tioghterlien gesturven. ‘en is begraeven op eeu
avont mei toortsen tol Grooningen in de Aker& om half
9 uiren. is 12 of 13 dacgen cranck geweest. hebben met
te begravenis gegaen Haer vader Uwent Szjgers, raNcdlslleer
Gruis, Capitein Gruis, Bartelt CSanter, Drost Aldringa, Diaecken Gruis, Uorgemester Nijeveerr, Ludol/ S~arckcnlmrch,
Heerschop van Borck, ilfepsclze, Diest, van Jensemi mi
Diest van de Busclz.

Rock is haer vader Gerent Sggers in den Haegh sijndc
cranck geworden aut waeter en heeft daer ‘enige maenden
an gelegen. 8 of 9 daegeu voor sijn doo!dt is hij over de
see met een schip 101 ~rouingen gecoolnen en is dacr wleinigh daegen geweest Icvendle in sijn huis op1 aghter sael
gesturven en is bij sijn ouders in ‘de A K’ercke bcgracvcn
op een avonl met toortsen alwacr ick nFet hebbie met
gegaen.
Den 7 Mart 1684 om 2 uiren is gesturven mijn sall. vrou
haer Vaeder tde Hooghgebooren Hoer Pilijlipprrs ,Si{@nund,
Heer tol Wetsinge, weslende iu sijn lucvlen maioor 1~1lu1~esler
over een compagnie te peerdle, is geslurven in sijn iutoght
tot Grooningen gelosieert ant loopende diep bij de oude
ebbingepoorte brugge, is in de avont mlet toortsen na het
schip gebroghl en soo vordair nae Wetsinge in de Kel’der
in de Kercke geset bij Fijn WOU, staen dese 2 lijcken in
een neus gemaeck kNelder apart dacr toe gemaeckt, au de
kant daer de predighstoel staet op wclcker begravenis
ick niet ben present gewleest, bellet sijnde door enige ongelegenheit.
(Hierop volgt een zeer uitvoerige lofredfe op zijn moeder
Arijdt Junius, van Groesbeek, met herhalingen over het
overbrengen van het stoff’elijk overschot en ten slott’c:)
Den 23 May 1686’ is Juliana Henderijna l$e SijgeFs
savonts om 11 uiren gest80rven sijnde de doghter van mijn
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overleden suster Odilia van ,!%rckenborch haer moeder geweest. desc Juliuna was 23 inel*cn oldl en is in d,epockens
gestorven gelosieerl gewest bij de Hooflmau Cant,er an A
Kerckhof oock is bcgraeven in A Kcrckc bij haer mo~$der.
I s Moey T e f e k e Il’iurdae mn Sltr,rckenbor*ch
gesturven
sijnde nogh ongetroul, woonende iu Grooningen ande Jacobijnderstraele boo\,en Kedger Slegnoerij anl
Groote
Kerckhof, is in de pest gestorven ten in rle groote Kerck
begraven. bij de Sacristijc, in wclckcr graft haer suster
vrou Ailcke Tiardac mm Starckenborch, gelroul an Cnpt.
Lodewigh Conders oock int selfde graft begracvcn, welckler
graf1 ons is loegedcelt met ‘een plaets om in te sitten.
h e e f t hondcrl guM. gegolldcn wa’er tcgcns v r o u Huinga’e
heeft gecrecgen een beter plaets de mocn ick heeft hon:lCrt
ducatonnen gegoMen.
Hier eindig! het ;~:III tcckcnboek~i~e waaruit leen fragmentgenealogie Tja&/ OUI~ St~rrrkenborgh
CII De Sighers is samen te stellen:
1. AZbert Tjarda zxtn Slarkenborgh, jonker en hoofdeling
te Tinallinge enz. tr. .iheZe Onsta, docht’cr van Aepke
Onsfa, jr. en Iloofdcling le Wctsingc CII Sauwerd.
Uit hun huwelijk:
1. Apko, volgt 11.
2. Cunira Tj. IJ. S . , genoemd in Slamb. Fr. adel.
3. Anna í”i. v. S., overl. Huis Gassema bij Ijaflo tusscben 22 e11 23 April 1636? tr. IXrck Upkena.
4. Teteke Tj. v. S.. o\-erl. Groningen 14 Juli 1666, bcgr. Martinikerk.
5. Ailcke Tj. v. S., overl. Bredevookt
1652, begr. Groningen Martinikcrk, ti...... Jr Lodewijk CoenQers,
kapt., zool1 van I.oech en J’acobje Thedema. 1)
6. Bartholt I’j. v. S . , over-1. voor Schencker Schans
17 April 1646, begr. Arnhem, Groote Kerk.
11. Apko Tjarda wn Sfcwkenborgh, jonker en hoof~deling
t e Tinallingc, Kasquert. Eenrum, Pieterburen e n z . ,
geb. Wetsinge 11 November 1594, kapitein. commandant van C&voixlen, overl. ‘s-Gravenhage 12 -Juli (0.
S.) of 23 Juli (N.S.) 1646, bcgr. Tinallinge in de
kerk, tr. ‘s-Gravenhage Fransche kerk 3 *Januari (N.
S.) 1636 AZft Junius. (Zie volgende genealogie Junins.)
Uit dit huwelijk:
1. Albert Jacob Tjarda van Sfarkenborgh, geb. Coe-
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vorden 30 Jurli 1638 (O.S.), jonker en hoafdeling
te Wetsinge en Tinalliuge, ov’crl. na 1686,
,tr.
1671( ? j 2) Sophia Freder-ica v4m ‘der Wenge, overl.
10 Ocl. 1671, dochter vuu den majoor-rilmeester
Philippus Sigisnlund van der Wenge, Heer van
F17etsinge, e11 VU Gesina Tjw-da ut111 StIarbenhorgh.
Uit hun huwelijk een zoon, geb. 10 Oct. 1671
en overl. 2 of 3 dagen later.
Odilia ï’j. V.S., geb. Coevorden 7 November 1639,
overl. 1669 31, begr. Groningen Akerk, tr. Groningen 22 April 1658 (procl. 13 Maart) Berend
de Sighers, gczwwene lliU8, 72, 74, 77, 78, SO,
overl. Groniugen 1680 4), zoon van Albert en
Lucreiia Can ter.
Hun kinderen waren:
a. Lucretia de Sighers, ged. Groningen 19 Mei
1659, overl. aldaar 14 Sept. 1672, begr. Akerk.
b. Alida de Sighers, ged. Groningen 9 Juni 1660,
jong overl., begr. Tinalliuge.
c. Albert de Sighers, geil. id. 13 Oct. 1661, jong
overl., bega. ‘l’innllinge.
d. AZida ‘de Sighers, geb. Groningen 2 Nov., ged.
4 Nov. 1662, overl. 1726, tr. Wirdum 1S Augustus 1689 Yompejus Gruys, door zijn huwelijk
jonker en hooideling te Tinallinge, Kasquert
enz., ged. Groningen 7 Oct. 1657, stadsartilleriemeester, hoofdman in d,e H’ooge Justitiekamer enz., overl. Groningen 16 October 1718,
zoon van Johan en Anna Christina de Sighers.
e. Juliana Hindrinu ‘de Sighers, ged. Groningen
22 Nov. 1663, overl. aldaar 23 Mei ,1686, begr.
Akerk.
f. Teteke HeIena de Sighers, gcd. Gronin@n 5
Januari 1668, jong overl. en waarsch. begr.
Tinallinge.

3. Abigail Tj. v. S., geb. ‘s-Gravenhage 13 Aug. 1643,
overl. 6 Febr., 1645.
4. .lacoba Y’j. u. S., geb. ‘s-Gravenhage 23 April 1646,
overl. Langweer 1 6 7 9 , begr. Tjunlmarum, t r .
1667 3) Sybren van Osingha, grietman van Doniawerstal, overl. 1678, begr. Tjummarum, zoon
van Syds en Tjets Tjallingsdr. van Sixma.
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JUNIUS.
In hel aanleekenboekje worden allocn maar zusters genoemd vu11 Mijt Junius, maar er blijkl ook nog cen broer
te zijn ,gcweesl, die ‘rlus vóór tti36 ov~crloden moet zijn. In
het gemeentearchic~f
va11 ‘s-C~~x~enhage 5) kom1 in het prot o c o l van nolaris l<ielruel (Iiiv. No. lei!), fol. 236) een
doorgekrusl fragment van cc11 akte va11 12 Juli 1631 voor.
Daarin accordecr~n Willein van Saswit, SLa~llioudcr van
Friesland en Groninpi en Jr. \Vigboll ISroerwma nomiue
uxoris en zich sterk makende voor Colonel Yeelmuyden
en tevens de Heer Overst~c Cotz v;ul Mc.scnhoff bleide nwrl~e
nomine usoris, alsmt~dt~
de voogden owr hel nagelat~en
weeskind van den Heer Will~cm J wius, S:I~CII kin~d8ercn
en
erfgenameu van den Secretaris .Junius --------.
De
rest ontbreekt.
We krijgen dan:
1. Jacob .JUR~US, ridltler, raar1 en sewetaris van den Prins
van Oranje, overl., ‘s-Gravenhage 13 Juli l(i-15 (N.S.),
bcgr. Klooslerkerk, 1s. 1604, (1x0~1. Groningen 28
J a n u a r i ) 6) Oede Hillebrirrnfs.
U i t dil liuwclijk:
1 .
l~iZfrcftn
mmt, \olgL ll.
2 . illvt /unius, 0~~1. 113 15 hg. IGGY íj, tr. le.
‘s-Gravenhage Fra~isclie kerk 3 Januari 1636 alpko Tjarda vun Sftrrkenborg, overl. 1646 (Zie 1~0,
ven); t r . 2c I3edum 3 M e i 1651 1Viyhoff van Isselmuden, jonker en hoofilcling te Iledum, colon,c>l
overl. 1662 na 1 Oclobcr Sj, zoon van Ernst en
Lucretia Clant, eii v w l uwi:1:1r vaÍi Joltu~ma vrtn
Welderen.
3. Hendrina Junius, geb. \~auwAl. te ‘s-Gravenhage
o\-erl. te 1, begr. Groningen Murlinikerk, tr. lG46
2 Dec.) Jr. WigboIf Rroers(pOd. ‘s-(iraveuha,ge
tnn o f Rroekwzna, ,,edelmnn
van d e camer van
Sijn Hoogheid en capilein ten tliensle van den
slaat”, later colonel. dit als commandant van de
vesting Coevorden in 1672 een leelijkte rol gespeeld
h e e f t 9), overl. 7, begr. ‘s-(;rnvenhagc Kloosterk e r k , ZOOJ~ van Melfo ZIroersma wil Zandewe~er
en Abele van Isselmttd~en.
Uit hun huwelijk :
a. Jacob Broersma, ged. Groningen 10 October
1647, jong overl.
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b. Melle Jacob Uroersma, ged. Groningen 4 April
1649, ritmeester, doodgeschoten bij Neuenhaus,
begr. Groningen Martinikerk.
c. Jacob Broersma. ged. C;roiiingen 29 Sept. 10,
waarscli. jong overl.
4. Juliana Junius, geb. waars& ‘s-Gravenhage, overl.
Frankfurl a.M. ua 1671 en aldaar bcgr. op het
Luthersche k e r k h o f , tr. le 1617 ( p r o c l . ‘s-Gravenhage 5 Meij Emanuel Kottz von Metzenhoven,
overste, ovcrl. ?, bega. Oppenhcim; t r . 2 e Kob,ert

d e
IiockLVOO:/ van Staninghjield ot‘ Slemmirzckjield. gch eilnraaLi en ambassxleur van den Keur-

vorsl van dm l’falz (H&elberg), ov’erl. 1680, omstreeks midwinter. 10).

11. Wilhclm Brnsl Iunius, geb. waarsch. ‘s-Graveiihage,
overl. wanrsch. vóór 1636, Ir. 1632 (procl. ‘s-Gravenhage 8 Febr.) Coqnetia zxrn Aerssen.
Uil dit huwelijk:
111. Jacob JuI&w, raadsheer, Lr. ‘s-Gravenhage Groote
kerk 14 Juni 16X (‘rocl. 28 Mei) Maria Susanna vun
Aerssen, dochter van Jr. Corueiis en Anna Cats. 11)
Zij liad~tlen een ltlochter:
ilnzarenlia Junius, overl. 1745, bcgr. ‘s-Gravenhage
Kloosterkerk 25 Juli 12), tr. #Jacob oan Aerssen van
IVernhout, Heer vn11 Boekelo, oveyl. vóór 1745, zoon
van Cornelis eu Elisabeth Hovius.
Het komt mij voor, dat Amarenti8a .Junius de laatste afstammeling van dezen tak was. In het Gemeenbearchief van
Den Haag zullen de doopdata enz. wel tsc vinden zijn, doch
mij ontbrak de gelegcnheild deze na @, gaan.
Ik wil nu overgaan tot ZTranciscus Junius, den hoogleeraar te Groningen. Een l~veusblescllrijving komt voor
in: Effigies et vitae proPessorum Academiae Groningse et
Omlandiae, etc. Groningse 1615, waarin zijn portret, en
in het Gedenkboek cler Hoogeschool te Groningen, van
Jonckbloet, uitgeg. in 1864. Verder wordt ook in De Navorscher van 1896 blz., 173 en vlg. gewag van hem gemaakt, maar een volledig overzicht van zijn afstammelingen ontbrak n o g . Zijn vader was:
1. Johan Casimir lunius, (zoon van den bekenden Lei’dschen professor Franciscus en diens tweede cchtgenoote Elisabeth van den Corput) studeerde eerst, voor
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Llieoloog,, giug na 1602 in krijgsdienst, overl. Geertrllidelluerg wctober IK24 L5), w. xaria cie &Yon,
dochter van Joannes en .Lnnu de ï’honm.
L iL INH huwelijk:
11. li’ramiscus Jumus, i.u.~dr., geb. Eimlen 21 September
1624, stu&lll t e
Grouiugw 1 Scpi. l(i4U, +daarna ill
ltblti L e Ukechl e n L e Leid’cu, geprwnov~wd t e Groningeu 1 7 J u n i 1647, buite~lgewoo11 hoogleeraar -Id a a r in 1651, gewoon hoogl. li J a n . lti54-titi, recto1
inagaiLicus lti.30, 61 ~‘11 ti,,, statlssyMicus v a n 15 Ucl.
1632-19 luw. 1653, lYladilleer Itititi, 67, 69, 70:
7 2 , 7 3 , íh, 7G, 7 8 , o v e r l . (tïoniiigeii 19 Seple~nbei
1678 14~, Ir. Groningen 28 Scp~. lo.32 (procl. 4 Sept.;
huw. coutr. 3 Sept. 15) ), f/euxrlien (01 L)ie.!mraj vun
Heeck, geb. aldaar, overl. Lussclici~ Jan. lB8li 16) en
J a n . lti92 17), dochler 18) V;I~ Uutthins e n Lunrnzetien Jacobs.
Uil hun huwelijk 9 kinderen, van wie ik ile overlijdensjareu heb gevomrleu in IijI’rcllterckcningc~~ 19).
In tCiW verkreeg l>rof. J tuiius me1 zijn zoous Watthias.
Johannes Casinlir, J)iollisius, I~ranciscus. Jacobus en
Carolus het grool-burgcrrechlvan Grouingen, dat in
dal jaar is iiigestekl.
1. M a r i a J u n i u s , gctl. (;roningcll 7 hugustus LG&
jong overl.
2 . Johan Casirnir Junius, geel. (;rollingen 24 Sept.
1654, jong overl.
3. Matfhias Junius, gctl. Gronillgcn 23 Dec. lG5, ingeschreven als student tc Groningen 15 .Juni lcici8,
g e z w o r e n e 1 6 8 1 , 8 4 , 83. 8 8 , 8!i o v e r l . a l d a a r 9
Dec. 1689.
4 . Johan Casimir Junius, gcd. Groningen G Aug. lG57,
overl. #Juli 1676.
5. Dion$sius Junius, ged. Gronillgcn 27 Januari 1639,
ingeschr. a l s studeilt 2 7 Aug. 1675, Iieutenaut i n
1686, gezworene 1690, 94, kluftheer 1692, wcesh e e r 1 6 9 3 e n 9 5 , overl. a l d a a r 3 0 .Januari 1696.
6. Franciscus, volgt 111.
5. Jmobus Junius, getl. (;ronin$en 25 Mei 1662, lieutenant in 1686, tot capitem benoemd 19 Sept.
1689 ZO), irlgeschrevell
als med. student te Leiden op 30 Kov. 1703, ovwl. Aug. 1707.
8. Carolus Junius, ged. C;roningell 16 Aug. 1664, vaandrig in 1686, luilenant vóór 1694, overl. April 1694.
9. Hmricus, volgt IIIbis.
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111. Franciscus (Casirnir 1 Junius, gcd. Groningen 19 .dug.
1660, als lu~lenanl ~oorko~~~cnd in 1686, benoemd tot
kapitein 26 Mei 1690. lol colonel 20 Dec. 1701, overl.
Febr. 1712. Ir. 1690 (prwl. Groningc~n 29 Nov.\ 21)
Barham &ckemu, o~crl. na 1724, dochlcr van kapt.
fillardt
r\f/ckf~~m NI UT luwc wn kapt. Cewhbdt
Keller.
TJit haar wrslc hu\vclijk had zij cc11 dochter
AZhertina Johanrw Zieller. 1’1’. Hnrcn 6 A p r i l 1 7 1 1
Beren1 AZdrimja, gek’!. Gronirlpcn 7 .Twli 1 6 7 1 . ,tlrost
van Wecklc wn 1-1 Xov. 1709-17 45. overl. 2.5 hlci
1 7 4 5 , zoon Yan llwcnf (‘11 Rolina d e Siryhers.
U i t h a a r lwc~~l~ hu\\-elijk:
Albert Tnro .Innirr~. gcd. Grollin~c~rl 1 l)cc*. lC,91, ingeschr. als stutlcnt ;~l,l:~n~ 20 Sept. 1709, ovcrl. Groningen 1732, bcar. 19 .Jritli als ln:llstc van dezen tak.
Op 2 9 Mei 1 7 3 4 \vwd cen o\,crcciil<omst ovcti ilc
nalatenschal) 27’ geslo!w d o o r tlcn rlrost J?ewnt Aldringa en de erfgcnamcn van Taco .Jrunius.
IIIbis. Henricns Jur~irrs. gcd. (;roninacri 1 .Tuni 1 6 6 6 , ingeschr. als sludcnt all~3:Iar 21 0c.t lRq4. vaawlrig vóór
1694, luilenanl 1695, ovwl. .Juni 1701. tr. Gronin.r[crl
9 J a n u a r i 1 6 9 8 (procl. 25 Dec. 1697) .tnwr I?aur-mester, grd. Gronin(rcn 3
9
SPI)I. 1676, :lochtrr van
d e n raxlshccr Wilhelm c11 Joiv~nnri ffun Hwck.
TJit hun h u w e l i j k :
Debora Jnnirrs. c~d. Gi*oiiinp:i3 Febr. 1701, wa:wschijnlijk jong o~crledcn.
Tenslotte is in De Nnvow+c~~ wu 1897. blz. 577 en
vgl. twijfel over tlr verw~nfschnp win rlr, 3 rolcrnrlc
personen, welkc twijfcl irl 1898. 111~. 19 qcdrelt~lijl~
werd opgeh cvcn. ~~locli di? wl~~rl vcrtlwijnt door dr

p r o c l a m a t i e en het llll\~eliiltsc~ont~.~~~~t v a n M+in *Jacoba .Junius. (Zit wnt. 2.3 cw 21).
‘Mr. Jacob Innins. wh. nclf! 11 .Tanunri 1664, rnnd
van Delft. ovcrl. nld:l~ir 4 ,i\n**il 1706. Ir. 2.5 Aiiq. 169.5
‘Marqaretha Clont. ~vh. r iB76: ovcrl. v%r 1 S 3fqart
1716 221. tlochfcr vn11 Filro flcrvf V:III Stednm, <'ommandeur ~111 Rourl:~ngc.
CII dlrrr~hrdh Rv+‘~~~ d e
Sandra.
Uit hun huweliik :
. 1. J a c o b Hendril,- Juniw. r~4-1. 1-4 S e p t . 1699, ineeschreven als student

te Crroninwn

23 Dw. 1717.

kleinburger van Groninsen 1719. qrootbnwer 173.3,
gezworene 1726, 27, 32. 3.3, nr,. 36, 38, 39, 41,
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2.

Aanteekeningen

:

1 ) V o l g e n s N o b i l i a r u m G r o n i n g a n u m v a n Wilhelm

Coenders van Hel-

pen, uitgeg. door H. 0. Feith, ‘s-Grav. 1886.
.
2) Dit huwelijk is noch in het trouwboek van Wetsinge, noch in dat van
Groningen te vinden.
3) Volgens Stamboek van den Frieschen adel.
4) Overlijdensdatum volgens regeeringsboek,

in

het

Rijksarchief

te

Groningen.
5) Mededeeling van den Gemeentearchivaris van ‘s-Gravenhage.
6) Proclamatieboek Groningen: 1604.
Den Erentfesten und wolgelerdten Jacobus Junius

secretarius

v a n sune

Gnaeden ende E d l e E h r e n t r i j c k e J u f f e r Oede H i l b r a n d s i s d e n 2 8 J a n u a r i j
de

publicatioen

geaccorderth.

7) Statenarchief (in het Rijksarch. Gron.) S 102. Rekeningen van den
Ontvanger-generaal

1669,

fol.

247:

,,Coll. I s s e l m u i d e n w e d . h e e f t j a a r l i j c x t e b e u r e n 4 5 g l d . o p 1 5 A u g .
verschijnende.
Een jaar rente tot den 15 Aug. 1669

45-.-.”

De volgende jaren komt zij niet meer in de rekening voor.
8) Inventaris waterschap Hunsingo, door Meekhoff Doornbos, blz. 181.
Sententie d.d. 1 Oct. 1662 in zake Schotto Tamminga, schepper van
Winsum contra

Wigbolt

van Isselmuiden. schepper van Bedum, over het

vervolgen der trekschuiten wegens het opbreken en beschadigen van
den

Onderdendamsterzijl.

9) Zie Biographisch woordenboek van Van der Aa, dl.

I,

blz. 1382.

10) In het Huisarchief Gruys (inventaris Nr. 244) komt een

inventa-
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r i s v o o r v a n d e n a g e l a t e n g o e d e r e n v a n Robbert

Rockwood de

Stem-

minckfield (in den inv. verkeerd als Hemminckfield) krachtens appointe
van den Hove van Holland in dato 21 Dec. 1680.
11)

Zie

voor

de

familie

Van

Aerssen:

Het

Algemeen

Nederlandsch

familieblad 1894, in het artikel De familie van Jacob Cats’ vrouw blz.
227 en 229.
12) Zie J. C. van der Muelen: De registers der graven in de Kloosterkerk

te

voor

het

in

13)

J.

14)

Ned.

Reitsma,

familieblad

Franciscus

Overlijdensdatum,

boek

der

15)

‘s-Grav. 1887, blz. 70. (Dit artikel komt ook

‘s-Gravenhage,
Alg.

volgens

Hoogeschool

Inventaris

1885

Junius.

werd

en

85,

blz.

Groningen,

regeeringsboek.

verkeerd

Familiepapieren

No.

gelezen

93.

116

1864,

van
blz.

In
29

1886).
163.

Jonckbloet,

Gedenk-

Juli.

(Rijksarch.

Groningen).

1 6 ) I n v e n t a r i s R e c h t e r l i j k e arch. Illx 6 4 , f o l . 6 2 . S c h e i d i n g s a k t e d . d . 2 2
Jan.

1686

tusschen

Matthias,

Debora

gezworene,

v a n ,Heeck,

Dionysius,

Frans

en

wed. Junius en haar kinderen
Jacob,

iieutenants

en

vaendrich

Hendrick Junius.
1 7 ) I n v . R e c h t . arch. Illx 7 0 , f o l . 1 7 1 . S c h e i d i n g s a k t e d . d . 4 J a n . 1 6 9 2
van de nalatenschap van Assele van Heeck door de erfgenamen, o.a.
,,Dionisius
18)

Junius

In

zuster

,,De

gelezen

burgemeester
19)

voor

worden:

Hendrick

Statenarchief,

renten

binnen

1671

fol.

hem

en

de

als

lasthebbend

van

sijn Heeren

Broederen.”

1896, blz. 175, 8e regel van boven moet i.pl.v.

