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Be versterking van ons OranjehUis.
De geboorte van Prinses Beatrix.
In dezen nieuwen jaargang willen we het eerst de heuglijke gebeurtenis vastleggen, die voor de historie van ons
geliefd Vorstenhuis en voor heel hel Nederlandsche \‘olk
va11 het grootste belang is:
de geboorte van Prinses Beatrix, dochter van H.K.H.
Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernard,
op 31 Januari 1938.
Onze oude Navorscher, die reeds verscheidene Oranjespruilcn zag komen en ook helaas! heengaan, mag dit belangrijke feit in haar jaargangen niet groolc vreugde ver111e1de11.
Redactie.

Nederlandsche adellijke geslachten (Namen)
Gegevens uit de Fichescollectie van het LANDSARCHIEF
te BATAVIA.
(Vervolg van blz. 259 van LXXXV jaargang).
GANSNEB GENAAMD TENGNAGEL, LAMBERT JOOST
-, gehuwd met JOHANNA MARIA NICOLETTA DE
GIJSELAAR (N.A. 1913 bl. 364 sub X1) Als 4e en 5e
kind moeten volgen:
4. JACOBA ELIZABETH barones G. gen. T., geb. h.
Schoonoord onder Buitenzorg 20 Nov. 1817; get.
de G. G. Baron VAN DER CAPELL,EN en gemalin.
gedoopt Buitenzorg 1 Jan. 1818, tweeling met
5. GODARD ALEXANDER GERARD PHILIP Baron
G. gen. T. geb. a.v., ged. a.v. gett. a.v. werd 25
Jan. 1819 op Tanahabang te VVelt. begr. in huurkelder no. 28 uit sterfhuis van haren vader, toen
waterfiscaal te Batavia, op Goenoeng Sáhari. (B.S.
Bat. 157). In den zelfden huurkelder werd de vader LAMBERT JOOST vd. begr. op 23 April 1819.
Hij was -/- ab intestato. (B.S. Bat. 157).
GANSNEB GENAAMD’ TENGNAGEL, NICOLAAS
N.A. a.v. bl. 364; in het Landsarchief te Batavia be&
den zich sub Marine 148 eenige nota’s van zijn hand
1938-1.
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uit de jaren í852-3; hij
over nlarii~e-aangelegenheden
was toen luit. ter zee le kl.; als kap. luit. ter zee, chef
van het beheer der gouvernementsschoenersen kruisbooten stond hij in Dec. 1857 op vertrek naar Europa,
waarheen hem bij G.B. 27 Nov. 1857 no. 2 verlof was
verleend.
GANSNEB G E N A A M D T E N G N A G E L , ROBHERTH E N DRIK -, stond als onderkoopman uit te komen Juli
1769; werd 2e in het kleederpakhuis 6 Juli 1770; klein
winkelier 1 Oct. 1771; 2e adjudant van de kasteelspennisten 26 Juni 1772; hij werd 6 Maart 1773 op het
Holl. Kerkhof te Batavia begr. uit sterfhuis aan de
Groote Rivier. (B.S. Bat. 164).
GANSNEB G E N A A M D T E N G N A G E L , S I M O N K A R E L
EMANUEL MATTHEUS WILLEM baron -; zijn conduitestaat van 1839; hij was toen le commies Res.
Kantoor te Solo; zie B.S. 108 bl. 474; 18-10 B.S. 109
1 bl. 258 en IV bl. 282; zijn handt. als amblrb B.S.
te Menado 18-13 (B.S. Menado 80 no. 5); in IS55 was
hij ambtr. B.S. en fd. notaris te Probolinggo; zijn
handt. in het Landsarchicf; in 1857 trad 111~ vreemd
op toen de opvolgiug van den regent te Probolinggo
aan de orde was (Fam. R. 948); uit zijn huwelijk met
,4. S. GEBHARDT was nog een zoon HENRI .JACOBUS baron G. gen. T., geb. Breda circa 1851. (B.S.
150) (Zie Ned. Adelsb. 1913 bl. 364 sub X11).
GANSNEB
GENAAMD TENGNAGEL, WILHELMINA -,
geb. Batavia
, nat. dr. van NICOLAAS baron
G. gen. T. (N.A. a.v. bl. 361 sub XI 1) huwde Probolingo 28 Nov. 1855 THOMAS STAi\llFORD REYSEKE.
(B.S. 150).
GEEN, ANNA LOUISA VAN -, Haar doodgeb. kind 17
April 1909 begr. te Solo 18 April 1909, Nieuwe Bcgraafplaats.
GEEN, DIRK WILHELMUS VAN -, huwde LAURETTE
KNOPS, dr. van JOHANNES K. en inl. vr. SOPHIA;
zij werd gewettigd bij G.B. 25 Aug. 1808. Hunne zoons:
1. Jhr. JOSEPHUS VAN G., ged. Welt. 11 Feb. 1821.
gett. de vader en OLYMPIA VAN DER DOES, geb.
BEYLLARD (‘B.S. Rat. 50).
2 . J O H A N N E S K A R E L A N T O N I U S b a r o n V A N -,
ged. a.v. 23 Maart 1823, get. majoor GEORGE (a.v.)
Het test. van DIRK WILHELMUS VAN G. in Col-
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lectie Reg. test. Weeskamer Batavia op het Landsarchief (Jaar 1833 fol. 123)
GEEN, ESTER VAN -, had in 1782, 1786 en 1788 kindederen te Ternate bij FRANS VAN ROOY; (B.S. 48 bl.
26, 66 en 124). Zij komt ook voor als ESTHEK VAN
GEIN, vri-je vrouw en kreeg als zoodanig te Ternate
een dr. JOHANNA DOROTHEA VAN G., ged. Ternale
14 Maart 1783, gett. JOHANNES SIMONS en hv. E.
CH. FLORIJN. (B.S. 48 bl. 45).
GEEN, H. L. J. M. VAN -, geb. Hoogstraten (Belg%) 17
Sept. 1850, -I- 23 Dec. 1891, begr. Tjiandjoer.
GEEN, JOSEPHUS VAN -, had bij de vrije vrouw (onchristen) COENING een zoon JOSEPHUS VAN G. geb.
28 Juni 1824, R. Kath. gcd. Batavia 21 Dec. 1824 (B.S.
Rat. 47 bl. 54).
GEEN, MATTHIAS VAN -, was 3 April 1821 te Batavia
getuige doop kind BEELAERT. (B.S. Bat. 47)
GEER, CAREL EMILE HUBERT JAN DE -, (N.A. 1913
bl. 177 sub 6j was sergeant Inf. N.I.L., stamb. no.
76171 en t ah inlest. te Weltevreden (Fam. G 352)
GEER, l..... DE -, flankeur, 7 Welt. 21 #Juli 1818 in het
Hosp. (B.S. 157)
GEER, MAGDALENA
DE --, (N.A. 1913
van HENRY VAN
boemi ingeschreven

JACOBA CORNELIA THEODORA
bl. 381 sub 6); haar echtscheiding
SON werd 3 Nov. 1904 te Soeka(B.S. 148 bl. 161)