Navorscher”,

dochter

van

van

den

broeder

van

den

Groninger

Heeck.

S. 102. R e k e n i n g e n

Provincie

ao.

1668

ontv.

gen.:

Uitgaven

van

lijf-

genegotieert.

317.

De Heer Raatshr. Junius en vr. Debora van Heeck hebben jaarlijx op
d e n 2 6 m a r t i i t e b e u r e n d e l i j f f r e n t e o p h a a r s e v e n k i n d e r e n belecht.
1.

Op

wegens
Het

‘t
vQff

jaar

lijff

van

hondert
rente

Matthias
gulden

bet.

den

J u n i u s out

16 jaar,

vijfftich

gld.

26

Martij

1669

versch(enen)

luyt

een

lijff van Johannes Casimirus Junius

3

.....

Dionisius Junius dertin

4

......

Franciscus Junius elff jaar enz.

5

.....

Jacobus Junius negen jaar enz.

6

.....

7

.....

In

de

Carolus

Junius

H e n r i c u s Junius
volgende

1677-78,

fol

435

jaren

1690, fol. 359 Matthias

jaar

jaar

vallen

Johannis

qt

wegens

out v i j f f t i j n j a a r e n z .

50~

jaar enz.

seven
vijff

jaars

50.-.-.-

dese en volgende ses personen
2 Op ‘t

‘s

capitael.

enz.

enz.
de

broeders

Casimijrus,

successievelijk

betaalt

1677,

af:
14- - ,
34-13-.

1695, fol. 408 Carolus

4- . - .

1696, fol. 387 Dionisius

41-13-4

1702, fol. 409 Henricus
1707,

fol.

486

Jacobus

IO-8-.
68-I2-+
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1712, fol. 374 Franciscus
Hieruit

zijn

dus

regeeringsfunctie

hen, die een
in

het
20)

tennaastenbij

overlijdensdata

te

Bestellinge
ambten

Van

bekleedden is de juiste datum vermeld

der

van

zijn

van

Generaliteyts,

de

Provincie

Proclamatieboek

van

Stad

Gron.:

Frans Casemijr Junius,

1694

af

Provinciale,
29

en

te

ende
Lande

Nov.

vinden
voor

voor

in

yder

Aijckema
hyr

(Capit.

als

van

Particuliere

1694;

en

vlg.

capit. o n d e r h e t r e g i m e n t v a n sijn vorstelijke
ende

welgeboren vr. Barbara
p.q.

de Hr. Capit.

vader.

attest’atie

Aijckema

jaarboekje:

Jaere

den

Aijckema, wede. van de Hr. Capit. Geerhardt Keller,
Allhardt

het
Lidt

1690.

Doorluchticheijt de Hr. Prins van Nassouw

verklaert

gepasseert.
dat

A i j c k e m a i n e c h t e verweckt
is

berekenen.

Regeeringsboek.
Officiersbenoemingen

21)

de

in

‘t

kint

van

Capit.

Keller

bij

vr.

d e s e p r o v i n t i e g e e n vaderlijcke

Barbara

goederen

hebbende.)
22)
18

Recht.
Maart

Gesworen
jarige

Clant

Procl.

Lambert
ningen,

ps.

111

De

Scherf

kinderen

Margreta
23)

arch.

1716.

hh3;
E.E.

angesworen
van
in

van

Raadtsheer

als

wijlen

eghte

Groningen:
Hindrik
en

Aanzwering

Heer

curatores

den

Heer

voormonden

van

testamentarii

Jacob

en

ende

Borck
Junius,

over
bij

voogden.

de

E.E.

de

wijlen

Heer

mindervrouwe

verweckt.
30

Emmen,

April

1729:

Raatsheer

Maria Jacoba

Junius,

deser

van

Stad

Rijswijk,

pro

Groningen,
qua

de

van

Gro-

Heer Geswo-

ren Junius als broeder.
(cop.) Den 15
24)

Inventaris

Maij

1 7 2 9 p e r D o m . T h e m m e n . N.k.

Familiepapieren

No.

41.

25) Genealogie Emmen, in Ned. Patriciaat 5e jg.,
26)

inv.

Familiepapieren,

No.

39.

Huw.

contr.

d.d.

1914.

11

Juni

1722

tusschen

L. U. Emmen en Wibbina van Buttingha.
27) Rechterl.

arch.

Illy,

2 9 Mei 1734.

Het ,,wezen” der heraldiek.
door
Dr. H. W. M. J. Kits Nieuwenkarnp, F. W. U.
Dat de heralcliek in Nederland lliel allew~ een wetenschap
is voor enkele ceïnt~e~csse~e~cl~en,
maar voor ons geheele Nederlandsche volk, womlt dui~tlelijk, wanneer men slechts
weet, dat ruin1 45000 ocmchiZZende fa~niliewapens in ons
land alleen reorls lwkentl zijn 1 ). waarw + -100 wapens
1) M a a n d b l a d , , D e N e d e r l a n d s c h e L e e u w ” , j a a r g .

1919, kolom 292.
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van adellijke geslachten, naast een rond genomen 80000
verschillende familienamen! Uit een teu ander volgt, ílat
ruim de helft van ;tle Ncrlerlandsche
gcslucht~eu een ,cigcn
familie-hcrkenningsteekien
bezit of lmcl’l bezeten; wannec~
men maar serieus het genealogisch-h eraldisch archiefonderzoek beoefent om hel in het laatste geval in vergetelhei~rl
geraakte, of verloren gegane oude familiet,ecken wederom
meet op te sporen.
Aan de genealogie en ook aau de wapenkuurlc
ligt méér
ten grondslag, #dan men bij ‘de eerst,e kennismaking zou
vermoeden en hangt in ‘t bijzonder de heraldiek tjen nauwste samen met ons volksleven en met ons volkskarakter.
De beoefening vuÌi de 1~eraldirlc is dan ook niet sl~echts elen
afschrijven van de gevomlen heraldische gegevens en een
g e d o c u m e n t e e r d e (bronnrn )opgave nll6En. A a n h e l ,,wezen” der heraklick ligt een meer uitgebreide en gespccialiseerde studie, om. ‘die van de folklore, tlen grondslag!
Dientengevolge valt ‘er in N~cdcrln!~l, lde I?atste jar:xn in
‘t bijzonder, een opleving te bespeuren inzake het nagaau
van de familiegeschie~ter~is van (4geu stam. hcrkomsl, verklaring van den s kunn aam. hel nasporen van het oude
familie-embleem. het familiewapen, om vervolgens l’e tracahten, zoo mogelijk, de bet’eekenis \ran dat wapen t;e achterhalen.
Zien wij ons niet geplaatst aan de spits van een langc
rij voorvaderen cn is ‘het bij de bleoefsenaars van die geslachten wapenkunde niet een quncstic van piet’eit en historische
zin, te weten te komen hoc onze directe voorv&eren gel e e f d e n gestreefld hebb,en o m ,tlle f a m i l i e t e brengeu o p
het tegenwoordige peil? Daarbij komt nog, ‘dat wii indirect
dit leven aan hen verschul~digd zijn! Of dat voor allen cn
steeds tot rlankbaarh&l moet stcmmcn. doel hier weinig
ter zake, integendeel de b~cocf,ening van de ,geslacht- cu
wapenkunde kan een lnikkel vormen tot een voorwaarts
streven en om den goerlen naam te bewaren. m.a.w. kan
opwekken tot hoogere idealten cn loffelijk streven. hetwelk het individu en zijn medcmcnsch ten goede kan komen, i.p.v. alles smalend, te gooien op dc .,mensebclijlre
ijdelheid” en het zoek’en naar ,,brievcxn van adeldom”. zooals de leek zich maar al te dikwijls cu cven zooveel k,rcrcn
dom belieft uit te drukken. van lrle kern nirts afwet~emle.
Doch behalve dat, heeft de genealogi,e ten herakbek wel
degel@ ook p r a c t i s c h nut. De opzet en de strekking
van dit artikel laat thans echter op deze plaats oiet toe
daar nalder op in te gaan. In “t kort zij hier slechts even
gememoreerd het gro,ote belang van familiepapieren jen

.
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geslachtsregisters voor tlr psychologie. Doch ook omtrrnt
d e s o c i a l e rerho~~~dingcn kunnen z,e helangrijk~e g~~gcvens
bevatten.
Daarbij heeft onkunde op (lil g&i~*tl aan mcnigcen o o k
belangrijke materie& schade brbrokk’enrl en herinner ik
slechts in di1 verband aan het arlikci van J. C. van der
Mucleil, i n h e l manntlblatl,,Dc Ncdcrlandsclie lxeuw”,
j aarg. 1883, pag. 21, over een rcch ts-qlmeslic, waarbij. de
heer J. C. v. V. uit onbekentlhei~rl rnct zijn ei,qcll familierelaties, een tïnancic~cl verlimcs I’ccd van zulk een omvang,
dat de schrijver zijn artikel kon besluiten : :,Het gemis
eener goede gcnealo:gic heeft hem dus ecxn verlies berokkend van meer #tIan CCII half milliocn guMen.”
Behalve voor den notaris en tlcn jurisl is ‘tle geslachten wapenkunde ook rl aarom van zo&‘n groot belang voor
de welenschap~ aangezien men qdoor deze hulp~vetenschappen van de geschio:lenis in vele gcvalllen de identiteit van
1~1*sonen, k~mslwcrkcn.
(grafiombes,
1~Ptterkundigc
$Cschriften, bouwwerkel?, e~~z.) kan vnststell~en.
Pas van de laalsle jaren dnlccrt #tIc iutercssant~e bio-gcnealogie, de wetenscliappcli,jlte
bcocf~cning van de genealogi’e
in verband met ‘de erl’elijl<l~ei~clSlecr bij den mcnsch; (Prof.
Dr. J. F. van Remmclcn: diret*leur va11 llct Nc~:I~crlandsch
I~io-C;cnealogisc.li Iuslituul t e ‘s-G~.a\~eilh:lge). 1).
Ten slotte kan de mapenkuntle behalve in het bovenstaande, groote I(licnsten bcwijzcn bij het thuisbrengen van
oude portretten: gravures, hontsneclen. prcnt’en, enz., kortom alles de iconographic bt~lrcffcntle, ~vannoer hcrnldische
g e g e v e n s o p d e bedocMc voorwcrnleu z i j n nangcbrachl.
(Jhr. Mr. Dr. E. ii. van Rcresteyu, directeur van het Rijksbureau voor l~unsthistorischc~ en ikonografisc!lc
documentatie te den Haag).
D e w a p e n s w e r d e n geborcll uil cc11 I)rac!ischc behoefte
daaraan, oorspronkelijk bedoeld :
le. Als persoonlijk eiyendolnslienmcrk.
2 e . L a t e r a l s fnmilirlcrkrn (hllismerk?.s o m s crfeli,jk.
3e. ir;amiliewapen,
ícrfclijk~.
Dit verklaart dan ook liet onnoemIi,ik aantal familicwrlpens wat bekend is, wa:lruil- volgt, dat we hier in Hollan~d
te doen hebben met een waar volksgebruik! D~cx grootc
m a s s a b e d i e n d e z i c h v ó ó r 1800 u i t llootlznakv a n e e n
f
an:lrre
eigen gekozen familie~~~:l~)en, \vnarin dc C’CII o
symbolische betcelrenis uit het lev’cn van den wapenvo8erder werd vastgclegcl, tenzij men, zooals dat verlal geschied_ - - 1) Uitgave van de periodiek (maandblad): ,,Afkomst
en Toekomst.”
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de: h e t wapen afleitlldc v a n d,en f a m i l i e n a a m , w a a r d o o r
de zgn. ,,sprekenrle” wal)ens ontslonden.
Het yapen werd aangenomen door 8rliegenen, welke plotseling behoefte kregen aan een Bcigen zegel, bijv. doordat
men in de vroedschap (tol gemeciitcraarlsli<l z o u mei1 t’egenwoordig zeggen) werd gckozcbn en men in ltiie qaaliteit
moest zegelen.
Men moest zich in mdii g e v a l noodn-endig
een wapen
kiezen, daar dit algemeen mode en gebruik was en initialen
vóór 1800 heel wat minder voorkwamen
~dan tegenwoordig,
Dikwijls werd dan het wapen gekozen naar den n a a m
V~II het huis, waar
111~11 \~oo~~tle. Hel \val>ill \\YIS ontslaan,
de nakonlelingschapkon hel blijvend gebruiken ~1 deed
dat in de meeste gcvalkxl ook trouw!
Dit geschicdrlc natuurTijk wanneer het familiewapen ontb r a k . V ó ó r 1 8 0 0 mocslen veltan, vallweyc h u n w!aardigheid of ambt (beroep) zegelcn, terwijl ook hel dichtlakken
van brieven vroeger steeds gesclli8e,l~d~e, wnnnc~er men geen
ouwel wilde gebruiken en ‘sic brief min of rn,c’Lbr gewichtig
was, want de gegomde cnvelopp~~n van legenwoortligkende
men nog niet! Dit alles werktc terdege het zegelen met
wapenkundige afbeelSdingen in lde hand. Het had practisch
nut I
Het was mode. ja, hei was qcwoonte in di? dagen. en
b e r u s t t e t o e n z e e r z’cker niet het yocren v:m cen wapen
o p ijdelhe3aauqezien8dezc, dikwijls zoo brt,cekcnisvollr
fam~lieonde~~scl~ciclingstc~l~cns ill :tllr
mn:~tschnppeli~ik~
kringen wcrden (:ch’ruikt I
Men wist niet beter of hel hoortl~ zoo cn hel verklaart
tevens het verh:~zing\~~ekk~~~l~(l groot xiiital fnuiilirwapens
hier te lande alleen reels b&end.
Vele wapens zijn in het he~-nchk .,\‘<~rscletho<~k” qcrankt.
doch daarom noq niet verloren. zoo4:tt iu dc meestc Wvallen zoo’n zoekgcroc3kt wapen iioq wc hier of claar op
te sporen is en te ach1(~t~h:tl~tl in dr ,xrchi\vnlia. nfb~el&lingen op grafzerken, lak~fdrukltcn,
xrnrls c*.-1. V o o r m6er
d a n 50 p r o c e n t heeft m e n k:trt~ het owlc fnmilicwtpcn
hier of daar o,p tc ltlielxn.
En dat nu in uerrewey mdc mrckq’+ ~~:FI~~cw zoo’n wapw
zinloos zou zijn. zonder eeniqc hetnckcni% n~ill~elrru~*iq
nnfw o r p e n d o o r d e n eersten wawnwwrdcr van h e t w:mpn,
dR6r t e g e n nleit h e t volks-cloqf rn hiiqcloof #dal: tc dien
geworteld zit in (le menschhei-1.
hctw~~lk fcv(~l~s volkompn
logisch en op gocdc psyrholn;+sch e gt-ot~~den
ic te vcrklaren.
Daarnaast, wanneer men ziet, met hoeveel zorg die wapens
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Het is hier zaak, dat elk degelijk heraldicus ook degelijk en
serieus werk maakt van de intensieve bestudeering en beoefening der wapenkunde met de daarmede hand in haad gaande
symboliek, wikt, weegt, schift en vergelijkt, plaatselijke toestanden en gewoonten bestudeert van de streek van waar een geslacht stamt, om zoodoende te geraken tot de dtepere beteekenis van een wapen, welke daaraan ten grondslag kan liggen.

De bestudeertng van de folklore ís daartoe ouontbeerlijk ! !
Ik kom er dan ook met Idem leqen op dat men alles
donlweg. oll~~elenscll~:il)r,clijl~ naar hel land tlrr f a b e l e n
en dal ‘der fantasie wil verwijzen. ~1~~1crd:~:~tl. het is wel
het: gemakkelijkste, doch is daar de wapcnlmndc allerminst mee gehaat en hcbvft hel hier meren .,w zich van afmaken”: o m d a t m e n e r geen rna:l mee weet ! Dnarrnedc
is echter het vraagstuk v a n de w:rl)ells~~nholi~k. noc+
opgelost. noch 01) overlui~y*ntlc ,-ijzc ~roor~~lcclrl !
Aan het begin der 1% eeuw vcrkcel~~dc ~dc Ned~erlantlsche
her:lldielciti vc11 er~qx+lijk verv:ll. 111 Ilcl tni,ld~en ,rlcr vorige
eeuw kwam echter een ommek(acr Lpn ‘goede.
De heraldiek in ‘de Ned8erlnnden draagt hoen zc’er bijzond’er
karakter. Het r’olkloristisc*h
demen! ten onzent speelt een
voorname rol I Tr vecal staarde m:‘n op 84rn feodalen oor1)

Vgl.

het

folkloristisch-heraldisch

bijvoegsel

,,Eigen Volk”, met name ,,De Liebaert”,
Volk”, Jansweg

42,

Haarlem.

van

het

maandblad

uitg. N . V . U i t g e v e r s M i j .

,,Eigen
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Sprong van het gebruik om wapens te voeren en te weinig
Zag lllell, dat de llerakliek zich hier op Seell gell’ecl eigene
&urgerlijke”
wijze had wlcvikkei~ti! stiel is ons verre &
geheele ,V ed~crlawlsche
hcralhek hiqonder t e bIegrijpen.
Misschien is hel beter Le spreken van Lwe,c mamlcslati,es
van heraldiek. Allereerst d’e feodale Ileraldiek, de grondvorm, die zijn ontslaau had in ~rleii riddertijd lder 12e eeuw
en daarnaast cel1 vorm die eigenlijk een verbasleriug is
vLu1 d e z e feo,hle , ,,,cchk” lmudi~ek,
doch tlic zich afzouderlijk lol eeu apart geheel heeft wetScn te ontplooieu #en
die in .de ,,Goulden Eeuw” ‘en daarna zijn liooglepunt vond,
d
e ,,l3URGEl~LlJK~‘” herakliek.
Zij ontleendc haar motieven niet aau sleekspel en minnedlenst, ~clocll aan het burgerlijke stadsleven ,cu het boerenbedrijf. Hel is voor Lleze ontwikkeling, en Idit special,e
karakter der wapens uit de Lage Lmden dat wij de aandacht willen vragen.
in de 17e en 16e eeuw vocrtde ieder die oenigen vvelstaud
had een familiewapen in de Nederlanden. Waarom zou
dan dit oude en zinvolle gebruik nu moet8en verzaakt worden en vervangen liloor lde #ev.en onzinnige als ondoelmatige
initialen-mode, die wij thans kennen? De heraldiek, en
daarnaast tle genealogie, moet weer geplaatst wordleu in
het volle licht vau het moderne leven. Ontslaan vau dc
uitwassen van de vorige eeuiv zal zij in (lat licht niet
misstaan, integendeel door haar ideëele en dlecosaticve
waarde eeu zeer goeSde aanwinst blijken te zjjii. Dc hcraldiek weer te plaatsen in het volle leven zij ous cl,oel; zij is
hel ongetwijfeld waard!
\Fanaf de opkomst vau hel ,,wezen” der heraldiek ziet
men geleidelijk aan een uitbreiding teu populariseering van
het voeren van wapens in ‘1 algemeen ‘eu daarm’ee het (gcwoonte-)reclit tot wapenvoering vóór ons.
Mede als gevolg Idaarvan, hebben wij heden een algemeen
recht betreffende het voeren van #een famillcwapen in iNederland, welk recht aan geen stand of andere voornechten
verbonden is. Aan den anlderen kant kennen wij dan ook
een zeer onvollledige
bescherming door de wet vau famili’ewapens, waar slechts onder vallen de wapens van de NRderlandsche adellijke familiën, ger,egistreerd
bij dsen Hoogen Raad van Adel te ‘s-Gravenhage.
DOORN, ,>De Nyencamp.”
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Kíekjes om ons heen,
,,Pour execuler de grandes choses il faut vivre
comme si o n ne devaii jamais mourir.”
(Yauvenargues, lieflexions et maximes j.
L)e ware kunst heel’t groole dingen gedaan, dit in werkelijkheid nooit vergaau. Zoo beleef1 o o k Aederlami z i j n
kunst el1 al hebben een 12cmbrandt en ook oen Vontiel
zelf bij hun leven nooit behoorlijk de vrucbteu geplukt van
hun werk, dal thans Leu volle wor,dL gewaardeerd, ‘de
kunstenaars zelf, die zulke groolc werken hebben gewrocht, hebben geleefd als om nooit tme sterven.
WaL meu den groolen meesters bij hun levcu lmefl Le
kort gedaau, trachi men thans nog drie hon~derd jaar na
hun overbjdeu Le \-c~gou~r~cii,;
vandaar de I<embrandl- en
Yondel-jubilea die vau Jm Steen, \‘ermoer,
Jeroen U~osch,
en thans weer een vieriug vau den w,ercldberoemclen
schilder Fraus Hals.
Ter gelegenheid vau het 75jarig bestaan van het Frans
Halsmuseum te Haarlem werd elen tentoonstelling gcorganiseerd, waarin meer plan homterd wIerken van dien grooten meester uil verschill~cnde
&elen ,tler wereld aangevoerd, voor het publiek ter bezichtiging zijn gesLeM. htet
genre van Fraus Hals was het schilderen vau yorlrctteu
en volksleven, waarmede ~cen nieuwe school in zijn tijld
werd geopenltl en waar’door hij zulk een naam verwi’erf,
dat hij op ziju gebied gerust mag genoemd worden naast
l~embraudt eu VYitiaan.
Haarlem was ziju woonplaats en de Bavostact is het
thans weer, dit zijn nagecl:~cl~t~enis #eert, heel N~ed~erlaud
en
ook tal van vreen~delingeu
naar zich toe tracht Le trekkIen,
zoo als zij in het voorjaar dit doel met haar levende bloemen tracht te bereiken. Nu is het dc lcveude - echt ou&
Hollaudsche kuust, ciie niet met llo~lderd~duizcmlen
guklens
te betalen is, en wanneer men dan even bedenkt, dat de
omgroote schilder zelf 01) zijti oudeu #(lag, in heholeftige
standigh~lcn vcrkcer~cud
zooals vele kuusternmrs met een
jaarlijksche uilkeering van twee hondercl gul~dcu werd gehonoreerd, en op sta~&kosteu
den IsJeu Seplembler IC>66
in de St. Ravokerk begraven, ~daii mag meu het een questie
van appreciatie noemeu~ o f d e grootc ver<licustleii vau
dezen artist eerste klasse in ziju ti,@ volldoend’e naar waarde is geschat.
Later volgde het standbccl~d <en voel laber..... de publieke
erkenning van zijn grootheid meer in kostbaar metaal uitgedrukt en thans verklaart de minister van kunsten en