GEER, Jhr. Mr. W. C. E. DE -,; zijn handt. als griffier
Hooggerechtshof te Batavia d.d. 26 Oct. 1842 in B.S.
78 111; hij was in 1850 res. van SOERAKARTA en
kreeg bij G.B. 3 Dec. 1850 no. 1 verlof naar Europa
van Feb. 1851 tot Jan. 1853; in 1855 was hij res. en
fd. notaris te Djokja; zie Gen. Her. Gedenkw. betr.
Europeanen op Java. Hij was ridder in verschillende
orden.
GEL,OES D ’ E L S L O O , C H A R L E S g r a a f D E -, m a a k t e
in 1867 een reis over Java. (Fam. G 706)
GERICKE, AUGUST -, wenschte in Feb. 1834 te gaan
huwen me1 ANNA MARIA ,OUTSHOIF, wede. J. F. J.
SPRIELT te Amboina (B.S. 55 no. 22). Hij was zendelingleeraar en ondertr. met haar te Amboina 9 Feb.
1834; de 2 laatste proclamaties 16 Feb. 1834. In 1835
woonde zij als weduwe te Amboina. (Fam. G 664)
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GERICKE, A. C. E. -, hv. VAN SOEST, geb. 19 Juni
1857, -f 3 Aug. 1871, begr. Poerworedjo no. 139.
GERICKE, ELISABETH GEEI<TRUIDA WILHEI,JIINA
-, dr. van As. GERICKE, werd oud 7 m. begr. Binnen
Portug. Kerkhof Le Batavia 21 Dec. 1786. (B.S. Bal.
165)
GESSELE, GERAERD VAN -, en MARGRIET VAN REVELT lieten 15 Aug. 1655 in de Hall. Kerk tc Batavia
een dochter ANNA doopen, geti. dc secretaris VINCEY~ VAN MOOCK, NICOLAA.4S SNIJDER, M:\RIA
HOOGKAMERS en SUSANYA CHRISTIAENS (B.S.
13at. 6)
GESSELER TE LINTEL3, J:,I-XANxX CAROLINA HEKRIETTA LOUIS4 VAN -, geb. 22 NO\-. 1813 werd 5
/Feb. 1815 te Batavia in de Hol!. kerk gedoopt na geadopteerd te zijn door ABRAHAM WILLIAM LOUIS
VAN G. TE L.. Haar moeder was de onchristen vrouw
SATIA; geluigen bij den doop CAREL I;liRl,i~-4ND
BURRï en JOHANNA CATHARI~A BURRY. (B.S.
Bal. 4-1 bl. ‘189;
GEUSAU, L:ZMORA.4L ViIN ---, (Zie Ned. Adelsb. 1913 bl.
401 sub XI ). Onderkoopman builen emplooi werd 2e
admin. in de suikerpal~huizc~~ 20 0~1. 1870: werd 2e
a$jud. van de I;asteels~,ennis-lcII~is~tc~~ 25 Juni 1871; luit. van
die pxnisten 5 Juli 1782; diaken van de geref. kerk
3 Dec. 1783; lol sabandhaar en licentmrester aangesteld onder ,loevocging van den rang naast de commissaris en voordracht ter verkrijging van koopmnnsgage 13 Mei 1785; werd als zoodanig bij de Palriaschc
brief van 15 Me1 17% geapprobecrd 19 Maart 1783.
Hij ondertr. Batavia 21 Mei 1780 en huwde uld. Hall.
kerk 31 Mei 17SO WILHELMINA HEKDRIKA ALTING (B.S. Bal. 77-11). Huil zoon FVILLEhf ARNOLD
ALTING VA4N C;. werd 7 Nov. 1783 in de Hall. kerk
te Batavia ged. Hij zal dus wel le Balavia gedoopt zijn;
(B.S. Bat. 41 bl. 267) Getuige bi,j den doop was grootvader Mr. WILLEM ARNOLD ALTING, g.g. van N.I.
Hij werd 16 *Juli 1785 op het Hall. Kerkhof te Balavia
begr. voor rekening van zijn schoonvader in den kelder
N.O.Z. no. 97 uit sterfhuis Buiten de Nieuwpoort. (B.S.
Bat. 138); zijn test. in Reg. 1785-6 fol. 9) Zijn wede.
W. H. ALTING herlr. 13atavia Porlug. Builenkerk 13
Jan. 1786, ondcrlr. 7 Jan. t.v. SAMUEL VAN HOESEX. (B.S. J?at. 83)
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GEUSAU, WILHEL’M THEODOOR VON -, + in Atjeh
26 Juli 1889.
GEUSAU, WILLEM VAN -, gehuwd met EMMA THEODORA VAN NOËL laten 6 Maart 1853 te Semarnng
een zoon WILLEM THEODORE NICOLAS VAN G.
doopen, geb. Amboina 29 Aug. 1852. Getuige was JAN
JACOB NOSSE. (B.S. Semarang 54 bl. 67)
GEUSAU, Jhr. WILLEIM ARNOLD ALTING VAN -, huwde S. H. W. UMBGROVE. Zie over hen Fam. B 488
nos. 1-3 (correspondentie uit 1828; Fam. H 251 en
Varia 166 bl. 190)
GEVAERTS, FRANCOIS
-, adelborst O.I. Comp. ondertr.
Batavia 6 Jan. 1633 ANTHONICA CATELA, geb. Cust
Coromandel, wed. JAN BARENTSZ, vrijburger te Batavia. (B.S. Batavia 53)
GEVAERTS, Jhr. PAULUS OCKER HENDRIK -, werd
3 Feb. 1828 te Welt. gedoopt, gett. de ouders (B.S.
Rat. 50)
GEVAERTS, Mr. OCKER -, geh. met ELISABETH BOONEN; Hun test. in Reg. 1829 Batavia fol. 251, d.d. Bat.
24 Juli 1826; een codicil ald. fol. 255 voor notaris
G. J. VAN ZON.
GEVERS, ABRAHAM HUGOz. -, werd op 19 Juni 1821
te Dordrecht als lidmaat Geref. Kerk afgeschreven.
(Fam. G. 147); hij + op terugreis naar iNederland a.b.
van de Anna en Elise kap. DRENT op de hoogte van
St. Helena en was ridder Ned. Leeuw. Zijn executeurs
test. waren J. J. VAN BRAAM; Mr. H. M. WILLER en
D. D. VAN BOECKHOLTZ. Hij werd 15 Juni 1828 in
den echt verbonden door Ds. Lenting. (B.S. Bat. 121)
Een test. van hem in Reg. Batavia 1833 fol. 334 (toen
zijn vrouw was overl.
GEVERS, A . . . . . . -, kreeg 24 Mei 1856 een reispas van Batavia naar Semarang per stoomboot Koningin der Nederlanden kap. Prins (Fam. G. 176) Hij was ambtr. op
wachtgeld oud 29 jaar. (Fam. G 176)
GEVERS, BARBAR -, van Hattenburg, wed. van ANTONY BEER ondertr. Batavia 21 Sept. 1645 HANS HAMBURG (BB.S. Bat. 52)
GEVERS, CASPAR -, van Breda, corporaal, in 1804 met
Maria Suzanna in Indië., tract. Rsd. 5-40; werd Juli
1805 sergeant; in 1805-6 te Batavia; op expeditie naar
de PadangsChe Bovenlanden 1806. (Mil. 30 fol. 329)
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liet 1 Juli 1810 te Batavia R.Knth. een dr. JOANNA
doopen, geb. 21 Juni 1810, gett. PETRUS MULDER en
JOANNA DIRCKKINCK, (B.S. Bat. 47 bl. 5)