wetenschappen bij de oflïciëelje openingqGechtighleid ronduit:
,,Ons nationaal gc\rocl kunnen we door hem inlernalionaal gestreeld gevoelen”, txn wel lak waardcering, die in
ieder geval nog ol~oeden~i werkt vooSr den kunstzin vau
groolere lagen deï bevolking en haar deelen in verblijdende belangstelling samen bindt.
Het is inderdaa:l een verheugend verschijn+ d a l d e
kunstzin van ~11s volk vooral in de laatste jaren zeer is
toegenomen: hel Hijlisniuseui~~ tme Xmserdam, ~ioIlu~~~tls glorie, het Mauritshuis t e ‘s-Gra\~cnhage, om maar CCIS d’e
voornaamsle le noemen, trekken sleeds meer de aandacht
van de groole massa, #die toch overigens mat~crialistisch
genoeg is aangelegd; men mag tlil gerust yualificccrNcn als
een mildering der zeden, die niet genoeg val1 k appre&eren.
De toenemende zin dser massa voor het ~varc kunstgenot
op verschillend gebied, niet alleen voor het sugglestivvti van
een machtig schilderstuk.
Een belangrijk element vormt ook de muziek. De groeicnde sympathie voor de volksconcerten ‘door grootsc maesters geleid,
Het concer L-gebouw-‘orkes t vat1 Mengelberg tic Xms L’crdam, het residentie-orkest te ‘s-Grav,enha.ge, ~tl~c orkcstcn
van Utrecht, Arnhem, Groningen enz. en nicl IC ~crgclc!n
d e grootere en kleinere zang\~~e~clligingen als :ic JIaastrichtsche Staar”, ,,ï’oonkunst” enz.
Men k a n h i e r gedeelten v a n Be’ethoven’s eu Mahler’s
symphonieën o p s t r a a l hooren fluiten heeft ccn deze1
dagen een groot builenlandsch musicus gezegd..... CW daar
is iets van waar; ook de radio heeft Idaartoe bijgedragen;
de muziek werkt ver~edelend op cie gcvocl,ens der massa? de
massa, de publieke ,,grofheid” wor’tlt verzach L door het
gevoel voor ,,het hoogere”; in het bijzonder is dat Lle Amsterdam merkbaar op de ,,schellinkjes-rangen” van #tic groote schouwburgen als er opera’s worden gegeven.
Als typeerend eu ook bewijs leverend slaaltj:c voor bovenstaand moge ook gelden de verminderde populairil~cit
der straatorgels; het oude piremcnt, voor het afdraaien
van straatdeuntjes raakt er langzamerhan~d uit -- tc Amsterdam zijn ze zelfs in de binnenstad als te veel lawaaimakend verboden - dit moge uit een oogpunt van folklore
bedroevend zijn, voor #den verbeterdten smaak der massa
pleit het alleszins.
Op de volksfeesten zullen z’c wel weer voor d~cn dag
komen om den liefhebbers gelegenhleid t,e geven hun vroo-
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lijke rondtianseu te doen houden, al’gewisselld door .ll,e
meer teill~eïamenlvollc: J ordaan-steps, maar ov~cr@31is wil
het publiek er wel afstand van doen.
Er was over hel orgelverbod in de city van Ams18cridam
nog wel eenig verzet i n d e n geme@.craad; cr wer&i1
argumenteu aaugcvoerd: a l s het vernicligcu vau een .stuk
ïolklore; el1 dc onisLallmdigheid, d a l d e k a n t o r e n gestofI’eerd zijn met vroolijke geziclilen, als er een orgel voor
de deur koml; maar ldeii doorslag gaf het feit, dat lawaai
van welken aard ook het werken uclemmcrd; vandaar ook
de bcpaliugen tegeu dcte toeber~en~dc auto’s; opgemerkl werd
llog, clat als een kallloor den orgeldraaier ‘e$ii rijksdaalcber
geert, hij omnidrtellijk verdwijnt, waarop de gemoed~elijk~e
burgemeester ter snede opmerkte: ,,Dit verklaart het verschijnsel, dal er dan ~tladelijk een and’cr orgel verscllijnt.”
Hel pracilsch leven moet hel hier winnen van dikwijls
onaeshetisch gejammer -~- men stelt tegenwoordig g:elukkig hoogere eischen aan de kunst.
‘l’ypeerend voor onze volksaard is ook: !de b~elau~slelling
voor het k,lokkenspel. Door zijn eenvoud is het juist zoo
mooi. Hel beiaards@ is van hier afkomstig - ook in
UelgiC is hel geliefd. Hoe imponecrend klinkt het van den
Amstcrdamschen l’aleisklok, door ‘deu beroemden Vinc~ent
bespeeld, als honderden staan IC luisteren in s tillle aandacht
op een zachten zorneravoud; of van deu ouden St. Janst o r e n t e ‘s-Hertogenbosch a l s hel kuustlieveud Rrabant
op de Parade bijeen is om le luist8eren. Te Maastricht wlerd
zelfs dezer dagen onder auspiciën van de Nederlandschs
klokkenspelvereenigiug den vijf<ten nalionaben beiaardwedstrijd gehou<ien, ~tlie twee dagen ‘duurt op hel oude gerestaureerde klokkenspel van de St. Servatiuskerk.
De torens zingen vauuil den hooge.... het volk luistert en
begrijp1 de eenvomlige mclodiecn; ook dit is fijner kunstgenot, dat wordt gcboIdeu ter veredeliug teler massa.
Nederland biedt veel ‘edcls ten ontwikkelen&, dat ook
iedere vreemitlcliug of buitenland,er, die zijn oogen en ooren
de kost geeft, om eens dieper te willen ~doordringcn iu de
volksziel.
De leider vau een gezelschap van honderd Transval:ers,
die een tocht door Holland maken op het oogenblik, het
was de Heer Stoffberg van de ,,Transvaalsche Onderwysers Skoolreisvcreeniging” uit Pretoria, die lyet zoo’ Seigenaardig juist uitidrukte: ,,Ons Ilonderdtal Zuid-Afrikaansche
leerkragte neem wcl deleglik heel wal kenais met ons
mee na ons eie land.”
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Oude relaties tusschen Nederland en Líppe.
,Wanneer men de geschiedenisbladen van hel oude geslacht ZUR LIPPE opslaat, dan vindt men omstreeks 800
r e e d s ,,Edele Heeren” van Lippe vermeld, welke Karel
den Grooten met de wapens dienden. En in 1121 lezen
wij, dat er twee gebroeders waren, Bernhard en Hermann,
Heeren van Lippe, in het leger van den Saksischen Hertog Lotharius, die later Keizer is geworden. Deze Heeren
van Lippe werden genoemd bij het beleg van Miinster.
Wanneer wij dan verder bladeren in de geschiedenis
van Lippe, bemerken wij dat talrijke Heeren van Lippe
dikwijls als veldoverste hebben uitgemunt, waaraan meermalen verbonden was het bezit van grooten moed, terwijl
zij niet bang waren hun leven te wagen.
Dit kan men zeker ook zeggen van Bernhard 11. Deze
werd ongeveer in 1140 geboren en hij was de stichter
van Lippe en Lemgo en sinds 1150 was ook Detmold in
h e t b e z i t d e r Heeren van L i p p e g e k o m e n . M e t d e z e n
Bernhard kunnen wij reeds spreken van relaties tusschen
Nederland en Lippe. Immers een zoon van dezen Bernhard 11 was Otto 11, de 34ste Bisschop van UTRECHT
en het merkwaardige feit heeft zich voorgedaan, dat Bernhard 11 later ook Bisschop is geworden, niet van Utrecht,
maar van Selburg en hij ontving de bisschopswijding van
niemand anders, dan van zijn zoon Otto 11 en wel te.,..
OLDENZAAL. De voorgeschiedenis hiervan is in het kort
de volgende :
Bernhard 11 bezat de heerlijkheid Lippe aan beide zijden van het Teutoburgerwoud en in 1189 erfde hij de
heerlijkheid Rheda. In 1197 ging hij in een klooster. Dit
leven beviel hem echter niet op den duur. En zoo zien
wij hem in 1121 - hii moet toen reeds ongeveer 70 jaar
geweest zijn, als zijn geboortejaar juist is aangegeven, met Bisschop Albert van Riga, ten kruistocht optrekken
tegen de heidenen en hij verslaat de Esten en de Russen.
Toch kon Bisschop Albert ten slotte den strijd niet alleen
winnen en had hulp van elders noodig. Tot dit doel zond
hij Bernhard naar Waldemar van Denemarken om diens
hulp in te roepen en daarna reist Bernhard naar Rome,
om o’ok hulp te vragen aan Paus Honorius 111. Deze benoemd hem dan tot Bisschop van Selberg en in 1223 vernemen wij, dat Bernhard 11 is overleden als Bisschop
van Liefland.
Zonder daarmede het geestelijk ambt te kort te doen,
zij hier opgemerkt, dat het Bisschopsambt in de Middel-
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eeuwen nog iets anders inhield, dan uitsluitend het toezicht op de Kerk en de geestelijke verzorging der geloovigen. In die tijden was een bisschop, even als een
wereldlijk vorsl, legeraanvoerder, hetzij dal dit leger de
belangen van het bisdom moest verdedigen, of de bestraffing der heidenen toedienen, of dat het zich ter beschikking stelde van de keizer of koning. Met de Utrechtsclle Bisschol~l~t~u
was het in het begin anders gesteld,
immers zij waren uitsluitend evangelie-predikers en als
loon voor hun goede werken zijn velen onder hen door
de Kerk beilig verklaard. De latere bisschoppen van
Utrecht waren bijna steeds in staat van oorlog; nu eens
met de Hollanders, dan weder met de Gelderschen. Dit
laatste was ook het geval met bovengenoemden Otto 11,
Heer van Lippe. In 1215 was hij Bisschop van Utrecht
geworden. Hij raakte in 1223 in twist met Gerhard 111
van Gelder, trok op naar Salland en overrompelt de sloten
Boekhlorst en Voorst. Reeds in 1190 worden de heeren
van Voorst genoemd als een fier en trots& geslacht.
Otto 11 werd bijgestaan door zijn broeder Hermann, die
zijn vader in 1197 als regeerend vorst van Lippe was
opgevolgd en door den Bisschop van Munster en het
leger werd geformeerd te Deventer. Hel landschap Salland, het noordelijk gedeelte van Overijsel, stond bijna
geheel ouder water. Ondanks deze moeilijkheden werden
de Sallanders overrompeld en vele krijgslieden werden
naar buis gezonden.
Het deel der Utrechtsche krijgslieden, dal niel was afgedankt was echter slechts gering in aantal en deze werden
spoedig verdreven door Graaf Gerhard 111 van Gelre,
die zich verbonden had met den Hertog van Limburg en
den Graaf van Dayn en deze Heeren sloegen het beleg
voor Deventer, hetwelk eindigde, - nog in 1226 - met
een bestand, gevolgd door een vrede.
Maar lang mocht”deze vrede niet duren, want reeds in
het volgende jaar op den 27sten Juli, zien wij Otto 11
weder optrekken, ditmaal tegen Rudolf van Coevorden.
De Bisschoppen van Utrecht waren namelijk levens
Heer van Drente en hadden op den Burg Coevorden een
Kastelein aangesteld, uTelk ambt later in een vrij leen
veranderde. Nu was er een geschil gerezen tusschen Egbert, Burggraaf van Groningen en liet geslacht der Gelekingen, eveneens te Groningen. Deze laatsten werden
geholpen door den bovengenoemden Rudolf, Heer van
Coev,orden, met bel gevolg, dat Egbert eerst naar Friesland moest uitwijken. Hij belegerde en bemachtigde Groningen, dat daarop belegerd werd door Rudolf en de
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Gelekingen. Hieraan nu wilde Bisschop Otto 11 een einde
maken en met de hulp van de Graven van Holland en
van Gelre trok hij op om Groningen te ontzetten.
Rudolf brak inderdaad het beleg op en trok Otto legemoet naar Coevorden, waar de beide legers elkaar ontmoetten, gescheiden door een diep moeras. Rolf, graaf
van Goor, erfelijk banierdrager van den Bisschop, ging
vooruit met de bisschoppelijke troepen, gevolgd door den
Graaf van Gelre met de troepen van de bondgenooten.
De zwaargewapende ruiters zakten weg in het moeras
en er ontst’ond een paniek. Graaf Gerhard en Gijsbrecht
van hemstel werden gevangen genomen. Theo’door, een
andere broer van Otto, die Proost van Deventer was,
stierf aan een hoofdwond, en de Bisschop zelf werd
door de Drentenaren gruwzaam mishandeld en gedood
en zijn lijk verminkt en in het water geworpen. Later
werd het weer uitgeleverd en naar Utrecht gebracht, waar
het ter aarde besteld werd.
Otto 11 werd opgevolgd door Willebrand, te voren Bisschop van Paderborn en wel op voorspraak van de Graven Gerhard van Gelre en Gijsbrecht van Aemstel, die
met Willebrand den dood van Bisschop Otto wreken en
Rudolf van Coevorden gevankelijk naar Utrecht brengen,
waar hij geradbraakt werd.

Vijfhonderd jaar later zullen wij wederom Heeren van
Lippe in de Nederlanden ontm’oeten. Namelijk in VIANEN. Vianen was toen een Vrijstaat en is dit gebleven
tot 1795. Sedert 1418 was Vianen in het bezit van de
Heeren van Brederode, een roemrijk geslacht; noemen
wij alleen maar dien Heer van Brederode, bekend uit den
Geuzentijd en aan wien Willem van Oranje enorm veel
hulp te danken heeft gehad in den strijd tegen de Spanjaarden. Van 1620-1653 was Vrijheer van Vianen Johan
Wolfert, Heer van Brederode. Ook dit is iemand van
beteekenis geweest. Immers hij was van 1641-1653 Veldmaarschalk van het leger der Republiek onder Frederik
Hendrik. Verteld wordt, dat hij op weg naar Engeland
met drie Hollandsche schepen, aangevallen werd door
vijf Duinkerker kapers en dat door zijn manmoedig optreden de strijd gewonnen werd, welke vier uren had
geduurd. Deze had een zoon Hendrik, welke op 19-jarigen
leeftijd was overleden als gevolg van een val van zijn
paard, terwijl zijn andere zoon Wolfert op 19 -Januari
1679 kinderloos overleed.
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Verder had hij twee dochters. De oudste was HEDWIG
AGNES, erfgename van haar oudsten broer Wolfert. Zij
overleed ongehuwd en vermaakte hare bezittingen aan
hare halfzuster SOPHIA THEODORA, echtgenoote van
den Graaf van DOHNA. Haar vader was namelijk voor
den tweeden keer gehuwd en wel met LOUISE CHKISTINE, zuster van Amalia van Solms, de echtgenoole vac
Frederik Hendrik. Van deze Sophia Theodora van Dohna,
geboren Vrouwe van \‘ianen uit het geslacht Brederode
dus, gingen de bezittingen over op hare dochter AMELIA,
die gehuwd was met SIMON HENDRIK, Graaf vau Lippe,
geboren 13 Maart 1649 en sinds 166G regeerend Vorst
van LIPPE, tot zijn dood op den 2den Mei 1697.
Amclia noemde zich niet alleen Souvereine Trouwe van
Vianen en Amcyden, maar bovendien Erfgravin van
UTRECHT. Hun zoon FRIEDRICH ADOLPH, geboren
2 Scplcmber 16G7? was regeerend Vorst van LIPPE sedert
1697 en overleed in 1718.
Deze zo011 werd naar Leiden gezonden 0111 daar met
,,dcm Prinzc’n von Oranien und andern Leutc von Kondition bcknnnt gemach t zu werden.” Hij werd echter ziek
en keerdr na een jaar naar Detmold terug.
Echter in 169-1 gaat deze Graaf I;riedric.h Adolph op
bevel van den Keurvorst van Hrandcnburg als bevclhebber van ccn regiment ruiters den PRIn’S V-4N ORANJE
h e l p e 1 1 iegc11 de Franschen, die een inval in Rijnland
gedaan hadden onder Lodewijk SIV. Zijn naam wordt als
overste genoemd in de slagen van Fleuris en Neerwinden.
‘Friedrich Adolph huwde 10 Mei 1692 met Johanna Elisabeth, Gravin van iVASSAIJ-Schaumburg, geboren 1663,
overleden 8 Febr. 1700. Friedrich Adolph had vijf zonen,
waaronder Simon Henrich Adolph, die ook Heer van
Vialien was. Hij werd geboren op 25 Jan. 1694 en kwam
aan de rcgeering in Lippe in 1718 en oserleed op 12
act. 1734.
Hi,i huwde in 1719 op den 16den October met Johanna
WilhclnCna Prinses van NASSAU-Idstein, geb. 14 Sept.
1700 en overleden 2 Juni 1755. Simon Hendrik Adolph
verkocht in 1725 Batestein, Vianen en Ameyden, I,eksmond, Hcikop en Meerkerk voor de som van 860.000.Gulden aan de Staten van Holland en West-Biesland.
De schuld welke op deze goederen drukte, werd door
de Staten overgenomen en was mede in de koopsom begrepen. De overname namens de staten geschiedde door
den Graaf von Hompesch op 2 November 1723. De bewoners van Vianen vonden dit een goede oplossing. Immers was Vianen sinds 1579 zonder Hof. De Heeren van
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Lippe woonden in Detmold en Batestein was in verval,
nadat in 1697 een groot gedeelte van het Kasteel door
brand was vernield. In het bewoonbare gedeelte heeft
jaren lang een oude bloedverwante, een Gravin van Styrum, gewoond.
De Graaf von Hompesch werd met feestvreugde ontvangen: trompetten schalden, kanonnen dreunden, vreugdevuren brandden en een schitterende illuminatie was
aangebracht. Op Batestein was de feestdisch aangericht.
De VertegenwoNordiger
der Staten kwam aan in een koet.s
door zes paarden getrokken. De statenboden, aan beide
zijden van de koets, droegen de wapens van Holland op
de borst. Vier volgkoetsen brachten de genoodigden. Buiten de poort van Balestein werden zij opgewacht door
garden te paard, binnen door garden te voet.
Een muziekkorps speelde. De Overheid van Vianen trad
den Graaf von Hompesch tegemoet en leidde hem naar
een troonzetel in de groote zaal. Tegenover hem de Drossaards van Vianen, Ameyden en bijbehoorende dorpen.
Hij stelde de vraag of zij de Heeren Staten als Souverein
wilden erkennen. Natuurlijk wordt deze vraag bevestigend
beantwoord. Echter heeft de Drossaard van Vianen nog
een gewichtige vraag : ,,Zullen deze landen in het bezit
van hunne oude privelegiën blijven‘?“..... Met de hand op
den degen, op plechtien toon antwoordde de Graaf von
Hompesch : ,,Gij zult daarbij gehandhaafd blijven, zoo
waarlijk helpe ons Glad Almachtig!” En nu klonk er een:
,,Leven de Staten! Leven Hoog Mogenden!” De privilegien
zijn inderdaad gehandhaafd tot 1795, toen Vianen bij
Zuid-Holland werd ingelijfd.
Een der laatste daden van den Graaf van LIPPE te
Vianen, was de stichting van de Fransche Kerk in 1725.
De aanleiding hiertoe was de stichting van Fransche kostscholen te Vianen, een poging om de welvaart van het
stadje te bevorderen. En ter wille van die scholen werd
de Fransche Kerk gesticht, zooals het luidde in het besluit
van den Heer van Vianen, Graaf van Lippe: ,,in consideratie van de twee te Vianen gestabiliseerde Fransche kostscholen van juffr,ouwen ‘en jonkmans tot welvaren der
stad en tot godsdienstige opbouwing der inwoners.” De
instituteurs, die aan het hoofd dier scholen stonden zijn
ook geregeld voorlezers en voorgangers in de Fransche
kerk geweest. De Fransche gemeente heeft tot 1814 bestaan.
Het Kasteel Batestein heeft een tijd leeg gestaan. Ïi
1750 was het een hospitaal, in
1754 woonde er een
arts Th. van Gulpen, die op 31 Mei 1753 te Vianen een
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staalbron had ontdekt. Kort daarop is echter de dokter
ongemerkt weer vertr,okken
en de exploitatie van de staalbron is niet doorgegaan. In 1787 diende het kasteel tot
kazerne. In de tweede helft der 19de eeuw werden die
gebouwen van Batestein voor afbraak verkocht en de
grond tot moestuin en akker ingericht.
Helaas! zoo zingt een dichter:
Helaas! ‘t is uitgestorven
Dat adellijke huis,
De Balesteinsche torens
‘t Werd alles puin en gruis !
Verdwenen is de glorie,
Die Brêroô’s’ naam ‘omgaf,
Van al die aardsche grootheid
Blijft ons alleen hun graf.
Maar ‘t zoet Vianen leeft nog,
Hoe klein ook, “t leeft en zingt.
Het lied van vreugde en hope
Dat uit het harte dringt......
J . Rasch.

UTRECHT,
Naar aanleiding van het COVENANT
eenkomst van 1817 tussen de stad
dc 7 Drentse marken, om turf van
den door het Stadskanaal te mogen

(d.i. de overGroningen en
Drentse gronafvoeren).

Dit Covenant is onder pressie van Koning Willem 1 tot
stand gekomen.
Dat lang niet alle Drentse belanghebbenden met dit
Covenant waren ingenomen, is bekend.
Het volgende opstel over Het Schreiersdiep komt voor
in een schrift met opstellen en ‘ontboezemingen van een
zekeren Willem Salomons, die op hoge leeftijd dit geschrift te boek gesteld heeft
Hier in de omgeving van Gasselter-Nijveen wonen nog
verschillende afstammelingen van dien bekenden Salomans; een heeft het lo’orspronkelijk
schrift, ‘vele andere
hebben afschriften.
Het volgende is letterlijk overgenomen uit het oorspronspronkelij ke schrift.
Stadskanaal.

K. Lantermans.
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Schreyersdíep,

door Willem Salomons 1841.
Er is niets nieuws onder de zon.
Prediker

.

1 :9.

Er is niets nieuws onder de zon het is al reets geweest
zegt de Prediker.
Deze spreuk schoot mij te binnen en gaf mij aanleiding
tot eene opzettelijke overdenking ter gelegenheid eener
vergadering van de Marktgenooten te Gasselter Nieuwveen ten huize van H. W. Bakker aldaar op 12 Mei 1841.
In deze vergadering werd door den Edel Hoogmogenclen
Heer G. Kniphorst wlonende te Assen het plan voorgedragen, om het zoogenaamde Schreiersdiep op te schoonen of op te graven, mogelijk met oogmerk, om de omliggende: Drouwender-Buinder-Ex1800deren Valther veenen langs dat kanaal, door de Markte van Gasselter Nieuwveen tot aan het Stadskanaal af te voeren. Daar dit zelfde
plan reeds voor 180 jaren door zekeren Heer Secretaris 1. Struik wonende te Assen en door twee zi,jner participanten wonende te Groningen werd besloten en met stokleggen en verzegelde brieven bekrachtigt, ten einde de Oostermoersche en Zuiderveldsche veenen tot aan Koevorden
toe, door dat zelfde Schreiersdiep af te voeren, zoo schoot
mij de bovengenoemde spreuk van den Prediker te binnen: ,,Er is niets nieuws onder de zon, het is al reeds
geweest.”
Men zal vragen, hoe kwam zulks voor reeds bijna twee
eeuwen in de gedachten van de boven genoemde Johannes Struik en zijne mede participanten; ‘t is waar, in
den eersten opslag m’oge dit dezen of genen eenige verwondering baren; doch bij eenig nadenken behoeft dit
geene bevreemding. Intusschen, zie hier lezer1 des wegens
mijn gevoelen.
De Heer Johannes Struik nevens zijne participanten,
zagen die gro,ote massa en verre uitgestrektheid van veenen welke gelegen zijn van af de Bonner Markte tot aan
Koevorden toe; eene uitgestrektheid van bij de tien uren
gaans. Zij zagen daarbij de aan die veenen verbondene
gronden, geschikt tot groenlanden en bijna van dezelfde
uitgestrektheid, welke gezamentlijk een onafzienbaar veld
of woestijn opleverde, alwaar geen hut noch huis was
bekend en waar noch mensch noch beest in dien ruwen
toestand des gronds eenig bestaan konde vinden.

24s

MEMOAANDA

Immers de veenen waren destijds meestal nog bijna ontoegankelijk en de aangrenzende gronden die thans in
niet ongunstige gr’oenlanden
herschapen zijn, waren meest
woeste wildernissen, met zoogenaamde gachelbossen en
hagestruiken begroeid. Dit alles zag de Heer Struik en
zijne deelhebbenden en gedreven door eene edele algémeene menschenliefde, gedreven door de zucht om nuttig
voor de Maatschappij te zijn, was mijns inziens de oorzaak, dat zij boven genoemd plan opvatten en bekrachtigden.
Zij hebben ongetwijfeld begrepen, wanneer onder door die veenen, na bij langs de groenlanden eene
vaart werd gegraven dan zouden op die veenen duizenden
van menschen hun beslaan kunnen vinden en de grornlanden zouden als het ware in kleilanden herschapen
kunnen worden. Nog meer, de aangrenzende dorpen en
gehuchten zooals Gasseltc, Drouwcn, Borger, Buinen, Es100: Odoorn, Valthe, Weerdinge, Emmen, Dijshoorn, Erm
en Sleen zouden hunne producten geregeld kunnen aren aanvoeren en daardoor aanmerkelijk, ja onberekenbaar in bloei toenemen, en met die toenemende bloei zoude de welvaart van geheel Drenthe bevorderd worden.
In dat schoone vooruitzicht zag de Heer Slruik geen
ander plan, hetwelk geopend konde worden, dan die veenen langs de Oostermoersche vaart af te voeren, welke
toen ten tijde lot aan de markte van Drouwen werd bevaren, want de plaatsen Wildervank, De Pekela en hel
Stadskanaal waren toen nog niet aanwezig en hel: plan
van aanleg daarvoor nog onbekend. Dit een en ander
moedigde de Heer Struik en zijne medeparticipanten aan
om het groote plan nopens het meergcmeltle Schreiersdiep te beginnen. Zij sloten in het jaar 1660 een contract
met de Marktgenooten van Gasselte om voor de helft
hunner veenen, dat diep door hunne Markte te doen
graven, waarna een dergelijk contract, op bijna dezelfde
voorwaarden, met de Marktgenooten van Drouwen werd
aangegaan. Hierop begon de Heer Struik in de maand
October 1663 met de graving van hel diep door de Markten van Gassclle en Gasselter Nieuwveen, na alvorens ter
verbetering aan verlaten en het vaarwater de aanzienlijke som van 28560 Gulden te hebben besteed en te
kosle gelegd, blijkens ,oude stukken.
De Heer Struik bragt het bovengenoemde Schreyersdiep door de Markte van Gasselte op vier plaatsen breedte na, aan de Markte van Drouwen. Hier werd de verdere
voortgang der graving gestaakt alhoewel het plan van
Struik niet ten einde was, blijkens het gemaakt contract
met de XIarktgenooten van Drouwen.
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/Wfat de o’orzaak geweest zij, dat de Heer Struik zijn
werk gestaakt, en in de uitvoering van zijn heerlijk en
menschlievend plan bleef steken - hiervoor laten zich
mijnes bedunkens onderscheidene redenen gissen en aanvoeren. Mogelijk ontbrak het hem aan genoegzame middelen, of ook kan hij gebrek aan manschappen gehad
hebben. Immers, in deze veenen was zooals boven is
aangegeven geen huis noch hut bekend, weshalve de Heer
Struik zich moest behelpen met vreemd of buitenlands
werkvolk - maar wat meer zegt: Mogelijk lag het niet
in het plan der Voorzienigheid dat die groote massa veenen, de rijkste bron van ons koningrijk, langs de oude
gebrekkige Qostermoersche vaart zouden worden afgevoerd. Neen, van achteren besch’ouwt, moet men zeggen:
dit behaagde het opperwezen niet; daar moesten ten minste nog eerst zoo om de twee eeuwen verloopen, en zooveel vooraf gaan, daar moesten nog Compa nien worden
vergraven en een Wildervank en Stadskanaafworden aangelegd; daar moesten nog Contracten worden gesloten,
hutten en huizen worden gebouwd, menschen gehuisvest,
vaarten gegraven en verlaten daargesteld, eer alles rijp
was voor geregelden vervoer en aanleg.
Maar zegt mogelijk iemand: wat roem heeft nu de Heer
Struik behaalt met zijn schoone vooruitzichten en plannen? Wat heeft hij te wege gebragl met zijn als het ware
te zoek gebragl geld en kapitaal?
Het moge zoo schijnen., dat de Heer Struik weinig roem
hebbe behaalt, en weimg nut met zijn geld aangebragt;
doch ik durf, kan en moet hier zeggen: groot was de
roem die hij behaald althans verdiend heeft; onberekenbaar het nut hetwelk hij stichlte. Immers hij werd de
stichter en grondlegger van het dorp Gasselter Nieuwveen,
zijn naam is vereeuwigd geworden en nog heden ten dage
in vele protocollen roemwaardig te vinden.
Nog eens: hij werd de grondlegger van het sints vele
jaren 200 door scheepvaart bloeyende dorp Gasselter
Nieuwveen, tellende thans meer dan 30 schippers! allen
met uitgelezene en sterk gebouwde schepen, geschzkt om
alle zeeën te bevaren, vo’orzien, thans meer dan 700 zielen
telt, welke allen rijkelijk hun tijdelijk bestaan op den door
Struik aangewezenen grond vinden.
Hij werd alzoo de grondlegger en stichter van eene
plaats, die met recht onder de bloeienste en welvarendste
dorpen van Drenthe mag geteld worden. -Ja, de He r
Struik heeft getoond, te zijn een man, die niet enkel vo % r
zich zelven maar ook en voornamelijk tot heil zijner naasten tol nut van het algemeen wilde leven. Wars van slaaf
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te zijn van het klatergoud en de schijngoederen dezer
wereld, achtte hij geen moeite te zwaar, geene opofferingen te groot om ten algemeene nutte werkzaam te zijn.
Begaafd met eenen schranderen en edelen geest om
wijze, doelmatige en heilzame plannen in de toekomst te
berekenen en met ter zijde stelling van eigen belang ten
uitvoer te leggen heeft hij aanspraak gekregen, dat wij
ingezetenen van Gasselter Nieuwveen ‘s mans nagedacht.enis dankbaar zegenen, want hij was het middel in Gods
hand, dat de dierbare plaats onzer inwoning haar aanwezen ontving.
Ziet daar! eene korte, gebrekkige en flauwe schets van
de verdiensten die den Heer Johannes Struik bezat en
de roem die de edele man van het nakroost toekomt. Het
is mijn vurige wensch, dat hij aan gindsche zijde des
grafs, in de gewesten der eeuwigheid, zalig moge verkeeren.
De lezer van dit boven vermeldt plan zal dunkt mij,
wel eenigermate nieuwsgierig zijn, of in dat gr’oot verloopen tijdvak vanaf Struik, tot nu toe, geen een zich
heeft bemoeit om dal schoone plan van Struik weder
voort te zetten, doch om hiervan naar waarheid een
goed verslag te geven moet ik vooraf weer met de Oostermoersche vaart beginnen.
In het jaar 1737 den 23 Mei sloot een zeker scheepstimmerman van Groningen, met name Willem Greveling, een
contract met de volmagten dgr Oostcrmoersche vaart van
af de Spijkerboor tot aan het Zuidlaarder meer geheel
nieuws te graven en tol op een zeker bepaalde diepte te
onderhouden alsmede een nieuw verlaat op de Spijkerboor te zetten. Dit was waarlijk eene groote onderneming,
om die oude afloopende rivier op te graven.
Na die graving zoude Greveling genieten van ieder geladen schip, het welk het Spijkerboorsche verlaat passeerde geduurende de twee eerste jaren de som van drie
gulden zestien stuiver doch vervolgens een gulden zestien
stuiver, hetwelk zoude blijven bestaan voor hem en zijne
nakomelingen.
Waarlijk een kleine soldij zal men zeggen; doch men
dient te weten dat er in die tijd nog een sterk vervoer
op de Oostermoersche vaart bestond. Volgens een oud
stuk of lijst van aanteekeningen daarvan zijn van af den
13 September 1737 tot den 1 Mei 1738 het Spijkerboorsche verlaat gepasseerd drie honderd en elf turfschepen waar en boven nog velen met hout, vlinten of
iets anders. Voorts kan ik naar waarheid betuigen, dat
ik in mijn eigen persoon als schipper eens behoorde onder de een en dertig schippers die tegelijk met hunne
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schepen het Spijkerbo’orsche verlaat passeerden iets helwelk ik meer dan eens met eigen o’ogen heb mogen aanschouwen. Intusschen is dit vele jaren geleden, want terwijl ik dit schrijf, heb ik op vijf maanden na den ouderdom van tachtig jaren bereikt, en het is mijne vurige,
ootmoedige en kinderlijke bede; dat de vader der lichten
God de Almagtige, gunstig met mij moge zijn in mijne
overige levensdagen. Ja, G,od de Algoede hemelvader zij
de steun mijns ouderdom, mijn heil in dit leven, mijn
troost in het sterven. Dat ik echter tot den draad der geschicdenis van W. Greveling terug keere, welke aan boven
vermeld Contract stiptelijk voldeed, daar aan zijn geheel
tijdelijk vermogen opofferde, en eindelijk in armoedige
omstandigheden moest verkeeren. Hij liet eenen zoon
na, Lambertus Greveling, genoemt, zijnde in persoon gekend geweest van vele heden nog m leven zijnde bejaarde
Marktgenooten. Deze Lamberlus Greveling werd dus na
den dood zijns vaders erfgenaam van het Spijkerboorsche
verlaat met de daar aan verbonden voorregten, en heeft
ook verscheidene jaren als eigenaar op het Spijkerboor
gewoond. Hij bezat een opgehelderd verstand, konde een
goede hand schrijven, wist met oordeel te rekenen, had
een beminnelijk en innemend voorkomen, en was vrij wel
geacht bij aanzienlijken en geringen. Toen hij inzag dat
de vaart op het %stermoersche
kanaal meer en meer
afnam en verliep besloot hij om de Spijkerboor Le verkoopen en daar hij bij de regering van het landschap
hoog gezien was, willigde deze zijn verzoek deswege gedaan in, waarna Greveling de Spijkerboor verkocht voor
de som van dertig duizend gulden. Nu kreeg hij de handen
ruim en kwam met de regering van Assen overeen om
met hel Landschap vereenigd, veenen in de Markten van
Annen aan te koopen, hetwelk zij dan ook van tijd tot
tijd deden. Eindelijk sloot Greveling een contract met de
stad Groningen, bepalende om de Annerveensche veenen
door de Kijl af te voeren voor 15 stuivers het dagwerk.
Nadat het diep do’or het Annerveen gegraven en het
veen zoo ongeveer om de helft verminderd was, vond hij
goed om nog meer bovenliggende Mar’kten door Annerveen en de Kijl te doen afvoeren, en deswegens een ni’euw
contract met de regeering der stad te sluiten. Hierop riep
hij de volmagten der bovenliggende Markten te zamen,
te weten Eexst, Gieten, Bonnen, Gasselte, Gasselter nieuwveen, Drouwen, Buinen, Ex1800 en Valthe, uitmakende negen markten, welke hij als het ware tot een ligchaam
vormde, gelijk zij n,og heden ten dage bestaan, hen voorstellende om in het contract te bewilligen, dat hij met

252

MEMORANDA

de stad dag1 te sluiten. Van de volmaglen gereede loestemming verkrijgende, was hij ter bereiking van zijn doel
een groole stap gevorderd.
Nu sloeg hij handen aan het werk en beproefde, om
het met de regeering der stad te treffen, om de zoo even
genoemde Markten door hel hnnerveen en de Kijl te doen
afvoeren; doch zijne pogingen mislukten van jaar tot jaar
zoodat het groote kosten voor de gecombineerde Markten
veroorzaakte. Eindelijk toen ons Vaderland met beroerten en onlusten bezogl werd stelde hij nog eens zijne pogingen en hij sloot den 21 Augustus 1800 op eene voordeelige wijze voor hem en de Markten het Convenant met,
de stad. Volgens dit Convenanl zonde hij van de stad genieten twaalf duizend gulden, indien hij in den lijd van
twee jaren het diep door de Markte van Eexl liet graven,
terwijl de markten daar en tegen aan de stad zouden betalen wegens doorvoer twee en twintig stuiver voor het
dagwerk lurf. Aan deze bcpatingcn is gevolg gegeven en
is en wordt tol 1lcJdcn loe voldaan.
Verder was hel plan van Grcveling, dat het kanaal van
het Anner en Eexterveen zoude loopen twee en twintig
roeden len westen langs de Semslijn tot door de markte
van Vallhe. Vervolgens zoude uit dat bovenste kanaal een
tweede uitspringen in de Markle van Ronnen, het welk
loopcn zoude tol op de rigtcn van het vorig genoemde
Schrcyersdiep in dc Markte van Gasselter Nieuwveen en
zoo vervolgens door de veenen bi:iJangs
de groenlanden
tot door de Markte van Valthe, blijkens bestaande en van
dat plan gemaakte kaarten.
Ziet daar lezers! het oogmerk van dit mijn verhaal. Al
weder, om eene tweede onderneming op d.at zoogenaamde
Schreyersdiep me1 deszelfs ondervaart? w e d e r o m e e n
schoon en hcerl-ijk vooruitzigl. Maar hoe het zij, al de
aangewende pogmgcn en moeilijkheden, zij zijn in de geboorte der uitvoering blijven zitten. Mogelijk door het
schjelijk overlijden van den Heer Greveling, of van de
zijde der regeering van de stad waarvan geene genoegzame blijken voorhanden zijn. Neen, nog zijn de tijden
niet vervult dat de zoogenaamde ondervanrl naar de gemaakte plannen hare voorgestelde strekking mogten erlangen. Er mo& nog eerst wederom een geruim tijdvak
verlo80pen, en een Contract mei de stad worden gesloten,
dat meer vvas ingerigl naar het voordeel der stad. Men zal
bijna haast twijfelen, of die ondervaart wel ooit in stand
zal komen.
Doch neen! mijne lezers! twijfelt daaraan toch niet, want
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alle bronnen zijn daarv,oor
geopend, en alle dingen daartoe gereed, Gelooft vrij, dat eenmaal in de geboorte zit,
zal ook eindelijk baren. Het is waar, de hoop op het bovenste kanaal ten westen de lijn, is geheel verdwenen;
maar het voor het onderste kanaal bij langs de groenlanden daarvoor zijn immers alle bewijzen van hoop vooríhanden, Vestigen wij het oog slechts op de marktvergadering te Gasselter Nieuwveen in dato den 12 Mei 1841; dan
zal en moet onze hoop herleven. De voordragt van den
Heer Kniphorst, om het zoogenaamde Schreyersdiep op
te schoonen of op te graven heeft wel is waar door vele
marktgenooten tegenspraak gevonden; doch is dit niet
het geval in veele goede bedoelingen? Immers dit moet
zoo; want daardoor worden de zwarigheden die zich in
grootc plannen mogten opdoen, te voorschijn gebragt en
uit den weg geruimd; daardoor moet de goede zaak tot
rijpheid gcbragt worden v’oor derzelvcr uitvoering. Wat
de voordragt van den Heer Kniphorst betreft, hierin kunnen geene wezenlijke zwarigheden bestaan; nog van de
zijde van het laatst gesloten Contract met de stad Groningen, nog van de zijde der Marktgenooten van Gasselter
Nieuwveen zelve.
De grootstc zwarigheden zijn reeds opgelost en het ligt
maar aau een bepaald tijdstip, waarop dit nuttige werk
en in de toekomst zooveel heil voorspellend plan ten uitvoer gebragt moge worden. Ik noem dit werk nuttig en
het plan voor de toekomst heilzaam, dewijl de arbeidende
klasse smachtend naar de uitvoering van dit plan uitziet,
en hunkerd naar een beter en ruimer bestaan, hetwelk
dat werk hun voorspeld. Wat zal het zijn, indien deze
voorzomer gepasseerd is, en er geene werkzaamheden
voor den arbeider meer voor handen zijn. Met huivering
en kommer wordt de naderende winter tegemoet gezien
en armoede en gebrek sluipen meer en meer de schamele
woning van den dag1800ner binnen. Het ware te wenschen,
mijne lezers. dat het den Allerhoogsten behaagde, dal hij
spoedig het tijdstip mogt doen aanbreken, waarop de
graving van de ondervaart mogte beginnen. Dan zouden
velen der arbeidende klasse de toekomst verhli,jdender
tegemoet zien, en onder den zegen van God, meer en
meer voor kommer en gebrek bewaart blijven.
Het is mijn vurige we11sc11 dat God de Aimagtige tot
voortzetting van meer gemeld plan den Heer Kniphorst
ijverig aanvure om het te doen beginnen, voorzetten en
volvoeren.
De inwoners van Assen zullen dan in latere tijden nog
roem kunnen dragen op de twee Heeren Struik en Knip-
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horst; als aanleggers en voorzetters van het plan om de
groote en onoverzienbare woestijn van veenen in vrucht‘bare oorden te herscheppen. Laten mijne mede marktgenooten nog eens me1 mij het oog vestigen op de zoo genaamde ondervaart, en een blik werpen op het Oostermocrsche en Zuiderveldsche kanaal zooals wij hel voortaan zullen noemen. Rel’ooft dit in de toekomst geen
schoone vooruitzichten? Slaat ons schoone dorp Gasselter
Nieuwveen met deszelfs bloeyende scheepvaart en koophandel gade, is dat ook niet uit diezelfde woestijn verrezen? Gelooft het, zoo kan de markte van Drouwen,
en verder bovenliggende markten t’ot aan Koevorden toe
ieder op zich zelven eene kerkelijke gemeente stichten.
Daarenboven welke voordeelen en voorregten zijn er niet
meer aan dit kanaal verbonden.! De naast aangrenzende
dorpen en gehuchten, zooals boven reeds is opgemerkt
en aangewezen kunnen dan hunne producten geregeld af
en aanvoeren. Ook het transporl in schipvracht, zal hierdoor veel uitwinnen, nademaal dit kanaal twee uren gaans
digter biS komt te liggen, dan dat die dorpen en gehuchten
gehouden zullen zijn hunne producten boven uit cn in
het stadskanaal af en aan te voeren. Nog meer, onzelands
zeeweringen zullen me1 eigen inlandsche producten kunnen worden onderhouden, aangezien de zware keistecnen
in en bij de naastaanliggende dorpen in menigle, ja zelfs
in overvloed voorhanden zijn. De landerijen zullen daar
dan meer gekultiveerd, de woeste heidevelden meer ontgonnen, de houtteelt meer bevorderd worden, waarbij duizenden van menschen hun brood zullen vinden. Met een
woord, het geheele Oostermoersche en Zuiderveld van
Drenthe, zal daardoor in bloei geraken en met den tijd
niet wemig in ‘s lands schatkist brengen? terwijl na verloop van, jaren dat kanaal zoude kunnen vereenigd worden wet de Asser- of Hoogevecnsche vaart. Hierdoor zoude onze geheele provincie trapsgewijze met vaarwater
do80rsneden
worden, en derzelver inwoners ruimer bestaan
en meerder beschaving worden daargesteld. Immers, waar
geen vaarwater is? daar is geen scheepvaart, waar geen
scheepvaart is, daar is geen koophandel; waar geen koophandel is, daar is geene of weinig. toenemende beschaving
en vertier; en, waar geen vertier IS, daar vindt de daglooner, de werk- en ambachtsman zeer schaars zijn brood.
Mogt deze mijne flaauwe schets, deze mijne gebrekkige
beschouwing: doch naar waarheid ter neder gesteld vertoog, komen in de handen van ieder mijner mede marktgenooten; mogt het onder de aanzienlijke en invloed hebbende ingezetenen onzer Provincie vele gunstige en ge--
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negene lezers vinden, dan vleye ik mij met de hoop, dat
men met mij, de waarde van het Zuidenveldsche kanaal
naar waarde zal beseffen; - dat men zal afzien van een
kanaal onder door de hooge zandgronden, hetwelk toch
altoos met groote kostingen gepaard moet gaan waarentegen het zuidenveldsche kanaal zich met zijn eigen uitgegraven voortbrengsel zal kunnen redden.
Welaan, dan, mijne mede marktgenooten! komt gij aanzienlijke en invloed hebbende onzer Provincie, en gij allen
die belang in de goede zaak stelt! laten wij de handen in
een slaan, laat ons toesnellen en de Heer Kniphorst als
juist voor dit vak geschikt en berekend aanvuuren, om
haaslelijk met dat gewigtig werk te beginnen, laten wij
hem met geldelijke bijdragen onderschragen, de toekomst
zal er de vruchten van geven, die ik op mijne hooge jaren
niet mede zal plukken en inoogsten.
Intusschen is het mogelijk, dat deze of gene nog denkt,
of zegt: ,,de schrijver van dit verhaal wordt misschien
door dat zuidenveldsche kanaal zelve bevoordeeld, hij
moet er veel eigen belang bij hebben omdat hij het zoo
zeer verheft, en zich zoo veel moeite geeft.” Hij, die zoo
mogt denken of spreken, herinner ik aan mijne bijna
tachtigjarigen leeftijd, en zoude ik dan zoo dwaas en vermeten zijn, mij in den laten avond mijns levens, nadat
reeds lang het beeld van den kouden, grijzen en dooden
winter mij nabij is, en grafbloemen mijnen schedel sieren,
zoude ik dan nog zeg ik als starende in mijn graf? mij
zelve vruchten beloven van eenen arbeid wier begin ik
zelf wellicht niel zal beleven. Neen mijne vrienden! ik
weet het, wanneer eene oude boom zich met vele vruchteu wil overladen, gaat hij gemeenlijk uit. Deze, wet heb
ik geleerd: ,,gij zult God liefhebben boven alles, en uwe
naasten als u zelven.” De liefde nu tot mijne naasten, en
de liefde voor het opkomend geslacht, hebben mijn tot
,dit mijn werk aangespoord en gedrongen dit verhaal te
schrijven Vo’orts zegt ook wederom de Prediker: ,,werpt
uw brood uit op het water, en gij zult het vinden na
vele dagen.”
Wat zoude ik nu, oud van dagen en slechts een klein
tijdelijk vermogen bezittende beter kunnen uitwerpen dan
mijne overige levensdagen, die God mij nog op aarde vergunnen zal, te besteden tot nut en welzijn van mijn evenmeusch, tot heil van het opkomend geslacht, tot zegen
van het nakroost. Mij dunkt, het is thans mijn innige
wensch, dat wie dit mogt lezen het onder Gods goede ze,geningen lezen mogen, met die volle overtuiging des har-
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ten, dat de schrijver niet zijn eigen voordeel, maar alleen
het welzijn, het algemeen geluk zijner naasten op het oog
heeft, dat hij niet zich zelven maar zijn evenmensch bedoelt. Mocht deze mijne arbeid slrekken tot aansporing
en aanvuring van hen die dit leest om met ijver en naar
vermogen mede te werken t,ot de uitvoering van het plan
van den Heer Kniphorst betrekkelijk het Schregersdiep
boven omschreven.
(Volgl een lang, vroom vers op den ouderdom).
De bemoedigde grijsaard.
JIe volgende feiten (,overgenomen Uit het schrift van
Willem Salomonsj behelzende bijzonderheden aangaande
de scheepvaart van het dorp Gasselter-Nijveen.
1820 heb ik Willem Salomons en Meinderl Bakker de
Eerste 45 Roeden van ons hooftdiep in de 60 Roe ingelegt.
Den 3 October heeft Jan .Janzen Tiezens 1820 de Eerste
vragt Turf in onze markte gelaaden voor 75 Gulden.
1824 is het Eerste huisje door mij en Meindert Bakker
op de .Oosthoek van het Eerste Dwarsdiep gezet.
1839 den 25 November in ons hooftdiep voltoeit tot an
de pasterie te Gasselter Nieveen en zijnder op de zelfde
daatum ingevaaren 16 Schuiten allen Schippers vant Nieveen om op te Leggen.
1840 zijncler in ons Niewe diep op Legt 32 Schepen allen
die hyr te huis bijhoore.
1841 zijnder oplegt 21 Schippers.
1832 is onze oulvlaat staande in de OosterMoerse vaart
weggespoelt en van de Tyt of is de vaart door het Gasselder Nieveen opgehouden zodat wij 7 jaar zonder Scheep-vaart geweest zijn.

,,1652”
Reis Prof. Dr. S. P. Engelbrecht.
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1778 (ondcrlr. 23 Mei t.v. j .JACORA El,lZAHI;,l’H!;CIOI.TRECHT? vul1 Jiatavia, weduwe .JOHAN GEORGE
SCHINDEl,AAR;zi,j onderlr. als wed. Luth. te Balavia
2 7 Bl)ril 1780, g e h u w d 1-1 Mei 1 7 8 0
CHRlSTlAAN
LOUIS ARNOLl),i.m. (U.S. rw. 68, 75, 86 CII 77-7;
lFanl. C. 186 ~11 B :<95> 99.)
U i t h e t eerste h u w e l i j k \vas cen z o o n JIATTHIJS
FREDERIK FAHRICIU~;uit het tweede huwelijk ARNOLD4 WILHELMINA F., ged. Batavia 14 Maart 1779
geit. ABARHAM MAURITS F. en A4RNOLI)INA WILHELMINA FABRICIUS (B.S. Bat. 39). Hij (*JAN I’IETER F. v.d., wiens test. in Reg. Weesk. Batavia 177980 fol. 17, werd 16 April 1779 op het Holl. Kerkhoff tc
Balavia begr. voor rek. van M. H. DORMIEUX uit het
sterfhuis Tijgersgracht; zijn wed. JACOBA E. MOLTRECHT executrice.
FABRICIUS(TIUS.),
JUDITH --, huwde JAN VAN LEENE(N) eu zi.j beten kinderen doopen te Batavia 2 Juni
1678, 2 Aug. 1678, 2 Aug. 1678 en 16 Februari 1681.
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FXLCK. .JC)HXNxES t>tiiI.II’ JJl<RNXI:I)I:S ~ ) ZII. van
d e n ventluschriivcl JOHANSES
IJ.. j- J:ai:\\-ia ,Iiwitang,: 13 *Juli lg77 (Faui. I;. 118
FALCK, .JC)SEPH NICOU.ZS CHIPIS’I‘Jh.~N
--, minderj.
z n . \‘an J O H A N N E S F., i- Kramat (Batavia 1 9 Nov.
1878; Fum. 1,‘. 1%)

F,L\LCK, OTTO WILLEM --~-, werd 33 Aug. 1759 onderkoopman, secr. van politie CII kassier te Hougly ; 14
Aug. 1760 ontslagen om in een anderen dienst emplooi
te vinden; 8 -Juli 1763 sccr. van politie in Bengalen; 18
Juli 1769 koopman en opperhoofd van Pattana; 15
Oct. 1770 (Patr. Brief) als zoodanig bevestigd; 9 Juli
1773 als zoodanig ontslagen en naar Nederland verlost.
FALCK? REMMI:R’l’
CORNELIS
burger begr. HoU.
Kcrkh. Batavia 29 Feb. 1772 uit I& 0.X. Tbeewaterstraal (B.S. Bat. 164)
FALCK, THEODORA ALBERTA ----, 14 jaar, geb. Loemoedjang, t ald. 30 Aug. 1932, dr. van WILLEM HENDRIK F. en Inl. vrouw SATINI.