GEVERS, JOHANNA ELIZABETH -, in 1868 en 1869
doopgetuige te Batavia. (B.S. Bat. 180 & 181)
GEVERS, Mr. PAULUS -, onderkoopman titulair gaat
naar Bantam in de ambassade van den heer BRETON
29 Juli 1777; wordt effectief onderkoopman bij patr.
brief van 12 Nov. 1766; wordt 2e admin. in de suikerpakhuizen 9 Sept. 1777; wordt koopman en eersle
adm. 20 Oct. 1780 en seffens Lot lid in ‘t collegic van
schepenen benoemd 20 Ocl. 1780. Tot ouderling van
de geref. gemeente verkozen 5 Dec. 1780; tot lid in “1
Collegie van curatoren en scholarchen benoemd 25
Mei 1781; als koopman geapprobeerd 16 Mei 1783;
krijgt permissie om te repatrieeren 27 Mei 1783. Zie
ook Fam. S 21-32 en G 388; als oud schepen, koopman
en oud lste admin. in de suikerpakhuizen alhier stond
hij 14 Juli 1783 op punt le repatrieeren met het Pruisische schip ,,De Berlijn”. Acte van indemniteit. (Fam.
G 445 en G 451)
GEVERS, WILLEM -, was 1821 te Indramajoc. (Zijn
test. in Keg. Batavia 1822 fol. 87)
GEVERS LEUVEN, WILLEM -, geb. Dordrecht in 1770,
pakhuismeesler te Indramajoe, t in de Preanger 8
April 1822. (B.S. Bat. 161)
GEVERS VAN ENDEGEEST, Jhr. LEONARD ADRIËN
CHARLES -, begr. Buitenzorg 25 April 1913 Afd. B
B no. 274.
GEVERTSZ, HELENA SALOMINA -, van Colombo huwde JACOBUS DOEBBRATSZ. Zij test. Colombo 3 Mei
1770 (Fam. M 169 bl. 33) Zij was eersl geh. met RIEINBERG (a.v. bl. 38) Haar grootvader hcelle C119DOZE
(a.v.)
GOCKINGA, FAMILIE -, Zie Fam. R 695 no. 14 Ao. 1789
GOCKINGA, ARNOLDINA JOHANNA -, huisvr.
RI- CHARD, ANDREAS LUDOLPHI NOBEL; Zie Varia
166 n bl. 190. Zie Gen. Her. Bladen 1 bl. 151.
GOCKINGA, GODFRIED CAREL --, Zie a.v. en Fam. G
139: in Test. Reg. Semarang 1784-5 bl. 61; Hun test.
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in Reg. Batavia 1788-9 fol. 185 en 401; Hij was onderkoopman toen hij 3 Dec. 1782 diacon der Geref. Gem.
werd; hij werd 13 Mei 1783 2e admin. in de suikerpakhuizen; 6 Juni 1783 2e admin. in het provisie magazijn; res. van Tegal met voordracht tot koopman 28
Nov. 1783; werd ten springtochtje met zijn Ed. huisgezin naar Batavia verleend 29 Maart 1785; werd bij
Patr. Brief van 27 Nov. 1784 als koopman geapprobreerd 14 Juli 1785; opziender van de Gale Corle 19
Juli 1785; wordt als koopman en resident te Cheribon
als opperkoopman voorgedragen 29 Juni 1790; werd
behoudens rang ontslagen en naar Nederland verlost
16 Maart 1792 (Zie Gen. en Her. Bladen 1 bl. 150; zijn
handt. Fam. E 379 no. 39; zie ook Fam. E 413 bl. 88).
Een dochter van hem en J. M. ALTING geb. Cheribon
7 Nov. 1788 -t ald. 8 Nov. 1786. Zijn evengen. hv. geb.
Batavia werd beqr. voor de Prot. Kerk te Cheribon;
zie Gen. en Her. c(;edenkw. betreffende Europeanen op
Java); over de legitime porties van zijn drs. WILHELM I N A PETRONELLAJACOBA G . e n ARNOT,DINA
-JOHANNA G. (Rekeningboek Weesk. Batavia 1794 d.d.
9 Juli Deel Wcesk. Batavia 1794-5 bl. 8.)
GOCKINGA, WILHELMINA PIETRONELLA JOHANNA
--, (Zie Gen. Her. Bladen a.v. bl. 151 sub le) komt als
S. J. GOCKINGA hv. CORNELIS JANSEN, ,koopman
te Amsterdam voor in Varia 166 n bl. 190. Toen werd
voor hare rekening Rsd. 62.807.14 in ‘s Lands kas gestort.
GOEDECKE, EMMA, --, geb. Buitenzorg 31 Oct. 1862,
erkend 21 Mei 1863, dr. van WILHELM G. en Inl.
vrouw SANIKUM. Zij + Medan 6 Mei 1891
nal.
f 109.96% (Jav. tour. 1893 no. 34 extra bijv.)
GOEDECKE, Cj71LHELM -, geb. 2 Juni 1829, + 27 Mei
1863, begr. Buitenzorg, zoon van AUGUST G. en LOUISA ROTTIGER, was hoornblazer le Comp. 12e Bat.
Inf. en had een dr. bij de Inl. vr. SANIKUM. De commissarissen in den boedel waren BIJLEVELD, 2e luit.
en VAN NAUHUYS, sergt.
GOES? AART VAN DER -, getuige te Batavia 22 Juni
1777. (BS. Bat. 39)
GOES, ADRIAAN VAN DER -, gehuwd met *JUDITH
VAN CRAYSCHOT, lieten 14 April 1669 een zoon JOANNES doopen in Holl. Kerk te Batavia. Getuigen waren De Hr. CONSTANTIJN RANST, Sr. JOAN VAN
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DER GOES, Juffr. HESTER HARTSINCK en Juffr.
ANTONETTA KROONENBURGH (B.S. Bat. 6); hij
was koopman Cie, en zij test. 21 April 1670 notaris P.
VAN LEEUWE (Keg. Batavia 1670-2 fol. 144) Hij
was geb. Rolterdam; zij hertr. Batavia 9 Aug. 1674
L. CRIJN. (B.S. Bat. 55 bl. 273) Zij komen ook voor
in Reg. Test. Batavia 1686-8 fol. 528. Blijkbaar was
JUDITH VAN CRAYSCHOT de weduwe van THOMAS VAN IPEREN. (Zie Reg. Test. 1670-2 fol. 116)
GOES, ANTHONY VAN DER -, negotieboekhouder te
Colombo met kwaliteit van koopman 2 Sept. 1697.
G O E S , C O R N E L I S VAN D E R -, h u w d e S i n g k a w a n g
(Borneo) 22 April 1880 JOHANNA ML4RIA SIJSANN:\
BRUGGER. Zij werden gescheiden R. van J. Batavia