GESLACHT- ES WAPENKUrNI~E

265

FAIXK, W I L L E M H E N D R I K -> g e b . Halavia2 6 April
1878! R .
Kath., hooftlconduclc!ur
ProbolinggoStoomt r a m l e Loemadjang (Fam. I;. I21 11; w o o n d e 1919 le
PhaCton ( b i j Kraksaan).
F E I T H , -4NNA LOLTISA, -, v a n Cocbin j.dr. ondertr.
Batavia 9 Nov. 1775 J O H A N DXNIEL LEONHARDY.
(B.S. Batavia 68); zij lieten 25 Dec. 1776 te J3at. een
kind doopen (B.S. JW. JO); hij was 1782 onderkoopman en fiscaal ten comm. J?ant:tm (Reg. Test. Batavia
1782-3 bl. 100). Zii hertr. IS Jan. 1781 .JOHANNES
C O E R T (Pam. I;. ‘3-4) Z i j l i e t e n t e J<angkalang (Madoera) 30 Aug. 1789 en 19 -Juni 1791 een kind doopen
rJ(.S. Soerabaja 30) Haar test. in Reg. J-&tavin 1806,
7, 8 fol. 321)
FEl’I’H. AItENJ> WJLJ,E,11 ---, ordin. klerk werd 19 klaart
1 7 6 5 o n d e r k o o p m a n e n dispcncier i n .Japan; 11 J’cb.
1769 koopman cn J)akhuismr. aldaar; opperhoofd van
.Japan mcl opperkoopmansr.ang19 M a a r t 1 7 7 1 : a l s
k o o p m a n cn pakliuismr. u i t Nederland b e v e s t i g d 9
.Juni 1771 ; als opperkooIman cn opperhoofd uit Nederland bevestigd 1 Juli 1773; tijdelijk le Balavia zijnde
test. hij aldaar 17 .Juni 1777 voor nats. H. Scheltus. Een
legaal aan HENDRIK (;EEHLING,boekhouder cn ord.
gecomm. i n dc K l e i n e W i n k e l t e n dienste d e r 0 . 1.
Comp.; hij had geen ouders cn kinderen in leven; universeelc erfgen. z i j n broers cn z u s t e r s CORNEIIA
CH:I\RLOTTA FEITH echtgen. M r . ,JOACHIM V A N
PLETTENBERG. raad extraord. tit. van N.T. cn aouv.
en directeur van de Kaap de Goede Hoop; Fl~EDl%Ili
GIJSBERT F E I T H : URSULAMARTHA F E I T H cchtgen. .JACOB PIETERS \:,4N BRAAM, kap. ter zee onder ‘t Coll. Adm. te Amslcrdam,
ANNA LOUISA FEITH
cchtgen. .JOHAN DANIEL I~EONARDI, onderkoopman
e n f i s c a a l ten Comm. Hanlame n CHARLOTTAJXOHENTIA LOUIS4 F E I T H hv. GEHXRDUS KO(;HI,
onderkoopman prov. en le klerk pol. te Semarang;
execut. test. was DAVID DE CORDUA, oud majoor
der burgerij te Batavia cn HENDRIK BRUGMAN, onderkoopman cn suppoost op het kantoor van den oppercquipagemccstere n H E N D R I K GEERLINGv d .
(Test. Reg. Batavia 1782-3 bl. 100). Hij was op 17
Dec. 1780 doopgetuige le Batavia (B.S. Bal. 39). Als
opperkoopman en opperhoofd stond hij 23 Juni 1780
op vertrek daarheen van Batavia, (Fam. G. 159 no. 1
en no. 35). Hij vertr,ok met schip Marsen bezat bodemerijbrieven t.v. .JOHANNA REYNOUTS,
.JAN HEN-
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gif’tc h. CORn’ARi’ ctt A. C. HOUTINGH(H.S. Hal. C;i)
Hij werd 18 Juni 1775 als wndumr. en oud schepen
begr. d o o r H . H . Wecsmeestcrcu Le Ratavia cn s t i e r f
op Molenvlietaldaar (B.S. 13at. 111). Zijn tesC. in Reg.
17654 fol. 319; 1771-5 fol. 387 er1 1882-3 fol. 3X).
Over ceu v o r d e r i n g zie Rek. Roek W e e s k . Halavia
IIatavia í773--1 b l . 6 el1 í. Z i j n ltundl. 1763 í:Fam. Ij
180) Zie z i j n ~orrcsI)<‘ndt~tilic u i l N e d e r l a n d (Fam. I;
203 tlos. 1-12,;. Zie ook Fant. 1’ 167). Zijn graf op dc
I%uneu Port. I-Segr. l e 13alavia. H i j had wn r e k e n i n g
courant niet Wanningcn le Amsterda m (Fam. 1; 2.5 1)
(Zie ookc Fam. I:. 351 nes. í-3 CII Fam. F 3.31 no. 2)
-4an de \Vesla. van d e Binn. Port. Kerk \vcv~lm z i j n
wapcnt~ortl o p g e h a n g e n . Z i e Fam. 13. 1 q525.
FEITtI> MXJ:Iil--> wed. valt bwgcr C:Ol<XEl.ìS 1115 l3OER
is gedragen uil hel huis van haat aanl,ehu~~~tlkleinzoon
C H A R L E S MOUDE’I staatldc 01) d e d a n Wijnandls
grachl (B.S. Rat. 164: Zij \vas 1.5 .Iuli 1727 cloopgeluigc
(B.S. Hal. 19) cvcIlccIls 5 Mei 171 1 en 21 *Juni 1720
(B.S. 13at. 19: clvellzoo 19 A p r i l 1 7 0 1 , 14 Qril 1699
el1 1 1 ScpL. 1 ío3 (a.\-. ,

FEITH, 1~ll~~ï’EHNí~I,l~A -~~ , doopgel. IIaIavia 19 -\prjl
1’701 kintl V.\N ElIJ)EN 1,~a.v. J. zij was in 1720 dc 11~.
A. l’,iN DEIj STRA~4’I’I’N CII liet locn 01) 21 .Jutti 1720
een kind doopen. (a.v. )

F E L T Z , CAHEL GIJS’l’:1AF WIl,l,Ehl (;EMHARI) VAN
DER -, geb. Assen, oud 26 jaar, sergeant rna.ioor -Alg.
Depot, te Hattda 1835; handt. H.S. -11 fol. 25 \‘crso.
F E L T Z , C H R I S T I A A N W I L L E M VAK D E R --, otttlcrkooptnan werd ï April !1730 2e admin. te Padang; koopm a n cu l e admin. a l d a a r 22 Juli 1735; naar 13atavi:j
verlost 28 Juli 1739; schepen 27 Mei 17-10; gczaghcbber van de Westkust 2 Mei 17-11; als schepen geditnitt e e r d 2 6 M e i 17-11; comt~~at~deun~ v a n d e Weslkusl 2
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v a n 18 sl. het recht v a n een aclic i n d e lonlinc Lcn
behoeve vau den bouw van ccn I,uth. Kerk lc Balavia
G. W. Baron YAN 1MHO:FF (;ouv. Gen. Zij was geb.
1715 cn -f 1786. (Zie ook Fam. 1 27).
FELTZ, KAHEL(;US’I’AAF WILl~EJl (;I<RAI~I) VAN DEH
--> sergeant 4c Afd. depot Le Amboina (Slamb. 9160);
hadt. geb. Assen 20 Sept. 1809, ged. 21 Sept. d.a.v, xn
van LOUIS ONCKO bj’0L.F VAN DER F. en ALLEGONDA 1’1ARIA DE DREWS, kreeg 16 *Juli 1851 permissie om Le huwen met zijn huishoudslcr JOHAlr;,Nh
MARIA HENDRIKUS, geb. 2 Sept. 1811, ged. hmboina
7 Sept. 1822, in 18c51 won’cnde te Ternate; in 1822 huisinboorling van Mej. J. C. KOOI’, wed. SNETHLAGE
eu door haar geadopteerd, dr. van MEGI en KLART.JE;
doopgctl. iri 1822 I,01>E\171JK KARREMANS en LEONORA CAKOLINA BLONDEELHv. 1). C .
FEY. (1%
S. Tcrnale 101 bl. 29-34)
F E L T Z , THEODORAELIZABETH J U D I T H \‘AN I)ISIC
oud 16 j. jdr. van Padang, ondertr. Batavia 7 Feb,
,’ huwde ald. 24 I;eb. 1760 PIETER MOSSEL. (f3.S.
Bal. 6Oj Kinderen van hen werden gedoopt te Katavia
28 Dec. 1760; 12 :Ipril 1762 en 4 Sept. 1763. (B.S.
Bal. 28)
F E L T Z , WILLI%I A N T H O N Y YXN D E R -, v a a n d r i g
van de lijfwacht van den G.(G. werd begr. Holl. Kerkh.
Batavia 30 Nov. 1771 in Officierskelderf N.O. zijde no.
61 d.t. van VAN VRIESBERGEN, kap. mil. (B.S. Bat.
233).
FELTZ, HELENA EMELIA VON -, huwde Batavia R.K.
3 Mei 1824 J;ZCOBUS BEHHENDS(B.S. Bat. 118).
FELZ, .JEAN P H I L I P FRANCOIS
Batavia 1810 fol. 1-12.

.--, Z i j n t e s t . i n R c g .

FIQUELMONT,CHAHLESEiMlLEcomte de --, geb. Luik
$ 2 j a a r , kap w a a r n . o n d e r d i r . l e G r o o t e M i l . A4fd.
Batavia, huwde JOHANNA FRANCINA BODESTEIN,
t Palimanan bij Cheribon 14 Oct. 1838.
FISEN, ANNEKE -, van Gent was doopgetuige Batavia
16 April 1637 (B.S. Bat. 2 en 3).
FISENNE, E L I S A B E T H AlARIA JOSEPHA ANTOINETT E H U B E R T I N E V O N - , (Mkre M A R I E C A R O L I N E
der IJRSULINEN, j- Weltevreden (Bataviaj 10 Juni
1898; zij was geb. 17 hpril 1839; werd begr. Welt. Tanahabang Afd. VI.

Eenige beschouwingen over de West-Europeesche
Heraldiek.
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Een grondige bcstudcering
van hcraldischc werken kan
aAlter slechts Lol dézc conclusie leiden en wel: dal er
zeer waarschijnli~ik slechts k!n enkelen grondslag beslaat
waarop dc heraldiek gevestigd is en dal deze grondslag
len allen lijde en voor alle volkeren der aarde steeds
dezelfde is geweest. Dezen grondsla. werd door de vcrschillende volken naar eigen aard, LIJK en plaats in horaldieke figuren omgezet cn zoo ontstond in West-Europa
.lijdens de hliddclecuwcn
de heraldiek, die wij ook lhans
nog als de onze beschouwen. Zeer waarschijnlijk hebben
de geweldige bcrvormiugen,welke hun culminatiepunt bereikte in de stichting \.an hel Rijk van Karel dc (iroole
den grondslag hiervoor gelegd.
Echter nwcl hieraan worden toegevoegd dal er twee
soorten van opvatting bij hel wccrg<b\-cn van dc heraldieke
mogelijk worden gcacll t :
1. (TIK meer natuurlijke opvalling, kvclke in n a u w
\,crband g e b r a c h t k a n wortlcn ~ncl c~:n wereldlijkc
wereldbeschouwing.
2, cen meer Kcrkclijkc opvalling, welke zich daarentegen gedacbl inocl \vordcn aan te sluiten bij de
bcslaantlt~ gcestclii kc stroomingen.
l’crjvijl tic ecrslc, primaire opvatting geclaclit moet worden steeds ecu en dezclfdc Le zi,jn, zal dc tweede, secundaire opvalling,zich Ilaluurlijker~vi~~zc~ splitsen in de zeer
talrijke bestaande geestelijke stroommgen,
en juist dit laatste heeft waarschijnli,ikdc aanleiding grgc17en tol de zcc’r
v e l e verschillen,w e l k e el geconstaleerdk u n n e n worden
in de heraldiek.
En ten slotle is llel zwr \vaarsclrijnli,jk
IC ac*hten, dal de
tweede op gceslclijkc grontl~~n gcbasccBrdc opvalling~ vooral
gesteund door kerkelijke invloeden in slaat is geweest, de
eerste: primairc>, in zoodanigernalc tc verdringen, dat het
juiste iuzichl in dc belcekenis der hcralclick en hare lïguren ver-lorcn is geraakt.
Deze geestelijke opvatting is vcrmocdelijk onlstaau t i j dens de Kruistochten in ‘1 gebied van Lothier.
- - Een aandachtigc beschouwing van de onllcding v;m cen
drietal heraldische werken, n.1. :
vte L. dc Mag11\’
La Science du 13lason
G.B. Gheusi
s
d e B l a s o n Héraldiq~c
P. Grtindel
Wappensymbolik,
kan ons wel op weg helpen om een algemeen inzicht le
v e r k r i j g e n i n d e H e r a l d i e k v a n F r a n k r i j k e n o o k v;nf

Nog een andere olmerking van P. Ganz treft ons en wel:
,,Eiue eigene 13edeutung2 w i e d e r \i~al~pcnscl~ild, crhiilt
d a s Hehnklcinot crsl in1 MI1 .Jahrhunderl untl z\\‘ar slxcie1 in1 römisch-dculschcn 13eichr.”
Dus ougeveer terzelfder tijd.
Echter schijul de oJ)valting hiervan niel over dczclfde
te zij ti.
Bij zijn bespreking van het werk van F. .J. I,iJwwsky
toch, waarin deze de waarde der Helmteekens aftnect
als volgt:
1. de Hoorcns
2 . d c vleugels
3. de diverse vederbossen
meent Seyler, dal het hier betreft een specifiek Heyerschc
opvatting. Toch vertoont deze groole verwantschap met
een opmerking van den WC tle Magny in >,I,a Science du
Hlason.” J)cm zegt 11.1. :
,,des Cimicrs vu sant pas d ’ u n usage b i e n géntiral e n
France”. (H c4 was derhalve meer cen persoonlijke zaak).
,,clcs I)ucs dc J3relugne e
l
autres Princes Souverains
portaicnl d e s Cornes, cel usage v~nu d e l’antiquité, Les
Corjies ont toujours ét6 regardces comme signc de puissance
I .”

Een minder belangrijk L)uitsch stelsel zal ons naar Xetlwland voeren.
Seylcr gcwït in zijn ,,Geschichte der Heraldik” een opsomming van wapens welke alle verlooncn den halven
acleln~lr,
eu die volkon~en
aansluiten bij onze Friesche
m~~lxns. Daaronder valt o.a. ook het wapen van Kaiser
HeitwichT Sohn des Friedrich 11, zijnde de halve hdelanr
en het halve Ankerkruis.
Een nadere beschouwing van deze reeks doet ons opmcrkcn dal daarin o.a. voorkomen l/!J roos, 1/2 lelie, % ankcrkruis enz. I)it nu is in anderen vorm juist hetzelfde als
d e
hckentlc :,Rlarks of Cutlency” uil. de Engelsche Heraldiek. Waar deze geacht kuuncn worden uil I;rankrijk le
komen, wordt de belnngrijkhcid der Franschen invloed
oJ> de heraldiek grooler. En dit te meer waar het betreft
Ncderl:Ml~ aangezien de \~~:larscllijnli.jkheitl
onder
dC
oogen gezien moet worden, dat de wapens van verschilJende steden van hel oude Gelre, welkc den (;outlen I,ecuw
verloonen i n “t veld van azuur, levens bij lcekens te zien
geven, mclkr tol. tlc vermelde reeks behooren.
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Toch is bij du We. de Magny een gegeven Le vinclw, dal
w+jsl op liet b e s l a a n hebben eencr a n d e r e opv:~lting.
Onder de vele door hem gegeven ,,Cris” treft ons die
van dc Graven van Champagne, Cliartres en Sancerre,
w e l k e luidde ,,E~assavanl”, een samen trekking blij kbnar
v a n ,,1,asse-avanl.‘~ Deze kreet vertoon1 groote overecnkomst ulel hel ,,AvanLe” der G r a v e n v a n Savoye, teriyijl
de Iolklorc der l’yreneën een kreel kent. ,,I’;~z-avainl“z die
i n v e r b a n d m e t h e t Spansche l’az-vrede, v e r t a a l d zou
moeten worden door ,,L’rede gaal voor”, doch waarbij clan
een zekere tegenspraak zou optreden met den, oorsprong
er \‘:ul, zijnde een strijd Lusschen Iwcc bergdalen, \vnarbiJ
de C’CI~CI door de andere gcclwongen werd een bcI:mgri,jkc
juarlijkschc rctril)uGt~ t e hclalcn.
l-iet i s II LI wcl eigenwrdig, d a t d e ~eographisclieo m lijning \.;ul dit gc’hicd juist is dat wut nret hcslwkcn ~vortll
d o o r tic ii1 tl~b d r i e onllcctlcle werken aangegeven1:inclen
en dcrlial\:comvallen hel %uiden, Westen en Noord-Westeu van I;rankrijk. Hoewel later de meer kerkelijke opvatting over gchccl I;rt-rnkrijk \~erl.~rciclI is gcraakl, moeten
wij in di/ gc+ictl tod1 zockcn naar ai tingen: die wn geheel
audc~rc opv:~tting tlcr Ilcraldick na:~r voren brengen.
IN tl~ SctlcIr-I:unds~llc
hrr:~ltlit~li v i n d t men h e l stirliten
wner I~itltlcrortlc door Floris V ,,dcr Keerlen God”, die
echter geheel in vergetelheid is geraakt. (Zie Ter Gouw).

Nids i s nalrlurli,jkc~i-

tlan aan Ic ncmc~n, d:il cr liicr e e n
van uil Sn lwl~aalcl lmnt heeft plaats gchacl
cii dnnrmmr koinl- Iirt ondc Aquitnnie of latrr Normandië
wel het eerst in aanmerking.
Toch mod cr iets cigcnaardigsaan dezen T,eeuw gcw~est
zijn, gcxicn dc groolc uilbrciding wclkc dc m~ptmfi,gunr

vc~rsl)rc~icling

.

later heeft \wkregen. ~iisschien kan dcze ~gezochl \~ortlin
in het feit, dal hel Geslacht Plantagenel crgenxw was van
een kasteel in NormandiC. dal den naam droeg ~,(~nillurd.”
Uit werd overgenomen, zoodat men in den klimmenden
Leeuw eigenlijk ging zien den ,,Gaillard”,de ,,Kerel.” Uat
de Zwitsersche op\.atling in dezen waarschijnlijk lxwallcl
liep niet de Hollandscl~e zij bijv. geïllustreerd door het
feit dal hel huis liabsburg Iwhal\~ lwecics gelijke eniails
van hel wapen, ook hecfl gekend een Rudoll’ der Schlvcigsame, zooals Holland zijn \iïllcm de Zwijger heeft gehad.
Een gelijke illustratie die ons \vede~*om \,erbindl snel de
oude Zuid-Fransche heraldiek is uit de Limburgschc geschiedenis, waar een Waleram de Móeslc, Heer van \‘alkenburg, strijdende ia den slag bij FVSoeringcn in lUXX, IJC>scllrcvell
\vortll tl;11 l1cni dcu neus \\‘as aCgcsl:tgcn, icls
\vat de o v e r l e v e r i n g o o k gta\vaagd yan \3Ïllcln 1nt~1 <le
Hoorn, Graal \-an Oranje. omstreeks 900.
Hit~rnled~~ is d u s
ceiligzinsduidelijk gt*nla;rkl, dal tic
Leeuw
van
Holland
van
I~ransd~cn
oorsproJJg i s . Uc vtaJ=
...
\\~lJ”lllg lì;i:JJ’ dt’ll blillg \‘:lll ‘I‘r-otr~~~~n
clocl tiitarbi,i \val
eigenaardig ;i:tJJ. I)czc lords 2-1uc-11!1~~
mdal z i j n sla<1 ~vas
iJlgtwmlell
door dc i;:-iekcll lllC~1
l,chlllp val1 een l~o~llcn

paard. Het is tach Lw mocilijk deu Kl immcndcn, .slriitlva:lrdigen Lceu\v l e \~ergeli,i ken mcl een \-lu~l~lcntlcn $Coning.
&~Cn zn1 dus rekening nlc~c~cn houdt111 illt’l twl gt3vijzigdC
opvalling voor den Leww, zclI’s UYI;I~ tlme iìiisscl~ien nog
als klimmendc jvordl voorgesteld. \-oor dit Troynniische
v e r h a a l paSi \-cr.Jn!)cdelijk belcr d e lecuxv iii 11~1 \v;ipt71
v a n V o n Gimmi u i l Wurtcnierg e n Reycrcn.
IZictstap .geefl hiervoor:
Doorsneden 1 gedeeld
a. in blaauw een opgaande zon van goud vergezeld
van twee schuin gcplaatslc zcspunligc~ ~~~IYXW \xn
goud.
b

.