10 Juni 1904 oud 39 jaar; hij woonde toen te Malnng.
GOES, F--- -, kap. ter zee, comm. Schip De Phoenix
1763, handt. Fam. L. 216~.
GOES, GERRIT HENDRIK VAN DER -, 2e commies Alg.
Rek. N.I., qeb. Pontianak oud 29 jaar, (1922j, zn. van
CORNELIS VAN DER G. vd. te Soerabaja en diens
gesch. hv. J. M. S. BREGGER, huwde Mr. Cornelis 27
J u l i 1 9 2 2 M A R I A N A N C Y CHl~ISTINA RONKES
AGERBEEK, geb. Pnmekasan, 37 jaar 3e commies Alg.
Rek. wed. WILLEM JOHANNES TROUERBACHen
dr. van THEODORUS HENRICUS R. A. en MARIA
CHRISTINA
AGERBEEK.
GOES, HENDRIK D,4NIEL ADRIAAN VAN DER -, geb.
Amsterdam, oud 4-9 jaar, geh. en 2 k., ass. res. vau
Saparoea en Haroeko bij G.B. 7 *Juni 1845 no. 22. Conduilestaat per ult. Dec. 1854 (B.S. 145 bl. 4-5) Hij was
gep. res. van Banda in 1865 en geh. met MARIA Ah’TONIA ENGLES. Hun dr. ADRIANA MARIA sNTONIA VAN DER G., geb. Amsterdam, 23 jaar, ongeh.,
T Soerabajaij 3 Maart 1565 (B.S. 47B bl. 7) Zijn handt.
in 1865.
GOES, HENDRIK MAURITS VAN DER -, geb. Osnabrück, oud 34 jr., + Mil. Hosp. Welt. 15 Jan. 1836, zn.
van FRANK VAN DER G. en JEANNE LOUIZE BACMANN; hij was in 1835 als le luit. per S. Johanna uit
Nederland vertrokken en liet f 16.07 no. (Jav. Conr.
1837 d.d. 4 Jan. no. 1).
sergeant
GOES, HENRI VAN DER -, geb. MakaSser,
schrijver Dep. van Oorlog te Bandoeng, geb. 27 Sept.
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1883, zn. van HENRI VAN DER G., admin. Begr. te
Malang, en Inl. vr. MOESTIKA, huwde Bandoeng de
Inl. vrouw (Christin) HENRIETTE LOUISA SAMI-+
NAH, toen oud 27 jaar, dr. van SETRO en DJASIMAH.
GOES, J... VAN DER -, admin. Cult. My. Trettes te Panggoeng Dampit bij Malang is dood 21 Feb. 1928. Oproeping crediteuren enz. Jav. Cour. 1928 no. 15 bl. 212.
GOES, JAKOB VAN DER -, van het Ijoffieland Soember
Tj.veleng, Malang trad 25 Aug. 1895 in dienst van Cult.
Mq. Kajoe Enak te Loemadjang (Fam. G 782)
‘GOES, JOHANNA ADRINA VAN DER -, t Makasser 26
Sept. 1853.
GOES, JOOST VAN DER -, huwde AEFJEN ADRIAENS
die als wed. onderlr. Batavia 14 Juli 1633 THOMAS
CLAES. (B.S. Bat. 53)
GOES, JOOST CHRISTIAENSZ VAN DER -, huwde MARIA MAMIMONS t hun dr. CATALINA, ged. Batavia
Holl. Kerk 29 Dec. 1630, gett. ANTONIE HURT, HANS
CHRISTOF;FEL COLMANS en CATHARINA PUYT.
(B.S. Bat. 2 en 3)
GOES, NICOLAAS VAN DER -, onderkoopman heeft het
opzicht over de smids- kuipers- mandemakers en blokkemakers moetende dagelijks haar werk schriftelijk OXnemen en rekening houden over het gebruyk van t
selve 3 Aug. 1621. Hij treedt in een nieuw 3 jarig verband met f 44. op 3 Aug. 1621.
GOES, ODA CORNELIA ALIDA VAN DER -, geb. Sinkawang 10 Juli 1882, t Tegal 28 Oct. 1908.. begr. ald.
graf 481 als hv. van J. W. COORENGEL.
‘GOES, P--- H--- VAN DER 1, kreeg een zoon Semarang 15 Maart 1837.
GOES, PAULINA LOUISA HENRIETTE VAN DER -,
{- Batavia 11 April 1854.
GOES, PHILIP ANDRIES VAN DER -, 3e carga in den
handel op China 21 April 1739; koopman en 2e carga
18 April 1741; hi,i werd als zoodanig 9 Juli 1742 op
het Holl. kerkhof te Batavia begr. uit huis van den onderkoopman ADRIAAN DENIJSSE op de Tijgersgracht
GOES, PIETER VAN DER =, van Rotterdam, in 1687
met sc’hip Zion als matroos m Indië op f 10 ‘Sm., daar-
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na wd. kaartemaker, werd 19 Jan. 1691 op f 40 ‘sm.
als zoodanig vast aangesteld voor zijn loopend verband
van 5 jaar (Actenboek 1689-91 bl. 308).
GOES, WILHELM JOHAN VAN DER -, 28 April 1817
uit Leiden te Soerabaja aangekomen en ald. ingeschreven als lid Herv. Gem. op vertoon van attestatie (B.S.
30)
GOES, WILHELMINA JOHANNA VAN DER -, huwde
C. A. HILLEBRANDT. Hun kind ged. Semarang 6
Jan. 1850 (B.S. Semarang 54 bl. 18)
GmOES, WILLEM VAN DER -, geb. Scmarang 14 Mei 1832
GOES, AERT PETRUS WILLEM HAACK VAN DER -,
geb. Balavia, T ald. 133 Nov. 1783 oud 3 j. (B.S. Bat.
246 bl. 89)
GOES, PETRUS HAACK VAN DER -, lidmaat Gerf.
Kerk te Amsterdam, ald. afgeschreven 2 Dec. 1824
(Fam. G 151) Hij huwde Solo 16 Dec. 1832 J. E. HORNOFF (N.A. 1913 bl. 4552 sub X11) In 1839 was hij
ontv. Ink. en Uitg. Rechten te Semarang, oud 40 j. en
had hij 7 k. (Conduite B.S. 108 18393 bl. 382) Zie ook
B.S. 144 bl. 26 en 45; In Feb. 1855 woonden zijn hicrnavolgende kinderen alle te Semarang, t.w. :
1 . E R N E S T I N A J.iCOBA CAROLINuA HAACK VEN
DER G.
2 . I’HILII’I’INA JOHiZNNA PETRONELLAH A A C K
VAN DER G.
3. KAREL HENDRIK ADRIAAN HAACK VxN D. G.
4. WILLEM JAN HAACK VAN DER G.
5. CLASINA MAGDALENA MARIA HAACK VAN
DER G.
6 . J A C O B A MAGDALENX CHARLOT’I‘:1 HAACK
VAN DER G.
7. AERT HENDRIK FREDERIK HAACK VAN DER
G. (B.S. 144 no. 45; bl. 290 d.d. 16 Juni 1855)

.

GOES, PETRUS WILLElM HAACK VAN DER -, (N.A.
1913 bl. 452 sub X111) Van de kinderen uit het 2e
huw. werd :
1. Jkvr. ERNSINA JAKOB4 CAROLINA gedoopt Batavia 25 Juli 1869 (geb. Poerwakarta (Krawang)
16 Maart 1867. (B.S. 181)
2. AERT PETRUS WILLEM VAN DER G. ged. Batavia 30 .Juli 1871.
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3. PETRUS WILLEM CONSTANTIJN VAN DER G.
ged. Batavia (Ds. Kemman) 30 Juli 1876.
4. MARIA EMILIE VAN DER G. geb. 25 Juni 1873,
ged. Batavia 30 Juli 1876. (a.v.)
GOES, PH--- VAN DER -, was 16 Sept. 1930 50 jaar
gehuw’d met E. E. KLERK& gep. ass. res. te Weltevr.
GOES, PHILIPPINE HENRIETTE CORNELIA HAACK
VAN DER -1 geb. Padang 3 April 1869, werd 30 Juli
1871 te Batavla ged. (B.S. Bat. 182)
GOES VAN NATERS, ENGELBERT VAN DER -, ass. in
dienst O.I. Cie. werd begr. Holl. Kerk Bat. 23 Feb. 1737
in een huurkelder uit het huis van Wed. FRANS MIJLLER op de Rhinocerosgracht (B.S. Bat. 235)
GOLDBERG, JOHANNES -, Brieven van den Gouv. Gen.
aan hem (Varia 34111) ; handt. ‘s Gravenhage 3 Jan.
1816 (Varia SO), f 25 April 1828 (Fam. A 518 bl. 3)
GOLDBERG, Jkvr. NELLY --., huwde JOHANNES CORNELIS TEN HAM. Hun kind geb. Semarang 6 Maart
1859 (B.S. 54 bl. 114)
GOLDMAN, Jhr. ALBERT HENDRIK -, (Ned. Adelsb.
1913 bl. 461 sub 4) was April 1861 le Klerk Financiën. Dienststaat B.S. Bat. 73-393; conduitestaat 1881
als adj. ontv. voor de perceptie van ‘s Lands Middelen
te Batavia (BS. 142 no. 127 sub 7)
GOLDMAN, ANNA CHRISTIhA -, doopgetuige te Soerabaja 1783, 1790, 1793. Zij was 8 Juli 1769 oud 15 jaar
(B.S. 30) Zij lest. 30 Juli 1813 nats. J. Burger (Fam. K
523 bl. 66j. Zij was geb. Banjoewangi en huwde Batavia 6 Juni 1813 H. BOEKHO:F,F (B.S. Bat. 121) Als
wedr. huwde hij 27 Aug. 1820 te Batavia W. M. DEININGER (B.S. Bat. 1’22 en 238 no. 19) Haar test. Batavia 1817 bl. 282) Zij begr. 16 Nov. 1817 te Welt. uit
sterfhuis Buiten Nieuwpoortstraat. (B.S. Bat. 157).
,GOLDMAN, Jhr. CAREL FREDERIK -, (N.A. 1913 bl.
462) was in 1846 suikerfabrikant (Fam. G 875) Zijn
hv. geb. ‘s Gravenhage woonde 1862 te Probolinggo
met 3 kinderen (gend. bl. 463 sub llL 12 en 14) (BS.
150); als gouv. Molukken handt. 1859. Zijn wed. L.
C. E. ENGLER test. 10 Oct. 1875 (Fam. E 295)
GOLD,MAN, Jhr. CAREL JOHAN LOUIS -, (a.v. bl. 166)
werd bij G.Bi. 8 Dec. 1866 no. 1 ben. ass. res. Loemadjang en fd. notaris (Fam. G. 569 handt.)
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GOLDMAN, CHRISTIAAN -, chir. majoor te Soerabaja
in Test. reg. Semarang 1768 fol. 35 d.d. Soerabaja 16
Oct. 1766. Zijn wed. MARIA HENDRIKA DE REUS,
getuige te Soerabaja 1781 en 1785 (B.S. 30) Haar test.
in Reg. Semarang 1791-2 fol. 25 d.d. Soerabaja 19 Nov.
1786. Kinderen:
1. CHRISTIAAN FREDERIK G. liuvvde MARIA GEERTRUYDA RANDAHL.
2 . W I L H E L M I N A E R N E S T I N A G . hv. hospitalier
BERNARDUS CRAMER.
3. CHRISTIAAN HENDRIK G.
4. ANNA CHRISTINA G.
5. JAN WILLEM G. geb. 11 Oct. 1766.
GOLDMAN, CHRISTIAAN FREDERLK -, geb. Soerabaja; in 1767 in dienst als mil. schrijver op f 10 ‘Sm.,
daarna jong ass. op f 16 en 6 Juni 1776 ass. op f 20
‘sm. en een 3 jarig verband;: (Actenboek) 1773-6 bl.
732). Hij was in 1788 ass. te Banjoewangi; Zijn hv.
M. 6. RANDAHL of RANDAEL oud 20 j. werd 7 Au.g.
1781 aaugenomen als lidmaat Prot. Kerk te Soerabaja
(B.S. 30) Hunne kinderen:
1. MARIA GEERTRUYDA G., geb. 30 Mei 1780, ged.
Soerabaja door Ds. F. MONTANUS 8 Juli 1781,
get. MARIA HENDRIKA DE REUS wed. GOLDMAN (B.S. 30)
2. ANNA HENDRICA G., geb. 10 Jan. 1783, ged. a.v.
27 Juli 1783 (gett. CHRISTIAAN HENDRIK GOLDMAN en ANNA CHRISTINA GOLDMAN (B.S. 30)
3 . CHRISTIAAN FREDERIK GOLDMAN, geb. 5 Juni
1785, ged. a.v. 17 Juli 1785, get. als sub 1: (B.S. 30)
GOLDMAN -, CHRISTIAN GODLIEB -, ondertr. Soerabaja 12 Sept. 1824 ELISABETH ‘OOSTERMAN, geb.
Amsterdam oud 19 j. jdr.; 3e huw. proclamatie 19
Sept. 1824 gett. JAN JACOB VAN SEVENHOVEN en
ANNA CATHARINA LUYTJENS. (B.S. Soerabaja 64
no. 20) Uit dit huwelijk: JOHAN CHRISTIAAN (Zie
bl. 460 IIIbis sub 1 Ned. Adelsb. 1913), geb. bij Batavia 29 Nov. 1827, ged. aan huis te Batavia 3 Feb. 1828,
na doode moeder (gett. de grootouders GOLDMANCOERT (B.S. Bat. 50) Zijne echtgen. werd 31 Dec.
1827 te Welt. begr. (B.S. Bat. 159)
GOLDMAN, CHRISTIAAN HENDRIK -, (Vgl. hierboven
sub CHRISTIAAN G.) werd 14 Mei 1776 in dienst O.I.
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Comp. genomen als jong ass. op f 16 ‘sm. met 5 j. verband. (Actenboek 1773-6 bl. 704); hij verzoekt 3-4 Juni
vergunning tot verblijf op Java (Actenboek of B.S. Bat.
190 bl. 797 en 799)
GOLDMAN, Jhr. FRITS -, kantoorchef P.T.T. le Banjoewangi 1910 (Fam. W’ 973).
GOLDMAN,

FREDERIK -, werd 25 Juni 1761 vendrig.

GOLDMAN, I R E D E R I K U S T H E O D O R U S -,
via oud 20 j. ongeh. controleur 2e kl. Res.
Conduite 1.835 B.S. 137 bl, 62)
GOLDMAN, Jhr. HENRI THEODOOR -, geb.
19 Nov. 1876, f- Batavia (Passer Baroe) 9
;(Fam. G 1 8 4 )