i

n

r

o

o

d

CC’17 ~J”L”~i~Il I‘eellrr~ IllC~l ~illWl~~1

l,dic

in de rechter klaauw.
II. in goud een groenen berg nicl drie toppen waarvan de middelste cen rood bnrt ondersleunl.
Dit wapen roept de herinnering op :i:m Lori. VIT, de
e e r s t e Fransche koning, tlic wordt voorgesteld zittende
met een lelie in de hand. Het Troyaansche verhaal zou
dus neerkomen op cen overgang van de oorspronkelijke
opval ting naar een meer kerkelijke.
Rehal\-e den 1,eeuw zijn in de Hollnndsche heraldiek nog
enkele stukken aan te wijzen, die aangeven, dat ons land
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ook behoordc tol hel verspreidingsgebied van deze Sormandische heraldiek. De Vte. de Magny geeft op dal de
Maarle speciaal voorkomt in Nonnandic en (Illiuu~>:Ignc.
Ook wij kennen de Maurle als veelvuldig voorkomend
stuk, terwijl Grilzner (Heraldische Terminologie, Siebinacher‘s I$‘appenbuch. E i n l . b d 13) m e d e d e e l t d a l d e z e
wxpenfiguur v o o r w a l l~uilschland belreI all66u t e \Ynden is in l~ijnland en Westphalen. Waar deze schrijver
hel ~,Gironné” constateer1 in dit zelfde IIuilsche gebied ulsmede in Vlaanderen, kan, mede in verband met den vrocger genoemden ~Nassausclleu Leeuw, zeer vermoedelijk wel
aangmomen worden, dat in de oudste Middeleeuwen zoowel Rij eland als WesLl~halen en verder langs den Hijn
tol in Zwitserland, rcch lslreeks onder den invloed stonden
van de toenmalige Fransche heraldiek.
Hoewel hierbij ook sprake kau zijn van cm sprekend
wapen, \-criueltlL (iritzuer, dal dc Z w a l u w v a n Scllwalellberg in ‘1 \vapen L-an l.ipl)e ecnig is in I~uilschland. Daarentegen is deze figuur ook le vergelijken met de ,,n~arllel”
der Engelsche heraldic~k, die gelijk op gaat me.1 de boven
veriiic~ltlc Maarlc.
.J. .Juuius vc~ru~cltlt ouder de l~iddcrordcn o.a. :
12egerwz. Orde van St. Huberlus.
Gestichl door (;crhurd V van Gulik 1444.
Eeu wil kruis met gouden 1:lekjes en drie gooiden
slralen in de hockcn. li:en g r o e n veld me1 d e bckeering van Sl. Huberlus. Hel linl is rood met groen gcboord. Zinspreuk: ,,ln Trau vast.”
d:rankrYk. Orde van St. Hubcrlus.
In 1416 gcstichl door L o d e w i j k 1 lia~tlinaal,Hertog
van [<ar. Ool.sl)~~o~lkelijk Orde der t;etrouwheid.liru~s
goud me1 wiltc randen. 011 hel nledaljon Sl. Huber.lus kuiclcncl v o o r e e n vlanuuentl kruis lusschen
het
ge\vei \-ati een llerl. I,inl groen met mode randen.
Hel- is niet nlocili,jk in le zien, dal men hier te tloeu hettït
niel Lwce ortleu van een e n deuzelfden o o r s p r o n g ? 11.1.
Lolliaringcn (Bar)> a l zi,jn v a n de einails olilgekeerdg e bruikt. *
Ijij de Rouck viiitlen wij nu:
De Order van dc Hoorn ol van St. Hubcrtus.
Deze Order w a s i~lghestelt van Gerart, Herloch van tiulick, IJurchgravc van Ravcnsberghe in ‘t jaar 1414 op St.
Hubc~rti(lach. tl’Oorsacx*k was de victorie, die hij in ‘1 sclve
jaer op den sclvcn dach verkrecch teghens Aernout, Hertoch van (;elrtk, h-ocdcr v a n
dm Hccre van Egnlont, die

m i t l\vee e n twiutig hontlert l~uarclen \v;tren i n (;ulickerlandt hertogen om dal Le vcrwoeslen.
Dit Rroedcrscllap wirdc g e n o e m d ,,heL Geselschap v a n
den Hoorn?‘, t o l hctwelck geene d a n Etlele onlvangen
wicrdeu: cndc o n d e r deze \varen t!ie \YII~ S;~ss;~ue~~,P a l l a n d t , ‘l’c~c~klc~nbur~~l~~ I1lcttt~nl~ut~trl~, Somhrcf, Hirgel, l’lalt e n , H ungncrt endc diergclij k c . Ihxc Riclclers tlrorgc~n
eenen Halsband! van .lacl~Ihorctns gcmacckt met tle\vclc*kc
zij sic11 wapenden; op de wijze \-an den (;ultlcm Vlies in
de ronde versiert, ende beneden tlaaraen 11 ingh het beeldt
des H .
Hubwli knie!enc!c \‘OOI‘ (len gekruislen Ct1ristum
lusschen tle IHoorncn ~311 tIc11 H d .
Deze orde werd dus gcsticl~t wegens tlc o\.cr\vinnins v:‘ T
G u l i k over e e n hlijkbarc ovcrn~acl~t van (;c>!w. IC~WJ! helt
mcdaljon zuiver hetzelfdcb ~vccrgcc~f! als (le bcitlc vorige
Hubertus orden, dc I’atrcwn \‘;Iu (IC .JachL
Dczc v e r b i n d i n g I-:in Iwcc oogeiis<.lii~in!ijk ~)ngcli,jksool*tigc zakc11 schijn! niel zoo bijzonder lc zijn. \YaItcr S~w1.t
toc11, zcke1 gccii \~recuit!c~ling 01) Iic~t gebict! (!cr licraldiek.
laat in Jvanhoc” Richard Leeuw en hart, Koning van Engelnnc!. wn h o o r n draqcw cn i n .,‘I’lw !,ad~~ of thc !,akc”
~vc~~~ecns
door James &Xz. James, Koning van Schotland.
I n ‘1 ccrst(~ gesal liitlens ct’n c)~~Ywlit. i n li(~t l\~ecc!e op
d e hc~riclliachl. Het ~~~.ecr;lt!~~ i n (lil geval i:; dan o o k dal
cie osc’r~~i’~~naar lyordt voorgc~slclt! (loor een knic~lendcn fig u u r , iets \val Iic~ral~lisc~h nicl goc lta \~cr~!ctligc~u i s . Ook
hirr blijkt men dus te doen te hcbhcn met een zelfde omzetting als bij den Klimmenden Lecun-.
\:oor nadcrc besc!iou\ving solgc’ hier het H u i s JlontInorency, dat t\vec Ortlcn instelde (zit (1~ l<onc,k c’n WC!.
Ordw uc117 dr Hondf meL als kcnlcckcn ~PII :.bandl of te
C o l l i e r \ro! van Hartshoorncw” ~v:i;ir:~:in h i n g hel beeld
van een Hond, die thans (1635 nog in het Cimicr voorkomt.
Volgens Pliilil) Morcau zon di1 zi,jn dc alier ccrslc ortlc*r
van Ridderschap in Frankrijk.
O r d e r uatz d e liaen g e n o m e n v o o r vic!oric cntle vigilance, w i l l e n d e daarmcde tc kcnncw geven d a t sij W:II'C~
belliqueux? vigilandt cnde vicloricus.“
Doch er is weinig over (leze orde te vinden.
,Ook hier dus weder, doch gescheiden de jager en de
krijgsman, echter in één persoon vcreenigd.
Nu geeft de Vtc. de Magny als Wapenkreet voor de Hert o g e n v a n Sormandii; e n d e Heeren v a n Montmorency
op ,,Dieu Aide”. Dit zou ook van toepassing kunnen zijn
op ‘t medaljon van dc Guliksche Orde in den vorm ,,Dici
a Aidé.”
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.

11. Augustin

- -

‘Tailhades

- - I,es incilleurs

cLc.

II*:I~JUC~~~~

tlc cc~l ouvragc on1 616
inspirt!s par BI. Augustin ï’ailhadcs eLc. clï.
Het werk i s \-crdt~~ld i n een vooru~~ord e n Inleiding
yan algemctw hcraldicken aard en in drie boeken.
Het eerslc boek is vcrdccld in drie declcn:
1 Hel schild ill ‘1 algemeen;
11 1)~ hcraldiekc stukken;
111 Ijc natuurlijke en kunslnlnligc figwcn.
Hel lm-twlc b o e k :
De uiterlijke vcrsieringcn.
Hel derde back:
E e n arinori:~al mcl / 7,%) gelcckcndc ~\‘al)ens met b e schrijving. ~,~l~ch:~lvc -‘~ 500 \y:\lwns nlt4 beschrijvingi n
den
leksl alsmcdc een afzondt~rlijk
hool’dsluk A’OOL dc
Nalx~lconlische
Hcraldick.
Ten slollc een lndes v o o r hcraltlieke uildrukkingen e n
e e n Indcs v o o r dr \:oorko~nentlc eigennamen.
Uil hel Yoorwoord (I’rt~l’:~cc ZI moge blijken dut 11~1 \vwk
z i c h niet b e z i g houtll mcl dc oudc riddcrsc~lial~ - - - - - la
pcnsée clui l)rt!sidt~ A I’Cl:rbor:liion tic cc Jibrc. Jwot:Ctl(~
d’uiic passion artisliclue.......
cn verder ~~~ - .\inci
c c
livrc JIC SCI*:I pas I’histoirc~ tl’unc c~wle. ni l a
jusliKcalioii dc t~ontciiil~orailies \-aniLt%.
De inleiding geeft in dit oluicl~l mul mcerdcre ~cgcvcns:
IAc Illaso~i iic’ dwait nailrc, viere cl mourir qu avw l e
moyen agc. cl plus spéciaiciiwnlles (;roïsadcs.
1,e P r e m i e r Conscillt>r .Jugc (;t!nCral d’hrmcs cr& par
T,ouis XIIl í’u1 Frallcois dc C:lic\-ritw dc St. hlnuris. E
n
lti-ll Pierre d‘Hozicr l u i sut~&lc cl1 unc c*l-r:qc tlcuieu,
r6e dans sa Pamille jusqL1 A la R6\~oluLion
- en L’ouvrugc d e s d’lHozicr CSL, dr LOM les arnlorjaus, IC plus cslinlé
el, sans conlrrdil, lc nlcillcur.
Deze gegevens, mcl andere aanwiCizingen i n dc beh:n~tleling van versch illeiidc ont1c’r~vcrl~eli, geven aanleiding Ic
veronderslellen, d a l h e l zwxtrlcpunl v a n d i t werk g e legen is in Iicl ,\nïicn RPginic vanaf Lod. X111.
De beh:~ntlcling van dc uilt~rlijkc kcnmcrktw in het Lw~Tdc boek, die van de Lelie, benevens tic lalcr tc zloernen
aanhaling uit Paillot bclrcffcntle
de heraldieke heteekenis van de knl geven aanleidiug 101 de veronderstelling,
dat de schrijver slaat op het koninkljjke slandpunl aan de
zi,jde van Brlcans met kcrkclijken inslag.
R i j d e émails slaat d e s c h r i j v e r cc11 welenschappelijk
artistieke opvalling voor oogcn:
Les trois couleurs priinilives soul:

de Rouge, IC Bleu el le Jauue; chacune a pour complém e n t a i r e telle qui rcsulle du mélange d e s d e u x a u t r c s :
d e R o u g e a l e Vert, l e H l e u a l’Orangé, l e ,Jaune n le
Violet. de Blanc el le Noir ne sonl pas des couleurs, mais
l’un est la lumière, l’aulre ‘l’obscurité parfaites... etc.
Voor hem is de volgorde:
01. - jaune
Sable - noil
Argcnl --- bl:~nc.
g11tx1lcs - rwgc
Azur - - b l e u
Sinoplc - vert
pourprc - violet
Orang
Voorts nog de Pannes:
hermine -- zwart-wil
vair -- blauw-wi t.
Hel gebruik der Emails is alleen gebonden aan den nlgemeenen heraldischen regel: geen metaal op metaal of
kleur op kleur en voorts aan d i e welke u i l e e n arlistiek
oogpunt bijeen passen.
Hij stelt <lu:irtcgeuo~ci. als minder gunstig en in anderc
volgorde :
Or --- ricllcsrssc, Porc~. foi, J)urcLi’, ~wI~s~;~z;cT.
hrgent - innocence, blancheur, virginit6.
A z u r - m a j e s l é , royant6, beautti.
Gueules - - courrage, 11 ardiesse, inlrépidité.
Sable - sciencc, nlodeslie, affliction.
Pomprc - diguit6, puissuncc, souvcrainelé.
touks I’an~cs --~- gr:~ndcur, au loritc, cny)irra, cen en ander
m e t d e opmerking ~-- - - et autres inlerprt;lations dignes dc Manuel di1 Langagc des Fleurs, des Couleurs etc. ;i
l’usage des cocurs jeunes el naïfs.
Hoewel de indeeling er niet op Wijst, word1 lach ieder
onderdeel afzonderlijk in hoofdzaak behandeld in den
v o r m eener terminologien i e t e n k e l e algemccne opnic’rkingen als inleiding.
De behandeling van het schild en zijn verdeeling door
rechte en gebogen lijnen doet haast geometrisch aan. Bij
het onderdeel der verdeelingen laat hij de herautstukken
voorgaan boven dc eenvoudige vcrdeelmgen en plaatst zich
hiermede op specifiek Fransch standpunt, vermoedelijk
d a t d e r ,,Coups querricrs”, zonder verder belangrijk onderscheid te maken lusschen de stukken zelve; wel zegt
hij nadrukkelijk: 11 n’est, sans doutc, pas besoin de répé-
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mand14le ous mede; dal ondervolgende studies van zijn
hand zijn verschenen:
.
IC. Etude héraldiquc sur les families nobles de l’ancienne génCralit6 de Caen;
2~. Etude hislorique cl gén6alogiquesur les Le Co(cjq
et les seigneurs d’hrmanville (d’Hermanville,d’Harmanville, d’ErmauvilIe;d e Normandie.E s s a i d c reconstruction de l’hisloirctic la famille J,e Cocq d’Armandville;
Se. Notes g6n6alogiques
concernant les Le Co(c jq et
les d’Hcrmauvilledc la I~:lssc-~onnundie
d’avanl la Grand e 1~6volulion.
Exemplareu b e v i n d e n z i c h le ‘s-Gravenhage in de bibliotheken van:
a. d e n H o o g c n I~aatl v a n Adel;
b. hel Koninklijk Genootschap voor (;eslacht- cn 1Yapenku~~tle, De NetlerlandscheL e e u w e n
c . dc l~oninkli~jkc T?ihliothcek.

Nog eens de Zwaan als Zielevogel ín de heraldiek en
in de folklore.
(Zie $e Nav.?‘, 1937, blz. 11.5, e.v.)
De heer .J. Hasch le CJtrechl maakte mij vriendelijk opmerkzaam op het volgende:
Naast aankondiger van den naderenden dood door het
aanhefl’cn yan zijn ,,zwanenzang”, zou volgens de legende
een zwaan mooi ga&n zingen, wanneer hij zelf den dood
voelt naderen. 1)~s kondig1 hij ook zijn eigen dood aan,
en niet alleen die van anderen.
Xaast Christus-symbool (vgl. Oscar Doering, o.a.) is de
zwaan het symbool van Luther, immers zou de reformal o r .Johanncs H u s z (1369-1115) t o e n h i j o p d e n b r a n d stapel stond uitgeroepen hebben: ,,Thans verbrandt gij
e,cn gans (Hus(s, sz j = gans), doch een zwaan zal opstaan.”
Op Johannes Hus hadden vooral de werken van John
Wyclif grooten i n v l o e d . Hoogleeraar te Praag, trad hij
met zijn vrienden als verdediger van Wyclifs theologie
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Si willen. meer edelheit bescriven
Dan van mannen ende wiven.”
Vergelijk ook Rilderdijks : Elius.
Ten slotte is de zwaan in de vciór Chr. symboliek ook
.,,zonnevogel”, evenals de gans, de ooievaar, de arend en
de pauw. Vgl. ook mijn ,,Europeesche Totemdieren”, e.a.
Volledigheidshalve dient nog de volgende rectificatie op
mijn artikel le worden aangebracht, waar de heer 0. Santema Le Sneek mij bereidwillig op wees, immers, is de stof
welke welwillend voor mi*jn studie, Friesland betreffende,
door den heer ?u’. J. Swierstra aan mij werd afgestaan niet
uitsluilcnd zijn werk, doch dient in dit verband gewezen
op tlc: b e l a n g w e k k e n d e aantcekeningenvan g e n o e m d e n
heer Santerna, in zoorerre het Friesland belrcft, opgenomen in ,,it Hrilclân”,Friesch maandblad, jrg. 1935, blz. 61
cu 1 10: wnarol~ van de lezers, dr. 0. Postma, (Heit, blz.
891, S. J. van der Molen, (Heit. blz. 90) en N. .J. Swierstra
aanvullende opmerkingen werden ontvangen.
KITS NIEUWENKAíW’.

Een soldaat uit Borgercompagaíe.
Dc volgcndc b r i e v e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p e e n H o l l a n d s s o l d a a t u i l I~orger-Colnpagnic,
die d i e n d e i n h e t
Franse leger.
Ze zijn beide afgezonden uit Givel: in Noord-Frankrijk
d e eersle d o o r den soldaal zelf en tic t w e e d e d o o r z i j n
kapitein.
De oorspronkelijke brieven berusten thans nog hier in
de buurt bij een arts3 afstammeling van verwanten van
dieu soldaal.
Is het Le veel gewaagd, te ve.ronderslellen,
dat dc soldaat
ter dood gebracht is?
STADSKANAAI,
K . 1,ANTERMANS.
Aan Harm Eltje Prins
woonachtig in de burg Compp
buyten de klijnnepoort
in het Groeningerlant.
Gevet Den 7 November 1812.
Waarde Ouwders
ik kan het niet naalaaten om UE een lettertje te schrijven
wegens mijn omstandigheid ik ben den laatsten October

mij le Schrijven hoedanig Gij verkiest ik Dal sen Uw terug
Zendt Waar mede De Eer heb te zijn
SCCUWCll
Monsicur
franco

Mijn adres is
Seeuwen Capitain a u , i> m e Raltaillon
33 me Regiment Legere
u
Givet
Departement des Ardennes.

Huygeos
Rij de uilgavc v a n d e laalslve~scl~c~~cii deelen wn Chr.
Huygens’ ,,Ocuvres Complètes” ( H o l l . M i j . d e r Wetcnschappen) rees bij mij de vraag ~- waarvan de beantwoor. ding wellicht het meest van belang zal zijn bij de samcnstelling van hel laatste deel, de biografie bevattend (hetgeen inlusschcn nog wel eenige jaren den tijd heeft) --wat er geworden is van een handschrift uan Constrrntgn
Huggezzs, Christiaan’s vader, dal in 1913 vermeld wordt,
doch daarna? voorzooverik wcel, niet meer.
In dal jaar (1913) is, van dc hand van DI-. J. A. Worp,
h e e f t uitgegcd i e o o k Gonst. Ht?ygens’ corresl~ondenlie
ven, in het tijdschrift ,,Oud-Holland” een stuk verschenen
over ,,de Jeugd van Chr. Huygens, volgens een handschrift
van zijn vader.” Dr. Worp zegt dat dit handschrift (waarvan hem werd toegestaan een gedeelte llit te geven) - hel
zijn twee folio-deel& - toen door toevallige omstandigheden in Nederland was, en het eigendom was van /reuZe
Jusíine de Glinka tc Petersburg. Eenige verdere bijzonheden zult U in dit artikel van W’. kunnen vinden Dr.
Worp is kinderloos overleden; van zijn familieleden kon
niemand mij hicrorer inlichten. Evenmin enkele andere
personen die iets me1 hrm te maken hadden gehad. -Het Ministerie van I~uilenlwndsche Zaken kon mij (evenmin
als de in bedoeld artikel genoemde Kon. Academie van
Wetenschappen, en Koninklijk Huisarchief) iets meedeelen over freule Justine de Glinka.
Hel is natuurlijk de vraag of, als deze freule (of, zoo
zij overleden mocht zijn, hare erfgenamen) opgespoord
kunnen worden, inzage en uitgaaf van het handschrift
zal worden toegestaan. Maar in ieder geval is het allereerst
noodig te weten waar freule Justine de Glinka (of de
erfgenaani, die het handschrift thans bezit) vcrloeft.
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Het ZOU o o k zwr wel kun~wn blii km d a l tlcze families
nog nwcrderc hmdsçhriflcn bezit: ;n de 18de eeuw was
(bliikrns cteu s t u k i n tlc Leitlwb~~ IYniv. b i b l i o t h e e k ) b i j
d e ‘familie bier t e landc nog b e k e n d d e mrrespondeutie
tusscben Coustanti,ju H . can zi.jn z o o n Christiaan, t e r w i j l
laatstgenocnide(als lid der Acad. Royale des Sciences) le
Parijs ~ertoc~fdc. Tbn~w zijn deze bricwn onvindbaar.
Is hel nlogeli+jk uil IC makc~n waar frwlc3 dustine de Glinka vcrtocfl, 01' wal cr van hare bwiltingcn gewortlcn is?
.J. A. V.

Errata.
In het artikel over Gomarus is een gedeelte uitgevallen. Op blz.
127

mpet,

in

plaats

van

regel

3-9

van

boven,

het

volgende

gelezen

worden :
Z i j hadden cxn dochter: Co~*nelia I~osznan,
geb. 10
April 1617, ovcrl. I)ortlrecht 2 9 SOV~I~~Y~ 1689. t r .
l e l)ortlrccbl 1 0 .Juni 1636 ?‘j LUr. .lohan van deiz
Corput, geb. nldaar 7 October l(iO9. schepen in 1639
enz., oveïl. 2 9 Scplember1650. zoon van Jacob en
.JuditZz Berk; tr. 2e Dordrecht 30 Juli 16.58 Aelbert
Czzz~p 5), geb. aldaar October lci20. de bekende kunstschilder, overl. 1691 e11 begr. in tic L4ngustijuekerk t e
Dordrechl 7 Novmlbcr, zooi1 van Jacob Gewils en
AL~er*tkezz Cornclisdr. van Cooiens.
Vcrdcr op blz. 129 9e regel wn bown: i.pl.v. Ruhitcrus te lezen Ruijterus, eu llercgel van boven: 28 Nov.

Aaavulling Junius Tjarda van Starkenborgh en De Sighers
Op b l z . 22, ruocl l~tssc1letl .luliana llintlrinae n Teteke
Hclc~la de Sigbws ingevoegd worden:
f. iltber/

de Siqhf>rs, gctl. (;roiiingc~n 23 JZci 1665, j o n g

overl., begr.‘l’ill~~llinge.
01) b l z . 22!) rcgcl 9 val1 ontlcrcu lc lezcu:
hIargrcla (:lant, gc+, (;roningcn. gcstl. :ildaar 1 Qclobcr
l(i76 enz.
Op blz. 230 rcgrl 1 L van l~ovcn mod 1722 gelezen worden i.pl. van 1772.
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80.

Winkler,

Wend,

80.

248.

van

Water,

Weenen,

G.,

20.

243.

W i l l e m s e , Jacoba, 86.

Washington, 217.
te,

134.

Willem 1, K o n i n g , 3 6 .

45.

afbeeldingen,

33.

Wiik,

van, 48.

Anna,

Wildervank,
Bernard,

Wasbeekeekhout, Mr. Jan, Cornelis,
Martinus,

of

Vinc

Wijnoldy,

71.

Walsingham, 69.
Wapen

Pieter,

(van),

153.
29.

Wouw, 25.
Wyricks, Jan, 165.

REGISTER

XII1

Y.
Ypelaer, Gillis, 35.

Zeeuw, Pieter de, 98.
Zegenwensch, 40.
Zegers, 28.
Zelhem, 31.
zielevogel, 284.
Zierikzee, 135.
Zijlstra, Fr., 23.
Zomre, 1937, 213.
Zonnevogel, 285.
Zuid-Afrika, 257.
Zuidlaarder meer, 250.

Zullichau, 3.
Zur Lippe, 241.
Zutphen, 135.
Zuydster, Nicolaas, 90.
Zwaan, 145, 281.
Zwaan als zielevogel in de Heraldiek
en in de Folklore, 145.
Zwanenjacht, 152.
Zwanenridders, 145, 146. .
Zwielen, van, 133.
Zwollem, 135.

Rubriek

van VRAAG ’ ei) AANBOD.

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

Gevraagd :
,,De Nederlandsche
Leeuw”, jaargangen 1904, 1905, 1906, 1909.
I W. F. HARTMAN, Mampangweg binnen 7, Weltevreden
N. O.I.
Jederlandsche
Leeuw”, Jaarg. 19 10.
Coppels, Sarto of de Sarto, Pragt.
Voor gegevens (genealogische en
heraldische) van deze familiën wordt
beleefd om mededeeling
verzocht
T.
TE ‘KOOP GEVRAAGD
de navolgende boekjes :
‘t RACKOUWS
Catechismus met
syn Ondersoeck,
in ‘t Latijn beschreven van Joan Henrico Alstedio,
ende nu vertaelt door Joan Greyde.
Franeker 1652 8”.
Verzameling
van geestelijke gezangen vertonende
den Vorst des
levens enz. Groningen
1758 120.
Bedenkingen
over de verbetering
van de rympsalmen.
Groningen 1762
KI. 8O.
,,De Nederlandsche Leeuw” Nr. 5
VIIIe Jaargang 1890.

Aangeboden

:

’ Collectie Schilderijen, Oude
Hollandsche Meesters.
Acht primitieven.
BRIEVEN
Redactie NAVORSCHER,
Honingerdijk
92, ROTTERDAM,
Armoriaf général
van J. B. Rl-Y.TSTAP.
Revue du 18me Siècle 19i7 No. 1.
,,De Nederlandsche
Leeuw”, Jaargangen : 4, 29, 31, 38 en 45, los
of ge bonden.
Idem Jaargang VIII, No. 5.
Nederlandsche
Rietstap, 1 deel, met
opgaaf van prijs.

Brieven onder No. 18 aan de Uitgevers van dit blad.

Aangeboden :
LINAEUSNAT. HISTORIE, compleet, drie deelen,
37 banden,
uitgave 1761.
BUFFQN- HISTOIRE
17 banden, uitgave
T. WEVER,

NATURELLE,
1766.
FRANEKER.

JONGE, Mr. J. C. de. Heldendaden der Nederlanders
ter zee van
de vroegste tijden tot op heden, naar
aanleiding
van de geschiedenis van
het Nederlandsche
Zeewezen. Ontworpen en op steen geteekend en
met een ophelderenden
tekst voorzien van P. J. Schotel, Amsterdam
z. j. groot folio. In oorspr. half led.
band geb. met hoeken. Titel in goud
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken gouden ornamenten.
Geheel rood op snee.
Met 45 geheelzijdigen
prenten buiten de tekst in lithographie.
Het
werk is zeer voornaam uitgevoerd
op fraai, zwaar papier en vormt een
typografisch zeer goed geheel.
f 15.-.
Etsen door ARENDSEN :
Jan Steen. Gebed vóór het eten,
(Coll. Ch. Morrison, Londen).
Ant. u. der Neer.
Landschap bij
sneeuwstorm.
(Coll. Lady Wallace,
Londen).
Albert Cuyp. Koeien aan het water.
(Wallace-Mus,),
Londen.
Oude Jaargangen van de Navorscher
te bevragen bij de Redactie.
Elxeviers
Maandschrift
met de oorspronkelijke
van Mankes - f lO.-.