g e b . BataPekalongan.
Buiteuzorg
Aug. 1877

GOLDMAN, J k v r . HENRIETTE THEODORA-, ondertr. Probolinggo le afk. 6 Juli 1862,6 (B.S. 56 bl. 257)
GOLDMAK~ JOHAN CHRISTIA~4N -, c o r r e s p o n d e n t i e
me1 JAMES FICHAT e.a. 1814-1815 (,Fam. F. 381) hij
w a s depuly acc. genera1 op 1000 Rupees te Balavia
181G (B.S. Bal. 193 bl. 2, 141, 190, 222 en 227)
GOLDMAN, JACOBA MARIA --, j.dr. huwde Batavia ten
huize harer ouders (B.S. Bat. 121) Zij hertr. (B.S. Bat.
121); haar le man WILLIAM BARRETT -f Villa Simplicilas bij Kebajoran en werd in het bosch daarbij
begr. (B.S. Bat. 173) zie over zijn boedel d.d. 7 Sept.
1814 Rekeningboek Weesk. Batnvia 1814 fol. 143, 155)
GOLDMAN, JACOBUS -, oud 21 dagen, begr. Welt. 29
Juni 1803, zn. van den koopman JOHAN CHRISTIA.4N
G-. won. Weg van Rijswijk (B.S. Bat. í70)
GOLDMAN, Jhr. JAN CHRISTIAAN KAREL -, zijn hv.
A. P. E. JURGENS begr. Semarang Algem. Hegr. Nis
15 rechts, na ald. 19 Nov. 1923 te zijn overl.
GOLDMAN, Jkvr. JEANNE -? had cen nat. zoon FRANCOIS JAN GEORGE G. geb. Batavia 21 Sept. 1861,
t ald. 25 Sept. 1861.
GOLDMAN, JOACHIM FREDERIK -, (N.A. 1913 bl. 458
sub 5) begr. Welt. 21 (t 20)( Feb. lSO5 voor rekening
vader toen opperkoopman won. Rijswijk (B.S. Bat. 170)
GOLDMAN, JOIIAN CHRISTIAAN -, abs. ass. te Scmarang 1793; koopman en negotie en muntboekhouder
te Batavia (Fam. G 39 bl. 2v.v.); In zijn stamboek geeft
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bij als ouders op CAREL FREDERIK G., burger en
winkelier te Dresden en MARIA SCHROEDER; hij
kwam in Indie April 1785 en vroeg 10 Nov. 1813 als
plaatsvervangend accountant acte van verblijf; (B.S.
Bal. 250 bl. 68); hetzelfde vraag1 bij 10 Jan. 1815 (B.S.
Bat. 192 bl. 137); 26 Ocl. 1795 werd hij soldijoverdrager op Semarang; van ziine kinderen werden gedoopt
te Batavin:
1. JACOBA MARIA G. op 7 Juli 1797 te Welt. (B.S.
Bat. 44 en 40))
2. CHRISTIAAN GODLOB op 24 April 1799
get.
C H R I S T I A A N GODLOB FISCHEH.
3. CAREL FREDERIK, op 5 Oct. 1800 geil. dc ouders.
(B.S. Batavia 39)
4. PIETER ARENDT, geb. 15 Feb. 1802, ged. 1-2 April
1802 gctt. ouders.
5. JOACHlMF R E D E R I K o p 5 A u g . 1804 g e t . JOACHIM FREDERIK COERT. (B.S. 39)
6. MARL4 ELISABETH op 8 Jan. 1806 get. a.v.
FREDERIK op 4 Sov. 1810 geit. .JO7. THE’ODORUS
A C H I M F R E D E R I K C O E R T e n SXR4 ANTONIA
THEODORi4POELMAN (B.S. Bal. 39)
8. WILHELMINA DOROTHEA
op 17 April 1814.
9. JOHANSA SUSANNA, geb. 28 Ocl. 1817, ged. Jjalavia 2 Nov. 1817, get. JAN SZAK VAN SEVENHOVEN en JACOBA MARIA GOLD1IAN E. L. (a.v.)
Het test. van JOHAN CHRISTIAAN G. in Reg. Balavia
1804-54 fol. 319. Hij werd Luthers& gedoopt en huwde W. D. COERT, dr. van JOHANNES C., kap. en
comm. van Pasoeroean en hij woonde in 1812 buiten
Batavia (Fam. R 162b): hij komt voor in Rekcuingboek
Weesk. Batavia 1814 fol. 47, 113, 138, 117, 155, 158
en 169 en Passirnj; hij kwam op voor de belangen van
zijn dochter de Wed. Wm. BARRETT op 26 Juni 1815
(;Fam. G 1) Minuten van zijn brieven in 1825-9 als
Raad van Indië (Varia 363); rapporlen van hem (Varia
345); nota’s’ van hem 1832-6 (Varia 732) Zijn rekening
courant 1807. (Fam. G 9) ; gemachtigde van A. F. VAN
DEN BERGH 1820 (Fam. B 731 no. 28 en passim);
met zijn hv. vd. gaf hij 31 Aug. 182-1 toestemming tot
het huwelijk van zijn zoon CHRISTIAAN GODLOB G.
r e s . v a n B a n d j e r m a s i n m e t E L I Z A B E T H OOSTERMAN (B.S. 64 no. 20). Verheven Ned. Adel zie Fam.
A 515 bl. 5); over zijn installatie als vicepres. Raad van
Indië 1836 (Fam. G 288 no. 1-2)
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GOLDMAN, Jhr. JOHAN FREDERIK -, (Ned. Adelsb.
1913 bl. 467 sub IVter. ondercommies 2e kl. te Ratavia
(Conduite 1864; B.S. 138 bl. 270 en 298). Zijn hv. geb.
10 Juni 1849. Over een belastingschuld (Fam. G 885
nos. 1-5)
GOLDMAN? Jkvr. JOHANNA D’OROTHEA -, le afk. huw.
te Ambon 27 Juli 1856; (B.S. 56 bl. 89) van haar tweede huwelijk le afk. te Ambon 8 Maart 1863 (a.v. bl.
287) (B.S. 36 fol. 7)
GOLDMAN, JOHANNA SUSANNA -? vd. begr. Welt. 2
Juni 1818 voor rek. vader, was oud 8 m. en 4d. (B.S.
Bat. 157) Zij stierf op Molenvliet.
GOLDMAN, J O H A N N A WILHELMINh F L O R E N T I A -,
beviel van een zoon 28 Aug. 1842 op de Sf. Tjomal.
GOLDMAN, J O H A N N E S G E R H A R D U S - , v e r z o c h t 1 4
*Jan. 1815 vergunning tol verblijf aldaar. (B.S. Rat.
192 bl. 1181) Zijn kinderen:
1. JOHANNA WILHELMINA FLORENTIA G., ged.
Balavia aan huis 18 Juli 1824; gelt. AREND FLOREYTIUS VAN DEN BERG cn W. D. GOLDMAN
geb. COERT. (B.S. Bal. 50)
2. JOHANNES THEODORUS G. ged. aan huis a.v.
28 April 1826 gc:t. de vader en SARA ANTOINETTA THEODORA COERT, wed. POELMAN.
(a.v.)
3 . MARIA HENRlETTA FRANCINA G., ged. Batavia
in de Buitenkerk 22 Juli 1827 gett. de ouders. (a.v.)
(Deze drie kinderen waren geboren resp. 1 Juni
1824, 24 Jan. 1826 en 3 Maart 1827; het huwelijk
der ouders was ingezegend in 1823 door Ds. J. Th.
Ross)
Hij woonde als deelhebber in de Sf. Tjomal in
op Salemba te Batavia en in 1850 op Tanahabang;
test. te Batavia 21 Maart 1848 nots. J. C. MEYER,
40 in Keg. Weesk. Batavia van 1850 en te Batavia
27 Feb. 1850 nots. J. J. Mijnssen Reg. a.v. fol
Test. bij de Weesk. gedp. 17 April 1850.

lS+tS
zijn
fol.
d.d.
4.5

!GOLDMAN, Jhr. JOHANNES THEODORUS -. Zijn douair. Jkvr. GOLDMAN geb. KRISTAL geb. Batavia 10
Maart 1833 t Tjitjalen’gka14 Aug. 1919 en begr. aldaar. Hij is verwisseld geworden met zijn neef Jhr.
WILLEM CHRISTIAAN Goldman (Zie N.A. 1913 bl.
461 sub IV)
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GOLDMAN. J h r . L O U I S F E R D I N A N D -. z i i n stemnel.
handt. en paraaf als fd. notaris te Hila 1863. (Zie kok
rFam. G. 192 1-4) Hij test. Menndo 9 April 1865, Prot.
Nots. Mr. P. A. MATTHES no. 2. Hij liet 1 erkend en
8 weltige kinderen na. Het erkende kind was ARNOLD!
DIRK AUGUST G., geb. Saparoea 7 Sept. 1862 waarvan de moeder was JOHANNA STOPS. Uil ziju huwelijk met E. P. VAN IPENBURG (Zie N.A. 1913 bl. 468
sub IVquater) waren 8 kinderen.
n.1 LOUIS4 C. E. E. GOLDMAN, geb. Kenia
J. C. F. W. P. H., geb. a,v,
PETER LEOPOLD ALEXANDER, geb. 27 Juni ltlG7.
E V E R D I N A P E T R O N E L L A G . g e b . 1 9 Jlaarl 18G9.
LOUIS FREDRIK G. geb. Hila 14 Oct. 1870.
LOUISA THEODORA FREDERIKA G., geb. Batavia.
HERMANCAREL G., geb. Riouw.
HENRI THEODOOR G. geb. Builenzorg 19 Nov. 1876.
GOLDMAN, Jkvr. LOUISE CAROLINA ELISABETH -,
(N.A. 1913 bl. 463 sub 12) Zij T Bidara Tjina (Mr. Cornelis) 2 Maart 1878 ab int. nalatende f’300. (Fam. B
1622)
GOLDMAN, MARIA THEODORA -, IIaar test. in Reg.
Weesk. Batavia 1771-2 fol. 363 en 367. Zij was hv. van
den schipper JACOBUS TREVISO cu werd begr. Batavia Hall. Kerkhof 4 Nov. 1771 uit huis Roea Malaeca.
(B.S. Bal. 164)
GOLDMAN, M A R I A G E E R T R U Y D A --, h u w d e CHRISTIAAN LOND; hun test. in Reg. Test. Semarang Pfol.
41 van 1804-5 d.d. Soerabaja 12 Aug. 1795; hij t Soerabaja vóór 8 Jan. 1805; zij is 25 Sept. 1812 gel. huw.
aangifte‘ C. MAURITZEN en F. E. RUTTELAAR. (B.
S. Soerabaja 59 bl. 9); blijkbaar hertr. zij JURIAAN
KARSTENS en heeft zij bij hem 2 kinderen ged. in
1814 en 1817 resp. te Soerabaja en Bancalang. (B.S. 30)
GOLDMAN, Jhr. MARIE HENRI FRANS (N.A. 1913 bl.
bl. 466 sub Vter) was in 1892 lichtopz. op Zwaantjesdroogte; over zijn huwelijk met A. W. ALEXANDER
zie Fam. G 717 sub 1 en 2. Zijn 2e vrouw begr.. Soekaboemi graf no. 1072 en hij aldaar no. 1238.
GOLDMAN, META JOHANNA -, f Singkawang 12 April
1926: de voogd C. TH. .J. VERKOUTEREN roept d.d.
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Weltevreden Gang Pool 17 de crediteuren op per 9
Juli 1926 (,Jav. Cour. 1926 no. 55 bl. 649)
GOLDMAN, P I E T E R A R N O L D -, b e g r . W e l t . 9 J u n i
1.803 oud 111 m. voor rekening van vader den koopman
JOHAN CHRISTIAAN G. op den weg van Rijswijk; hij
behoort dus op bl. 458 van N.A. 1913 na het 4e kind
te komen.
GOLDMAN, THEODORUS FREDERIK -, kreeg 14 Mei
1829 admissiepaspoort voor Batavia. (B.S. 116 bl.
247) Hij was lidmaat der Herv. Gem. te Weesp tot
21 Mei 1829. (Fam. G 149)
GOLDMAN,

W, G . - , t 3 Sept. 1881 begr. Tegal

GOLDMAN, WILHELMINA ERNESTINA -, oud 25 jaar,
hv. BERNARDUS CRAMER werd 7 Aug. 1781 aangenomen als lid van de Prot. kerk te Soerabaja (B.S. 30)
Een kind van hen was 26 Juni 1774 te Soerabaja ged.
(a.v.) In 1781 was ZIJ 25 jaar (a.v.) Haar test in Reg.
Test. Semarang 1800-1 fol. 155 d.d. Soerabaja 20 Dec.
1773 en Soerabaja 13 Mei 1801 op fol. 161. Haar broeder te Soerabaja was de oud ass. CHRISTIAAN HENDRIK GOLDMAN. BERNARDUS Cr. was in 1821 le
luit. magazijnmeester te Soerabaja. Haar mede execut.
test. was C. B. CRAMER.
GOLDMAN, W I L L E M A R E N D F L O R E N T I U S -, ( N . A .
1913 bl. 470 was lidmaat der Herv. gem. te Weesp tot
2 Aug. 1831 (Fam. G 154); in 1839 was hij ongeh.,
surn. ambtr. res. Rembang (Zijn conduitestaat in B.S.
108 bl. 590) Zijn hv. J. C. BRANTZ. Haar vader + Banda 20 April IS50 en haar moeder t Banda 10 Mei 1848.
Haar voogd ANTHONY HENDRIK GROENEVELD,
oud -58 jaar perkenier, won. op Ay is bij haar huwe1i.j.k
getuige (B.S. Banda 133-3). Hij was 1830 weer in Indle
teruggekomen; kwam 27 Maart 1841 van Rembang te
Japara en Feb. 1842 weer terug te Rembang. Hun zoon
Jhr. CAREL JACOB HENDRIK G.. geb. Ay 25 Oct.
1858 (B.S. 35 fol. 17 en is); hun zoon ADRIAAN JACOBUS geb. Neira 24 Jan. 1865. (B.S. 366 fol. 1)
GOLD,MAN, Jhr. WILLEM CHRISTIAAN FRANCOIS -,
was April 1863 cent. 2e kl. Molukken (Zijn dienststaat
B.S. Bat. 73-393)
-

(Wordt

vervolgd)
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Een Nederlandsche offíciersfamílíe í* den Franschen tijd.
HERMAN COENRAAD WIPPERMAN EN .ZIJN GEZIN. 1)

W.

E.

VAN

DAM

VAN

ISSELT.

,,C’élait la vit” vers la fin du X\:IIIe siecle.
Jaren geleden verkreeg ik door een samenloop van zeer
toevallige omstandigheden silhouetten ao. 1830 van mijn
o\~crgrootvndcr JO~IIII Hendrik Lus en zijn echlgcnoolc
Henrletta Maria Wipperman 1), alsmede van hun oudste
4 toen in leven zijnde kinderen, hij als kapitein der Arlillerie, groote tenue met gouden epauletten en versierd met
de Brielle-medaille 2); de andere silhouetten zijn zwart,
opgewerkt mcl wit. Vervaardiger was de heer J. Hoek,
geb. 7 April 1813 te Engelen (N.Br.), predikant’s zoon,
in 1830 woonachtig te Kampen (standplaats van den vader), vanwaar hij in Sept. van dat jaar te Utrecht zijn
theologische sludiën zou aanvangen. Hij verbond zich cchter ten gevolge van de troebelen in de Zuidelijke Nedcrlanden als 17-jarig jongeliug bij de Kamper schutterij,
rukte met het bataljon ~verijssclsche mobiele dienstdoende schutterij, waarbij ingedeeld de Kamper compagnie,
4 Nov. 1830 naar Noord-Brabant, waar het 10 d.a.v. te
Bergen op Zoom zijn eerste blijvende standplaats kreeg.
Die vesting maakte toen blijkens zijn bewaard gebleven
uitvoerige autobiographie 3) een zeer somberen indruk,
mede omdat vele families waren gevlucht naar Holland,
men in dc slralen schier louter soldalen zag. 4!
Hoek was reeds in 1827 begonnen met silhouetteeren uitknippen van profielen, opplakken, zwart maken met
0.1. inkt, bijteekenen met witte dekverf onder uitsparen
van gedeelten, welke gekleurd moesten worden (uniform-

1) Wel te onderscheiden van familie Wüppermann, mede uit
land

2)

afkomstig
Zie

voor

en

vermoedelijk

deze

medaille

oorspronkelijk

Navorscher.

1927,

één
blz.

Duitsch-

geslacht.
60-1

(van

mijne

hand).

3) Thans onder berusting van Mevr. J. Hoek-Rambonnet, weduwe van
zin

jongsten

zoon

notaris

J.

Hoek.