1920 houtgravure

pracht-tdtgavea

Nhuwrte

Aqtiarfumliefhebbers!

Kunst.

Beeldende

zware luxe banden Lexiconformaat
27’1, x 20 c.M.

Deel 1

Kunst derWudheíd.

2 Bd. ruim 1000 pag. IS!?1 Illustr.
Platen, 24 in kleurendruk.

Deel

III.

Renaissance.

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

Prijs

145

per 3 banden

145 Platen

f 20,

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

Andrees

,

Alg.

Handatlas,

nog slechts enkele exemplaren disponibel.
Dit bekende Standaardwerk is sinds 1914
niet verschenen.
In 2 deelen gebonden: 1 GROOTE ATLAS
en 1 NAMENREGISTER.
Afmeting Atlas : lang */Z M., breed 3 d.M.,
dik 411, c.M.

Prijs

f 32.50

franco huis.

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

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

a f 125.
van dit Blad.)

Prospectus van al deze

T. MEEUWS - VENLO.
GEVRAAGD

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

Borgerstraat 171, Amsterdam

Een solide adres
voor alle REPARATIES
INSTALLATIE is :

TH. D. BERKMA
Behanger

en

Jr.

e n Stoffeerder

Woonplaats : Roomolenstraaf
7, (boven).
Werkplaats : Binnen
Visscherstraat
28.

Gevraadd : NAEKANUS.
J

Ds. W. BAX,
MAASTRICHT,
delijk gebruik

em. predikant
te
zoekt voor tijeen exempl. van

S. NAERANUS : POEMATA
Dordr. 161

:

Kaart Buiksloot omstreeks 1750/1780.
Kaart Marken omstreeks 1700/175(~ Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwater
van schepen. Dissertatie Amsterdam 1886.
J. RINGELING : Kunstverlichting
1859. Lezing gehnrrdrll ‘n drie onPrnvolgende
>cn te
vergaderingen der Ver. ter beoefening der Natuurkunc
‘s Hertogenbosch.
op baJ. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den IJk of een bepau.c, L
lansen 1860.
E. HUGHES : Natuurkundige
aardrijksbeschrijving
uit het Engelsch door J.
Ringeling (‘s-Hertogenbosch
1851).
Dr. JAN GERRIT RINGELING:
Gedwongen
beweging van een punt langs de
voorgeschreven vaste kromme liju. Proefschrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Questiones de Plutarchi vita Pericles (Lugduni Batavorum) Proefschrift 1879.
HET NUMMER VAN ,,DE NAVORSCHER”,
waarin een beschrijving heeft gestaan van het familiewapen van Ringeling.
van Buiksloot 1729, Schepen van
(Pieter Ringeling was Kerkmeester
Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 1752-1754
enz. Burgemeester 1732
enz., Heemraad van de Waterlandsche Hooge Zeedijk in 1731, Kapitein
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
van de Burgerwacht,
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.
BRIEVEN

onder No. 190 C.W. Adv. Kantoor

S.

J. H. DE BUSSY, AMSTERDAM.

@Me Jaargang

1937

Aflevering 3 en 4.
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DE NAVORSCHER verschijnt maandelijks.
Afzonderlijke afleveringen, voor zoover voorhanden, worden a f 1.50 geleverd
Bij iederen jaargang behoort een uitvoerig register, titel en omslag.
De prijs bedraagt f15.per jaar. Voor ‘t buitenland (met porto) f 16.50.
Over de abonnementsgelden wordt in de maand Juli bij vooruitbetaling beschikt.
Men abonneert zich voor niet minder dan een jaargang.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December.
H.H. Medewerkers wordt beleefd verzocht, hunne copie slechts aan één kant
te beschrijven en rechfstreeks toe te zenden aan de Redactie, LAGE HONINGERDIJK 92, ROTTERDAM ; indien “aangeteekend”,
dan bijvoegen op adres : Postkantoor OOST.
Men gelieve de in te zenden stukken liefst met zijn vollen
naam te onderteekenen.
Bijdragen van der Redactie onbekende schrijvers worden vernietigd.
Op v e r 1 a n g e n geschiedt toezending van proef en copie ter correctie aan
den schrijver ; alle verdere correctie geschiedt door de Redactie. Ingrijpende
correctie van dien aard, dat de tekst geheel gewijzigd wordt of groote tusschenvoegingen moeten worden vermeden.
Overdrukjes
gelieve men tegelijk met de toezending der drukproef bij den
Uitgever aan te vragen, Zij worden berekend à f 5 per 15 stuks van 16 blz.
of minder en worden alléén geleverd, wanneer vooraf bij de Uitgevers ENGELHARD, VAN EMBDEN & Co., Noorder Amstellaan 139 Amsterdam
aangevraagd.
Zij, die een ingezonden artikel verlangen geïllustreerd te zien, zijn gehouden
de cliché’s daarvoor bij te voegen, tenzij deze op hunne kosten kunnen vervaardigd worden.
Nieuw verschenen werken op het gebied der wetenschappen,
waarover in
dit tijdschrift gehandeld wordt, kunnen b e o o r d e e 1 d worden na ontvangst
van een presentexemplaar
aan het adres van de Redactie.

INHOUD.

1

blz.

blz.

GESCHIEDENIS
Maria Stuart 1587 - Febr. - 1937
door K. F. H. de Kroon . . 49
GESLACHT- EN WAPENKUNDE
Nederlandsche adellijke geslachten
(namen) gegevens uit de fichescollectie van het Land+archief,
door mr. P. C. Bloys van Treslong Prins . . . . . . . 71

De Familienaam Swierstra,
door N. J. Swierstra
. . , 93
Mr. M. L. C. ilijland. -/- . . . 96

MEDEWERKERS
: MR. J. BELONJE,
ED. VAN BIEMA,
Dr. H.
BLINK,
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG
PRINS,
PROF.
DR. P. H.
DAMSTE,
IR. D. W. VAN
DAM VAN HEKENDORP,
LUITENANTGENERAAL
W. E. VAN DAM V,\N ISSELT,
J. P ENKLAAR,
E. E. GEWIN,
J. G. A. VAN HOGERLINDEN,
J. C. J. KLEYNTJENS
S. J., DR. EDWARD,
B. KOSTER,
K. F. H. DE KROON, LEERAARM. O., J. H. VAN
LINDEN
VAN
DEN HEUVELL,
D. P. C. MOLHUIJSEN,
DR. G. A.
NAUTA,
PROF.R. D. NAUTA,
F. OUDSCHANS
DENTZ,
JAMES PENNINCK, M. A., M. C. SIGAL JR., W. M. C. REGT, DR. H. J. REIJNDERS,
JHR.

H. H.

ROELL,

MR.

BARON

DE

SMETH,

W.

BARON

SNOUCKAERT

VAN
SCHAUBURG,
KOLONELJ. C. P. W. A. STEENKAMP,
PROF. DR.
C. C. UHLENBECK,
DR. C. VELTENAER,
DR. R. VERDEIJEN,
J. VRIESENDORP,
J. J. VÜRTHEIM,
E. WEGGEMAN
GULDEMONT,
E. A.

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

OOST.

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

INHOUD.
blz.

blz.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE
Nederlandscllc adellijke geslachten
(namen) gegevens uit de fichescollectie van het Lauds-archief,
door mr. P. C. Hoys van !reslong Prins (vervolg)
, . . 97
TAAL- EN LETTERKUI~DE
Braga, door A. .J. Servaas van
Rooyen (vervolg)
. . . , 102
GESLACHTEN WAPENKUNDE.
Stamreeks van Leeuwen, door
J. A. van Leeuwen
. . . 123
Ge;~;~~~va;
der Breggen,
. . . . . . . . 125
Het Geslacht Vrolijk, door K.N. 125

Aistammelingen
van Gomarus,
door Mr. H. L. Hommes
. 126
Kokkc, door Th. . . . . . 131
Een onbekende ridderorde,
door Steenkamp
. . . . 131
MEMORANDA
Gebrandschilderde
glazen in
kerken, door v. D. v. H.
. 133
Van Wijck of Wijk, door Q.v.U. 134
Te Water, door v. D. v. H. . 134
Dc pest te Roermond in den loop
der eeuwen, door J. Kleyntjens
S. .J. . . . . . . . . . 134

MEDE
W E RKERS
: MI?. J. BELONJE,
ED. VAN BIEMA,
Dr. H.
BLINK,
Mr. P. C. BLOYS
VAN
TRESLONG
PRINS,
PROF.
DR. P. H.
DAMSTE,
112. D. W. VAN DAM VAN HEKENDOKP,
LUITENANT
GENERAAL W. E. VAN DAM VAN ISSELT,
.J. P ENKLAAR,
E. E. GEWIN,
.l. G. A. VAN
HOGERLINDEN,
J. C. J. KLEYNTJENS
S. J., DR. EDWARD,

K. F. H. DE KKOON,
LEERAAR
M. 0,
J. H. VAN
HEUVELL,
D.
P. C. MOLHUIJSEN,
DR. G. A.
NAUTA,
P~>F.
R. D. NAUTA,
F. OUDSCHANS
DENTZ,
JAMES
PENDR. H. J. REIJNDERS,
NINCK,
M. A., M. C. SIGAL
JR., W. M. C. REGT,
JHR. H. H. ROELL,
MR. BARON DE SMETH,
W. RARON
SNOUCKAERT
VAN
SCHAUBURG,
KOLONEL J. C. P. W. A. STEENKAMP,
PROF. DR.
C. C. UHLENBECK,
DR. C. VELTENAER,
DR. R. VERDEIJEN,
J. VRIESENDORP,
J. J, VÜRTHEIM,
E. WEGGEMAN
GULDEMONT,
E. A.

LINDEN

t

B. KOSTER,

VAN

DE;?

j

.P
‘,

s
86ste Jaargang
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Aflevering 5 en 6.
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IS IEMAND U GELD SCHULDIG?
Uw oude reeds lang vervallen

rekeningen. worden voor

11 gelnd, onverschíllíg
wam en hoe oud ze zijn, op
basís van ,,N 1ET GEïND, GEEN KOSTEN”.
Reeds zeer tang bestaande

Vlugge berichten.
-

Door

betrouwbare

dienst.

Matíge kosten.

correspondenten

beslaan

wij de geheele

wereld.

-

Contrôle heeft U noodíg ; wíj bezorgen U die.
Zendt

gedetailleerde

opgaaf ín duplo

voor, vlugc*e behandeling.

Natíonal Credítors Protectíve Service
561 FIFTH

GEVRAAGD

AVE, NEW-YORK

CITY.

:

Kaart Marken omstreeks 1700/17,50 --- Kaart Buiksloot omstreeks 1750/1780.
Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwater
van schepen. Dissertatie Amsterdam 1886.
.J. RINGELING : Kunstverlichting
1859. Lezing gehouden in drie opeenvolgende
vergaderingen der Ver. ter beoefening der Natuurkundige
Wetenschappen te
‘s Hertogenbosch.
J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den IJk of een bepaald toezicht op balansen 1860.
E. HUGHES : Natuurkundige
aardrijksbeschrijving
uit het Engelsch door J.
Ringeling (‘s-Hertogenbosch 1854).
Dr. JAN GERRIT RINGELING:
Gedwongen beweging van een punt langs de
voorgeschreven vaste kromme lijn. Proefschrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Questiones de Plutarchi vita Pericles (Lugduni Batavorum) Proefschrift 1879.
HET NUMMER VAN ,,DE NAVORSCHER”,
waarin een beschrijving heeft gestaan “van het familiewapen van Ringeling.
(Pieter Ringeling was Kerkmeester
van Buiksloot 1729, Schepen van
Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 1752--1754 enz. Burgemeester 1732
enz., Heemraad van de Waterlandsche Hooge Zeedijk in 17,57, Kapitein
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
van de Burgerwacht,
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.
BRIEVEN

onder No. 190 C.W. Adv. Kantoor

J. H. DE BUSSY, AMSTERDAM.

Rubriek

van VRAAG

en AANBOD.

In deze rubriek kunnen boeken, plaatwerken,
tijdschriften,
dagbladen,
kunstvoorwerpen,
schilderstukken,
dingen van oudheidkundige
of historische
waarde, munten en penningen enz. te koop gevraagd of aangeboden worden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen,
hieronder hunne voorstellen
doen.
Voor abonné’s van ,,De Navorscher”
à 20 cents per regel, voor nietgeabonneerden 30 cents per regel bij vooruitbetaling.
Gemakshalve worden
gaarne Nederlandsche postzegels voor betaling in ontvangst genomen.

Gevraagd

Brieven onder No. 18 aan de Uitgevers van dit blad.

:

,,De Nederlandscie
Leeuw”, jaargangen 1904, 1905, 1906, 1909.
W. F. HARTMAN, Mampangweg binnen 7, Weltevreden
N. 0. 1.
,,Nederlandsche
Leeuw”, Jaarg. 1910.
Coppels,

Sarto

of de Sarto,

TE KOOP GEVRAAGD
de navolgende boekjes :
‘t RACKOUWS
Catechismus met
syn Ondersoeck,
in ‘t Latijn beschreven van Joan Henrico Alstcdio,
ende nu vertaelt door Joan Greyde.
Franeker 1652 8O.
Verzameling
van geestelijke gezangen vertonende
den Vorsf des
levens enz. Groningen
1758 120.
Bedenkingen
over de verbetering
van de rympsalmen.
Groningen 1762
Kl. 8”.

Aangeboden

LINAEUS-

Nr. 5

:

Collectie Schilderijen,
Oude
Hollandsche Meesters.
Acht primitieven.
BRIEVEN
Redactie NAVORSCHER,
Honingerdijk
92, ROTTERDAM.
,,De Nederlandsche
Leeuw”, Jaargangen : 4, 29, 31, 38 en 45, los
of gebonden.
Idem Jaargang VIII, No. 5.
Nederlandsche
Rietstap,
1 deel, met
opgaaf van prijs.

:
NAT.

BUFFON-

i/
1:

com37 banden,

HISTORIE,

pleet, drie deelen,
uitgave 1761.

Pragt.

Voor gegevens (genealogische en
heraldische) van deze familiën wordt
beleefd om’ mededeeling
verzocht
T.

,,De Nederlandsche Leeuw”
VIlIe Jaargang 1890.

Aangeboden

HISTOIRE

17 banden, uitgave
T. WEVER,

NATURELLE,

1766.
FRANEKER.

JONGE, Mr. J. C. de. Heldendaden der Nederlanders
ter zee van
de vroegste tijden tot op heden, naar
aanleiding van de geschiedenis van
het Nederlandsche
Zeewezen. Ontworpen en op steen geteekend en
met een ophelderenden
tekst voorzien van P. J. Schotel, Amsterdam
z. j. groot folio. In oorspr. half ied.
band geb. met hoeken. Titel in goud
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken gouden ornamenten.
Geheel rood op snee.
Met 45 geheelzijdigen
prenten buiten de tekst in lithographie.
Het
werk is zeer voornaam uitgevoerd
op fraai, zwaar papier en vormt een
typografisch zeer goed geheel.
f 15.-.
Etsen

door

ARENDSEN

:

Jan Steen. Gebed vóór het eten,
(Coll. Ch. Morrison, Londen).
Ant. v. der Neer.
Landschap bij
sneeuwstorm.
(Coll. Lady Wallace,
Londen).
Albert Cuyp. Koeien aan het water.
(Wallace-Mus,),
Londen.
Oude Jaargangen

te bevragen

van de Navorschef

bij de Redactie.

Elzeviess Maandschrift
met de oorspronkelijke
van Mankes - f lO.-.

1920 houtgravure

Rubtiek

van VRAAG

en AANBOD.

-

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

Gevraagd :

Brieven onder No. 18 aan de Uitgevers van dit blad.

,,De Nederlandsche
Leeuw”, jaargangen 1904, 1905, 1906, 1909.
W. F. HARTMAN, Mampangweg binnen 7, Weltevreden
N. O.I.
,,Nederlandsche Leeuw”, Jaarg. 19 10.
Coppels, Sarto of de Sarto, Pragt.
Voor gegevens (genealogische en
heraldische) van deze familiën wordt
beleefd om mededeeling
verzocht
T.

Aangeboden :

TE KOOP GEVRAAGD
de navolgende boekjes :
‘t RACKOUWS
Catechismus met
syn Ondersoeck,
in ‘t Latijn beschreven van Joan Henrico Alstedio,
ende nu vertaelt door Joan Greyde.
Franeker 1652 SO.
Verzameling
van geestelijke gezangen vertonende
den Vorst des
levens enz. Groningen
1758 120.
Bedenkingen
over de verbetering
van de rympsalmen.
Groningen 1762
Kl. 8O.
,,De Nederlandsche Leeuw”
VIIIe Jaargang 1890.

Aangeboden

Nr. 5

:

Collectíe Schilderijen, Oude
Hollandsche Meesters,
Acht primitieven.
BRIEVEN
Redactie NAVORSCHER,
Honingerdijk
92, ROTTERDAM,
,,De Nederlandsche
Leeuw”, Jaargangen : 4, 29, 31, 38 en 45, los
of gebonden.
* Idem Jaargang VIII, No. 5.
Nederlandsche
Rietstap, 1 deel, met
opgaaf van prijs.

LINAEUSNAT. HISTORIE, compleet, drie deelen,
37 banden,
uitgave 1761.
BUFFONHISTOIRE
17 banden, uitgave
T. WEVER,

NATURELLE,
1766.
FRANEKER.

JONGE, Mr. J. C. de. Heldendaden der Nederlanders
ter zee van
de vroegste tijden tot op heden, naar
aanleiding
van de geschiedenis van
het Nederlandsche
Zeewezen. Ontworpen en op steen geteekend en
met een ophelderenden
tekst voorzien van P. J. Schotel, Amsterdam
z. j. groot folio. In oorspr. half led.
band geb. met hoeken. Titel in goud
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken gouden ornamenten.
Geheel rood op snee.
Met 45 geheelzijdigen
prenten buiten de tekst in lithographie.
Het
werk is zéer voornaam uitgevoerd
op fraai, zwaar papier en vormt een
typografisch zeer goed geheel.
f 15.-.
Etsen door ARENDSEN :
Jan Steen. Gebed vóór het eten,
(Coll. Ch. Morrison,
Londen).
Ant. u. der Neer.
Landschap bij
sneeuwstorm.
(Coll. Lady Wallace,
Londen).
Albert Cuyp. Koeien aan het water.
(Wallace-Mus,),
Londen.
Oude Jaargangen van de Navorscher
te bevragen bij de Redactie.
Elzeviers
Maandschrift
met de oorspronkelijke
van Mankes - f lO.-.

1920 houtgravure

IS IEMAND U GELD SCHULDIG?
Uw oude reeds lang vervallen rekeningen worden’voor
U geïnd, onverschillig
basis

waar en hoe oud ze zíjn, op

van ,N 1 ET GEïND,
Reeds

G EEN

zeer lang bestaande

vlugge berichten.
-

Door

KOSTEN”.
betrouwbare

dienst.

Matige kosten.

correspondenten

beslaan

wij

de geheele

wereld,

-

Contrôle heeft U noodíg ; wíj bezorgen U die.
Zendt

gedetailleerde

opgaaf

ín duplo

voor

vlugo,e

behandeling.

National Credítors Protectíve Service
561 FIFTH

GEVRAAGD

AVE, NEW-YORK CITY.

:

Kaart Marken omstreeks 170011750
- Kaart Buiksloot omstreeks 1750/1780.
Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwater
van schepen. Dissertatie Amsterdam 1886.
.J. RINGEl,ING : Kunstverlichting
1859. Lezing gehouden in drie opeenvolgende
vergaderingen der Ver. ter beoefening der Natuurkundige
Wetenschappen te
‘s Hertogenbosch.
J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den 1,Jk of een bepaald toezicht op balansen 1860.
E. HUGHES : Natuurkundigc
aardrijksbescllrijving
uit het Engelsch door J.
Ringeling (‘s-Hertogenbosch 1854).
beweging van een punt langs de
Dr. .JAN GERRIT RINGELING : Gedwongen
voorgeschreven vaste kromme lijn.PProefschrift
Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Questiones de Plutarchi vita Pericles (Lugduni Ba tavorum) Proefschrift 1879.
1IET NUnlMER VAN ,,DE NAVORSCHER”,
waarin een beschrijving heeft gestaan van het familiewapen van Ringeling.
van Buiksloot 1729, Schepen van
(Pieter Ringeling was Kerkmeester
enz. Burgemeester 1732
Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 1752-1754
enz., Heemraad van de WateIlandsche Hooge Zeedijk in 17.57, Kapitein
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
van de Burgerwacht,
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.
BRIEVEN

onder No. 190 C.W, Adv. Kantoor .J. H. DE BUSSY, AMSTERDAM.

1937

86ste Jaargang

Aflevering 7’ en 8.

B
E
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UITGAVEvan ENGELWARD,
VAN EMBDEN& Co. - AMSTERDAM.- MCMXXXVII
.--

NOORDER
139.
--.
-~..--AMSTELLAAN
~-

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

INHOUD.
blz.
GESLACHT- EN WAPENKUNDE
De Zwaan als zielevogel in de
Heraldiek
en in de Folklore
door Dr. H. Kits Nieuwenkamp
De Drevon (de Montargues)
door M. C. Sigal
. . . .
Bolt% steenen voor Genealogie
Grinwis en Keller-Grinwis,
door S. , . . . . . . .
Aanvulling
Genealogie Grinwis
door S. . . , . . . . .

143
157
162

blz.
MEMORANDA
De pest te Roermond in den loop
der eeuwen, door .J. Kleyntjens
S. J. . . , . , . . . . 16ii
Gegevens omtrent de grootste
torenklok ter wereld, de ;Tsar
Koloko, in het Kreml te Moskau door K. C. Crucq
. . 186
Europa’s Evenwicht
. . . . 189

163

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

Rubriek

van VRAAG

en AANBOD.

In deze rubriek kunnen boeken, plaatwerken, tijdschriften, dagbladen,
kunstvoorwerpen, schilderstukken, dingen van oudheidkundige of historische
waarde, munten en penningen enz. te koop gevraagd of aangeboden worden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen, hieronder hunne voorstellen doen.
Voor abonné’s van ,,De Navorscher” à 20 cents per regel, voor nietgeabonneerden 30 cents per regel bij vooruitbetaling. Gemakshalve worden
gaarne Nederlandsche postxegek voor betaling in ontvangst genomen.
Brieven onder No. 18 aan de UitGevraagd :
gevers
van dit blad.
I
,De Nederlandsche
Leeuw”, jaarAangeboden :
gangen 1904, 1905, 1906, 1909.
LINAEUSNAT. HISTORIE, comW. F. HARTMAN, Mampangweg binpleet, drie deelen, 37 banden,
nen 7, Weltevreden N. O.I.
uitgave 1761.
,,Nederlandsche Leeuw”, Jaarg. 1910.
Coppels,

Sarto of de Sarto, Pragt.

Voor gegevens (genealogische en
heraldische) van deze familiën wordt
beleefd om mededeeling verzocht
T.
TE KOOP GEVRAAGD de navolgende boekjes :
‘t RACKOUWS Catechismus met
syn Ondersoeck, in ‘t Latijn be, schreven van Joan Henrico Alstedio,
ende nu vertaelt door Joan Greyde.
‘Franeker 1652 8O.
Verzameling van geestelijke gezangen vertonende den Vorst des
levens enz. Groningen 1758 12O*
Bedenkingen over de verbetering
van de rympsalmen. Groningen 1762
Kl. Bos
,,De Nederlandsche Leeuw” Nr. 5
VIIIe Jaargang 1890.

Aangeboden :
Collectie Schilderijen, Oude
Hollandsche .Meesters.
Acht primitieven.
BRIEVEN Redactie NAVORSCHER,
Honingerdijk 92, ROTTERDAM.
,,De Nederlandsche
Leeuw”, Jaargangen : 4, 29, 31; 38 en 45, los
of gebonden.
Idem Jaargang VIII, No. 5.
Nederlandsche
Rietstap, 1 deel, met
opgaaf van prijs.

.

BUFFON-

HISTOIRE

NATURELLE,

17 banden, uitgave 1766.
T. WEVER, FRANEKER.
JONGE, Mr. J. C. de. Heldendaden der Nederlanders ter zee van
de vroegste tijden tot op heden, naar
aanleiding van de geschiedenis van
het Nederlandsche Zeewezen. Ontworpen en op steen geteekend en
met een ophelderenden tekst voorzien van P. J. Schotel, Amsterdam
z. j, groot folio. In oorspr. half led.
band geb. met hoeken. Titel in goud
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken gouden ornamenten. Geheel rood op snee.
Met 45 geheelzijdigen prenten buiten de tekst in lithographie. Het
werk is zeer voornaam uitgevoerd
op fraai, zwaar papier en vormt een
typografisch zeer goed geheel.
f 15.-.
Etsen door ARENDSEN :
Jan Steen. Gebed v66r het eten,

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

Oude Jaargangen

van de Navorscher

te bevragen bij de Redactie.
Elzeviers

Maandschrift

1920

-

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

.
d

IS

IEMAND U GELD SCHULDIG?

*

Uw oude reeds lang vervallen rekeningen worden voor

U geïnd, onverschillig
wam en hoe oud ze zijn, op
basis van ,,N 1 ET GEïND, GE EN KOSTEN”.
Reeds , zeer lang

bestaande

Vlugge berichten.
Door

-

betrouwbare

dienst.

Matige kosten.

correspondenten

beslaan

wij

de geheele

wereld.

-

Cotntrôle heeft U noodíg ; wij bezorgen U die.
Zendt

gedetailleerde

opgaaf

ín duplo

voor

vlug-;e

behandeling.

National Credítors Protective Service
561 FIFTH

GEVRAAGD

AVE, NEWiYORK

CITY,

:

Kaart Marken omstreeks 170011750 - - Kaart Bulksloot
omstreeks
1750/1780.
Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : P>l)tlraqc
dc keilnis van tlet ruimwater
van schepen. Dissertatie Ainstcrdani IrC,Uij.
J. RINGELING : I(unstverliciltiug
l&jI). Lezing gehouden in drie upeenvolgende
vergaderingen der Ver. ter beoeieniny: der- Natutlrkundige
Wett~nschnppen te
‘s Hertogenbosch.
J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den IJk of een brpaald toezicht op balansen 1860.
uit het E~~gclsch door ,J.
E. HUGHES : Natuurkundige
anrdrijksbcscllrijvi~~g
Ringeling (‘s-Hertogenbosch
i85 i).
Dr. JAN GERRIT RINGELING : Ciedwongen
beweging van eeu punt langs de
vo,xgeschreven vaste kromme Iij11. Proefschrift Leiden 1379.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELINCi : Questioncs de Plutarchi vita Pcricles (Ltlgduni Batavorutn) Proefschrift 1X70.
HET NUMMER VAN ,,DE NAVOIISCHER”,
waarin een beschrijving heeft gestaan van het familiewapen van Ringeling.
(Pieter Ringeling was Kc~lkrncester val1 IJuiksloot 1729. Schepen van
Schcllingwoude
cti 13~lilixloot 1/5 i 17,52 ‘175 f enz. I:u;,~~~niïcster 1732
enz., Heemraad vat1 de W;ltellaudsche Iiooge Zeedijk in 1737, Kanitein
van de Burgerwacht,
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
Prins). - Eventueele besluitcr~, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn versclienen.

tot

BRIEVEN

onder No. 19) C.W. Adv. Kantuc~r J. iI. DE HUSSY, AMSTERDAIX

--~

86ste Jaargang

DE

1937

_,

Aflevering 9 en 10.

Q

ER

--.--.---UITGAVE

--

--~

van ENGELHARD,

VAN EMBDEN

& Co.

- AMSTERDAM.

NOORDER AMSTELLAAN 139.

- MCMXXXVII

-

DE NAVORSCHER verschijnt maandelijks.
Afzonderlijke
afleveringen, voor zoover voorhanden, worden à f 1.50 geleverd
Bij iederen jaargang behoort een uitvoerig register, titel en omslag.
De prijs bedraagt f15.per jaar. Voor ‘t buitenland (met porto) f 16.50.
Over de abonnementsgelden wordt in de maand Juli bij vooruitbetaling beschikt,
Men abonneert zich voor niet minder dan een jaargang.
Opzegging moet geschieden v6ór 1 December.
H.H. Medewerkers wordt beleefd verzocht, hunne copie slechts aan één kant
te beschrijven en rechtstreeks toe te zenden aan de Redactie, LAGE HONINGERDIJK 92, ROTTERDAM; indien .aangeteekend”, dan bijvoegen op adres: Postkantoor OOST.

Men gelieve de in te zenden stukken liefst met zijn vollen naam te onderteekenen.
Bijdragen van der Redactie onbekende schrijvers worden vernietigd.
Op v e 11 a n ge n geschiedt toezending van proef en copie ter correctie aan
den schrijver ; alle verdere correctie geschiedt door de Redactie. Ingrijpende
correctie van dien aard, dat de tekst geheel gewijzigd wordt of groote tusschenvoegingen moeten worden vermeden.
Overdrukjes gelieve men tegelijk met de toezending der drukproef bij den
Uitgever 8an te vragen, Zij worden berekend à f 5 per 15 stuks van 16 blz.
of minder en worden alléén geleverd, wanneer vooraf bij de Uitgevers EN(Z$lRD,
VAN EMBDEN &Co., Noorder Amsfellaan139Amsferdam
aangeZij, die een ingezonden artikel verlangen geïllustreerd te zien, zijn gehouden
de cliché’s daarvoor bij te voegen, tenzij deze op hunne kosten kunnen vervaardigd worden.
Nieuw verschenen wetken op het gebied der wetenschappen,
waarover in
dit tijdschrift gehandeld wordt, kunnen b e o o r d e e 1 d worden na ontvangst
van een presentexemplaar
aan het adres van de Redactie.

INHOUD.
blz.
MEMORANDA
Een keizerlijke adelsbrief voor
Hendrik Hofman, door Mr.
J. Belonje
. . . . . . . 193
Beroepskeuze, door F. . . . 195
Heerlijkheden
en heerlijke rechten
door Dr. Kits Nieuwenkamp
207
Oude vondsten, door H. Vermeulen
209
Een blik in’ dl b;it&&lsche
politiek, door F.
. . . . r 213

blz.
GESLACHT- EN WAPENKUNDE
Junius, Tjarda van Starkenborgh
en De Sighers, door Mr. H. L.
Hommes
. . . . . . . 219
Het wezen der heraldiek, door
H. W. M. J. Kits Nieuwenkamp
232
Kiekjes

MEMORANDA
om ons heen, door Géfu 238

MEDEWERKERS:
MR. J. BELONJE,
ED. VAN BIEMA,
Dr. H.
BLINK,
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG
PRINS, PROF. DR. P. H.
DAMSTE,
IR. D. W. VAN DAM VAN HEKENDORP,
LUITENANTGENERAAL W. E. VAN DAM VAN ISSELT, J. P ENKLAAR,
E. E. GEWIN,
J. G. A. VAN HOGERLINDEN,
Mr. H. L. HOMMES, J. C. J. KLEYNTJENS
S. J., K. F. H. DE KROON,
LEERAARM. O., J. H. VAN LINDEN VAN
DEN HEUVELL,
D. P. C. MOLHUIJSEN,
DR. G. A. NAUTA,
PROF.
R. D. NAUTA,
F. OUDSCHANS
DENTZ,
JAMES PENNINCK,
M. A.,
M. C. SIGAL JR., W. M. C. REGT, DR. H. J. REIJNDERS, JHR. H. H.
ROELL, MR. BARON DE SMETH, W. BARONSNOUCKAERT
VAN SCHAUBURG, KOLONELJ. C. P. W. A. STEENKAMP,
PROF.DR. C. C. UHLENBECK,
DR. C. VELTENAER,
DR. R. VERDEIJEN,
J. VRIESENDORP,
J. J. VÜRTHEIM,
E. WEGGEMAN
GULDEMONT,
E. A.

R8lbrllaLvan VRAAG en AANBOD,
En deze ’ rubriek kunnen boeken, plaatwerken, tijdschriften, dagbladen-,
kunstvoorwerpen, schilderstukken, dingen van oudheidkundige of historische
waarde, .munten en penningen enz. te koop gevraagd of aangeboden worden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen, hieronder hunne voorstellen doen.
Voor abonné’s van ,,De Navorscher” à 20 cents per regel, voor nietgeabonneerden 30 cents per regel bij vooruitbetaling. Gemakshalve worden
gaarne Nederlandsche pos&eg& voor betaling in ontvangst genomen.
Brieven onder No. 18 aan de UitGevraagd :
gevers van dit blad.

,De NedePlaadsche

Leeuw”, jaar-

gangen 1904, 1905, 1906, ï909,
W, F, HARTMAN,Mampangweg binnen 7, Weltevreden N. O.I.
,Nederlnadsche
Leeuw”, Jaarg: 1910.

Aangeboden :

Coppels,

BUFFON-

Sarto of de Sarto, Pragt.

Voor gegevens (genealogische en
heraldische) van deze familiën wordt
beleefd om mededeeling verzocht
T.
TE KOOP GEVRAAGD de navolgende boekjes :
‘t RACKOUWS Catechismus met
syn Ondersoeck, in ‘t Latijn beschreven van laan Henrico Alstedio.
ende nu verta”elt door Joan Greyde:
Franeker 1652 8O.
Verzameling van geestelijke gezangen vertonende den Vorst des
levens enz. Groningen 1758 12O.
Bedenkingen over de verbetering
van de rympsalmen. Groningen 1762
Kl. 8O.
,,De Nederlandsche Leeuw” Nr. 5
VItIe Jaargang 1890,

Aangeboden :
Collectie Schilderijen, Oude
Hollandsche Meestem,
Acht primitieven.
BRIEVEN Redactie NAVORSCHER,
Honingerdijk 92, ROTTERDAM.
,,De Nederlandsche
Leeuw”, Jaargangen : 4, 29, 31, 38 en 45, los
of gebonden.
Idem Jaargang VIII, No. 5.
Nederlandsche
Riekstap, 1deel, met
opgaaf van prijs.

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

LINAEUS-

HISTOIRE

NATURELLE,

17 banden, uitgave 1766.
Te WEVEK, FRANEKER.
JONGE, Mr. 1. C. de. Heldendaden der Nederlanders ter zee van
de vroegste tijden tot op heden, naar
aanleiding van de geschiedenis van
het Nederlandsche Zeewezen. Ontworpen en op steen geteekend en
met een ophelderenden tekst voorzien van P. J. Schotel, Amsterdam
z. j. groot folio. In oorspr. half led.
band geb. met hoeken. Titel in goud
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken gouden ornamenten. Geheel rood op snee.
Met 45 geheelzijdigen prenten buiten de tekst in lithographie. Het
werk is zeer voornaam uitgevoerd
op fraai, zwaar papier en vormt een
typografisch zeer goed geheel.
f 15.0.
Etsen door ARENDSEN : ’
Jan Sfeen. Gebed voor het eten,

(Coll. Ch. Morrison, Londen).
Ant, z.r.der Neer. Landschap bij
sneeuwstorm. (Coll. Lady Wallace,
Londen).
Albert Cuyp. Koeien aan het water.
(Wallace-Mus,), Londen.
’

E. C. Kretser of De Vos Avenue,
Bambalapitiya, Colombo, Ceylon,
wil1 be glad if any de Kretser would
write. to him or if any raeder of
the Navorscher would give him the
adrress of any de Kretser in Holland.

IS IEMAND U GELD SCHULDIG?
Uw oude reeds lang vervallen

rekeningen worden VOOP

II geïnd, onverschillig
waar ea hoe oud ze zíjn, op
basis van *N 1 ET GMND, G EEN KOSTEN”.
Reeds zeer lang bestaande

dienst.

Matige kosten.

Vlugge berichten.
-

betrouwbare

DOOP correspondenten

beslaan

wij de geheele

wereld.

-

Contrôle heeft U noodig ; wíj bezorgen 111die.
Zendt

gedetailleerde

opgaaf in duplo

VOOP

vlug .e behandeling.
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AVE, NEW-YORK CITY.

:

Kaart Marken omstreeks 1700/17.70 Kaart Buiksloot omstreeks 1750/1780.
Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwater
van schepen. Dissertatie Amsterdam 1886.
J. RINGELING : KunstveÍlichting
1859. Lezing gehouden in drie opeenvolgende
vergaderingen der Ver. ter beoefening der Natuurkundige
Wetenschappen te
‘s Hertogenbosch.
J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den IJk of een bepaald toezicht op balansen 1860.
E. HUGHES : Natuurkundige
aardrijksbeschrijving
uit het Engelsch door 3.
Ringeling (‘s-Hertogenbosch
1854).
Dr. JAN GERRIT RINGELING:
Gedwongen beweging van een punt langs de
voorgeschreven vaste kromme lijn. Proefschrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Questiones de Plutarchi vita Pericles (Lug
duni Batavorum) Proefschrift 1879.
HET NUMMER VAN “DE NAVORSCHER”,
waarin een beschrijving heeft gestaan van het familiewapen van Ringeling.
(Pieter Ringeling was Kerkmeester
van Buiksloot 1729, Schepen van
Schellingwoude
en Buiksloot 1751, 1752-1754
enz. Burgemeester 1732
enz., ‘Heemraad van de Waterlandsche Hooge Zeedijk in 1757, Kapitein
maakte in die kwaliteit zijn opwachting voor den
van de Burgerwacht,
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van diens hand
zijn verschenen.
BRIEVEN

onder No. 190 C.W. Adv. Kantoor

J. H. DE BUSSY, AMSTERDAM,
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ULTGAVEvan ENGELHARD,
VAN EMBDEN& Co. - 'AMSTERDAM.- MCMXXXVII
NOORDEK AMSTELLAAN 139.

DE NAVORSCIER verschijnt maandelijks.
Afzonderlijke
afleveringen, voor- ~ouvcr vo~rhnnden, worden B f 1.50 geleverd
Bij iederen jaargang behoort een uitvoeiig register, titel en omslag.
De prijs bedraagt f15.per jaar. Voor ‘t buitenland (met porto) / 16.50.
Over de abonnementsgelden
wordt in de maand Ju!i bij vooruitbetaling beschikt.
Men abonneert zich voor niet minder dan een jaargang.
Opzegging moet geschieden vóór 1 December.
H.H. Medewerkers wordt beleefd verzocht, hunne copie slechts aan één kunt
te beschrijven en rrchtsfreeks
toe te zendrn aan de Redactie, LAGE HONINWRDIJK 92, ROTTERDAM;
indien .aangeteekend”,
dan bijvoegen op adres : Postkantoor OOST.
Men gelieve de in te zenden stukken liefst met zijn vollen naam te onderteekenen.
Bijdragen van der Redactie onbekende schrijvers worden vernietigd.
Op v e 1 1 a n ge u geschiedt toezending van proef en copie ter correctie aan
den schrijver; alle verdere correctie geschiedt door de Redactie. Ingrijpende
correctie van dien aard, dat dc tekst geheel gewijzigd wordt of groote tusschenvoegingen moeten worden vermeden.
Overdrukjes
gelieve men tegelijk met de toezending der drukproef bij den
Uitgever aan te vragen, Zij worden belekend & f 5 per 15 stuks van 16 blz.
of minder en worden alléén geleverd, wanneer vooraf bij de Uitgevers ENGELHARD, VAN EMBDEN & Co., Noorder Amstellaan 139 Amsterdam
aangevraagd.
Zij, die een ingezonden artikel verlangen geïllustreerd te zien, zijn gehouden
de cliché’s daarvoor bij te voegen, tenzij deze op hunne kosten kunnen vervaardigd worden.
Nieuw verschenen werken op het gebied der wetenschappen,
waarover in
dit tijdschrift gehandeld wordt, kunnen b e o o r d e c I d worden na ontvangst
van een presentexemplaar
aan l:ct adres van de Redclctie.

INHOUD.
blz.
MEMORANDA
Oude relaties tu&hen
Nederland en Lippe, door J. Rasch 241
Het Schreyersdiep, door G. Lantermans . .
. . . . . 247
“1652”. Reis Prof. Dr. S. P. Engelbrecht, door C. Plokhooy. 257
GESLACHT- EN WAE’ENKUNDE
Nederlandsche adelijke geslach-.
ten [namen], door Mr. P. C.
Blois van Treslong Prins
258

blz.
Eenige beschouwingen
over de
West-Europeesche heraldiek
door J. W. Breggen
. . .
Le Cocq d’ Armandville
.
Nog eens de zwaan als zielevogel in de heraldischc folklore,
door Kits Nieuwenkamp
, .
Een soldaat uit Borger-compagnie
door K. Lantsrmans
.
.
Huygens, door J. A. V.
, .
Errata, . . . . . . . . .

270
282
283
285
287
288

MEDEWERKERS:
MR. J. BELONJE,
ED. VAN BIEMA,
Dr. H.
BLINK,
Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG
PRINS,
PROF.
DR. P. H.
DAMSTE,
IR. D. W. VAN DAM VAN HEKENDORP,
LUITENANT GENERAAL
W. E. VAN DAM V;1N ISSELT,
.I. P ENKLAAR,
E. E. GEWIN,
J. G. A. VAN HOGERLINDEN,
Mr. H. 1,. HOMMES, J. C. J. KLEYN’I‘JENS
LEEKAAR
M. O., J. H. VAN LINDEN VAN
S. J., K. F. H. DE KROON,
DEN HEUVELL,
D. P. C. MOLHLJIJSEN,
DR. G. A. NAUTA,
PROF.
R. D. NAUTA,
F. OUDSCHANS
DENTZ,
JAMES
PENNINCK,
M. A.,
M. C. SIGAL JR., W. M. C. REGT, DR. H. J. HEIJNDERS, JHR. H. H.
ROELL, MR. BARON
DE SMETH, W. BARON
SNOUCKAERT
VAN SCHAUBURG, KOLONEL
J. C. P. W. A. STEENKAMP,
PROP. DR. C. C. UHLENBECK,
DR. C. VELTENAER,
DK. K. VERDEIJEN,
Ja VRIESENDORP,
J. J. VÜRTHEIM,
E. WEGGEMAN
GULDEMONT,
E. A.

rubriek van VRAAG en AANBOD,
In deze rubriek kunnen boeken, plaatwerken, tijdschriften, dagbladen,
kunstvoorwerpen, schilderstukken, dingen van oudheidkundige of historische
waarde, munten en penningen enz. te koop gevraagd of aangeboden worden.
Tevens kunnen zij, die ruilen willen, hieronder hunne voorstellen doen.
Voor abonné’s van ,,De Navorscher” à 20 cents per regel, voor nietgeabonneerden 30 cents per regel bij vooruitbetaling. Gemakshalve worden
gaarne Nederlandsche postzegels voor betaling in ontvangst genomen.
Brieven onder No. 18 aan de UitGevraagd :
gevers van dit blad.
,De Nederíandsche
Leeuw”, jaarAangeboden :
gangen 1904, 1905, 1906, 1909.
LINAEBSNGT. HISTORIE,
comW. F. HARTMAN,Mampangweg binnen 7, Weltevreden N. 0.1.
pleet, drie deelen, 37 banden,
uitgave 1761.
,Nederlandsche
Leeuw”, Jaarg. 1910.
Coppels,

Sarto of de Sarto, Pragt.

Voor gegevens (genealogische en
heraldische) van deze familiën wordt
beleefd om mededeeling verzocht
T.
TE KOOP GEVRAAGD de navolgende‘ boekjes :
‘t RACKOUWS Catechismus met
syn Ondersoeck, in ‘t Latijn beschreven van Joan Henrico Alstedio,
ende nu vertaelt door Joan Greyde.
Franeker 1652 8O.
Verzameling van geestelijke grzangen vertonende den Vorst des
levens enz. Groningen 1758 120.
Bedenkingen over de verbetering
van de rympsalmen. Groningen 1762
Kl. 8O.
,,De Nederlandsche Leeuw” Nr. 5
VllIe Jaargang 1890.

Aangeboden :
Collectie Schilderíjen, Oude
Woliandsche Meesters.
Ach: primitieixxx
BRIEVEN Redactie NAVORSCHER,
Honingerdijk 92, ROTTERDAM.
,,De Nederlandsche
Leeuw”, Jaargangen : 4, 29, 31, 38 en 45, los
of gebonden.
Idem Jaargang VIII, No. 5.
Nederlandsche
Rietstap, I deel, me
+
opgaaf vanprijs.

BUFFON-

HISTOIRE

NATURELLE,

17 banden, uitgave 1766.
T. WEVER, FRANEKER,
JONGE, M.r. J. C. de. Heldendaden der Nederlanders ter zee van
de vroegste tijden tot op heden, naar
aanleiding van de geschiedenis van
het Nederlandsche Zeewezen. Ontworpen en op steen geteekend en
met een ophelderenden tekst voorzien van P. J. Schotel, Amsterdam
z. j. grout folio. In oorspr. half led.
band geb. met hoeken. Titel in goud
op de voorzijde en op den rug der
band. Rug met rijken gouden ornamenten. Geheel rood op snee.
Met 45 geheelzijdigen prenten buiten de tekst in lithographie. Het
werk is zeer voornaam uitgevoerd
op fraai, zwaar papier en vormt een ’
typografisch zeer goed geheel.
f 15.-.

Etsen door ARENDSEN

:

fan Steen. Gebed v66r het eten,
(Coll.. Ch. Morrison, Londen).
Ant. v. der Neer. Landschap bij
sneeuwstorm. (Coll. Lady Wallace,
Londen).
Al6ert Cuyp. Koeien aan het water.
(Wallace-Mus,), Londen.

E. C: Krefser of De Vos Avenue,
Bambalapitiya, Colombo, Ceylon,
wil1 be glad if any de Kretser would
write to him or if any raeder of
the Navorscher would give him het
adrress of any de Kretser in Holland.
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IS IEMAND U GELD SCHULDKG?
Uw ottde reeds lang vervallen

rekeningen worden voor

II geïnd, onverschillíg
waar en hoe oud ze zijn, op
basís van UN IET GE’IND, GEEN KOSTEN”.
Reeds zeer lang bestaande

Vlagge bertchten.
-

Door

betrouwbare

dieest.

Matige kosten.

correspondenten

beslaan

wij de geheele

wereld.

-

Contrôle heeft U nioodíg ; wij bezorgen Il die.
Zendt gedetailleerde

opgaaf

ín duplo
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voor vlugge

behandeling.

fotectíve Yervíce

AVE, NEW-YORK CITY.

:

Kaart Marken omstreeks 1700/1750 -- Kaart Buiksloot omstreeks 1750/1780.
Dr. HEIMAN GERRIT RINGELING : Bijdrage tot de kennis van het ruimwater
van schepen, Dissertatie Amsterdam 1886.
J. RINGELING : Kunstverlichting
1859. Lezing gehouden in drie opeenvolgende
vergaderingen der Ver. ter beoefening der Natuurkundige
Wetenschappen te
‘s Hertogenbosch.
J. RINGELING : Noodzakelijkheid
van den IJk of een bepaald toezicht op balansen 1860.
E. HUGHES : Natuurkundige
anrdrijksbeschrijving
uit het Engelsch door J.
Ringeling (‘s-Hertogenbosch
1851).
Dr. JAN GERRIT RiNGELING:
Gedwongen
beweging van een punt langs de
voorgeschreven vaste kromme lijn. Proefschrift Leiden 1879.
Dr. DIRK MEINHARD RINGELING : Questiones de Plutarchi vita Pericles (Lugdunl Batavorum) Proefschrift 1879.
HET NUMMER VAN “DE NAVORSCHER”,
waarin een beschrijving heeft gestaan van het familiewapen van Ringeling.
Pieter Ringeling was Kerkmeester
van Buiksloot 1729, Schepen van
en Buiksloot 1751, 175%-1754 enz. Burgemeester 1782
4 chelllngwoude
enz., Heemraad van de Waterlandschc Hooge Zeedijk in 1757, Kapitein
van de Burgerwacht,
maakte in die kwalltelt zijn opwachting voor den
Prins). - Eventueele besluiten, teekeningen e.d. welke van dlens hand
zijn verschenen.
BRIEVEN

onder No. 190 C.W. Adv. Kantoor

J. H. DE BUSSY, AMSTERDAM.