4) Bevolking 6420 zielen op 1 Jan. 1830, garnizoen 1 Jan. 1831 omstreeks 5000 man. Zie omtrent de vesting Bergen op Zoom in de jaren
1 .i
/
,i t

1830-9 feuilletons van mijne hand in De Zoom van Oct. 1931
:-
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stukken, enz.) - volgens de methode van den toen bekenden voortreffelijken silhouettist Hahne of Haane.
Als jongmensch van goeden huize geraakte Hoek te Bergen op Zoom in kennis met familie Lux. Mijn overgrootvader Lux was nl. bij Z.M.‘s besluit van 5 Jan. 1830 ,,in
het belang van den dienst” overgeplaatst van het 2e Bataljon Veld Artillerie te Mons bij het 6e Bataljon Artillerie
Nationale Militie, grootendeels in garnizoen te Bergen op
Zoom. Hoek, die met zijn bataljon lot 16 Jan. 1831 in
die vesting bleef, teekende omtrent bedoelde kennismaking
aan: ,,Dat silhouetteeren bracht mij o.a. in kennis met een
kapitein der Artillerie., in ‘het bezit van vrouw en kilnderen,
een der weinige officieren, die toen ‘hun gezinnen bij zich
hadden; de officieren van het leger, uitgenomen enkelen
van de Artillerie en de Genie, hadden hunne dames achter
de grenzen gezonden. De oudste twee dochters waren van
mijn leeftijd; de tweede, iets jonger dan ik, een allerliefst
meisje, dal er zeer goed uitzag en wier silhouet ik in stilte
knipte, is mijne introductie bij deze familie geweest. Ik
had het met dit doel lateu zien aan een officier mijner
kennis, die het liet kijken aan een collega, dien ik niet
kende, maar cr aan huis kwam. Laatstbedoelde vertelde
dit aan .Julie (zoo hcctle zij,, 1) maar voegde er bij, dat
luitenant J. in het bezit ervan was en ik het hem bad
gegeven. Beide heeren kregen twist hierover, wat bijna op
een duel zou aitgeloopen zijn; maar ik haastte mij naar
familie L., toonde haar mijn werk en knipte vervolgens
al de familieleden uit, een zestal silhouetten, die ik nog
steeds bewaar.
Dit was een uitmuntende introductie, maar ik had hiervan weinig genot, omdat ik kort daarna Bergen verliet”
Schr. maakt dan nog gewag van een bal op 31 Dec. 1830
,,in den Maartsen tuin” bij Malotaux 2), waar op een legio
aantal heeren, mees-1 officieren, slechts S dames verschenen, waarvan er 4 dansten, waaronder ,,de beide dames
Lux, mijne kennisjes.” Begin Maart 1831 bevorderd tot
1) Hier liet Schr.‘s overigens uitmuntend geheugen h’em later in den
steek. De oudste dochter heette Julie, de tweede - mijne grootmoeder
Drabbe, 3 maanden jonger dan schruver - Jeann’ette
Hermantine (zie
Aanteekening 1). Hoogstwaarschijnlijk bedoelde Schr. haar, want hij schreef
over ,,de tweedme, iets jonger dan ik.”

4 ,,De Meersche Tuin” was de toenmalige naam van een nog bestaand huis in de Goudsbloemstraat met grooten tuin tot aan den wal
bij het eenige, nu nog behouden ravelijn Op den Zoom.
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‘tweede-luitenanl- b i j d e O v e r i j s s e l s c h e plattelandsschutterij, kwam Hoek daarmede begin April 1831 nog voor
enkele dagen terug te Bergen op Zoom op doormarsch
naar Zeeuwsch-Vlaanderen; ,,in B e r g e n h a d i k m i j g e haast den omgang met Jeannette en Julie Lux, die ik,
toen ik nog schutter was, had leeren kennen, voort te
zetten.” 1)
Dat kapitein Lux, in tegenstelling tot het gros onzer
officieren, te Bergen op Zoom zijn gezin bij zich had, is
duidelijk; zooals mijn grootmoeder Drabbe mij meermalen heeft verhaald, was men overhaast uit Mons moeten
vluchteu, waarschijnlijk met achterlating van nagenoeg alles! zeker aan huisraad 2); dit wijst er op, dal 1,~s zijn
familie is voorafgegaan dan wel de uitvoering van het
betreffend K.B. is opgeschort. 1Jit België gekomen, gevoelde familie Lux zich in de vesting Bergen op Zoom natuurlijk reeds zeer veilig; en waarheen zouden vrouw en
kinderen verder gaan? Lux had slechts ééne, hierna te
vermelden zuster, gehuwd met den heer J. G. H. Washington, werkzaam bij de Posterijen 3); mevrouw Lux was
alleen op de wereld.
De jongste zoon van vermelden silhoueltisl en lateren
predikant, 11.1. de illeer J. Hoek jr., notaris te Kampen, werd
mijn zwager en schonk mij later uil de verzameling genummerde en geklapperde silhouellen, meest uit de jaren
1X30-9, samengevat in 2 lijvige boekjes, 6 exemplaren bet r e f f e n d e mijn overgrooloudersL u x - W i p p e r m a n e n hun
kinderen. Dit vormde voor mij aanleiding om de enkele,
mij ten dienste staande gegevens Lux C. S. door navorsching
aan te vullen; daarbij kwam nog, dat mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld, doordien onze groo tmoecler Drabbe1)
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Lux ons in onze jeugd op haar zeer levendige wijze meermalen had verhaald, hoe de eenige broeder harer moeder,
nl. Simon Casimir Wipperman, even 20 jaar oud, als pas
aangesleld officier was gesneuveld als een der eersten aan
onze zijde bij de landing der Engelschen op 27 Aug. 1799
nabij Callantsoog. Zooals zulks met genealogisch onderzoek het geval kan zijn, indien men doorzet en geluk
heeft: geleidelijk ging mij een beeld des tijds op, een stuk
vaderlandsche geschiedenis, wèl meest van plaatselij ken
aard en kleinen kring, doch uit een zeer bewogen tijd. Een
denkbeeld werd verkregen omtrent het leven van enkele
generatiën der families Wipperman en Lux met veel tegen-, weinig voorspoed. De hier volgende uitkomsten mijner nasporingen vormen een bijdrage tot de kennis van
het leven eener bescheiden militaire familie in ons land
van vóór tot kort na den Franschen tij,d; zij leeren levens,
wat er door stelselmatig navorschen in verschillende richtingen nog uit de archieven valt te reconstrueeren omtrent
het leven van generatiën, waarvan nagenoeg niets meer
bekend was.
S. C. Wipperman, die op zóó jeugdigen leeftijd op Holland’s bodem het leven liet in een strijd voor onzen verderen ondergang en tegen onze bevrijders 1), het oudste
kiiitl, icvcns dc ccnige zoon van Hcrman Koenrand en van
Henrietta Maria Grozieux, werd 22 Dec. 1778 geboren te
Rergen op Zoom 2), waar zijn vader destijds als ritmeester garnizoen hield, en 25 d.a.v. als beider kind gedoopt
in de Groote of Hervormde kerk Simon Casimier naar
zijn grootvader van vaderszijde. 3) Uit het huwelijk der
ouders werd verder, voor zooveel mij bekend, nog slechts
éénc dochter geboren, n.1. mijne overgrootmoeder,
te Groningen 5 duli 1786 en dienzelfden dag gedoopt m
de Aa kerk aldaar: ,,Henrietta Maria, dochter van Herman
Coenraad Wipperman en Henrietta Maria Grozieux.
Volt(eringe) str(aat).” 4 )
1)
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4) De tegenwoordige Folkingestraat aan de Zuidzijde der Vischmarkt.
In de acte staat ,abusievelijk,
,,Gruzieux”,
Aa-kerk.

in strijd met alle .andere actes te Groningen:

zoowel in het gecombineerde doopregister als in dat der
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Omtrent het huwelijk der ouders vindt men te Groningen:
Proclamatie [- ondcrtr.] den 24 Juni 1769: Herman
Coenraad Wipperman, cornet in het regiment van de Gen.
Maj. Stavenisse Paus, van Doornick, present en Henrietta
Maria Grosieux van Groningen pro qua Monsr. François
Grosieux als broeder 1). Cop. [getrouwd] den -- 1769
door Ds. Fontaine in de Fransche kerk.” In margine:
,,Met belastinge te Breda” 2). Voorts: ,,Le 9 Julliet 1769
a été béni le mariage du Sr. Herman Conraad Wipperman,
cornette dans le regiment du genera1 Pous et de dem. Henriette Marie Grozieux de celte ville, après les trois annonces publiees dans les trois Egliscs Flanmands( !> de cette
ville et dans l’église Francoise.” 3)
Lij was te Groningen in de Waalsche kerk als volgt gedoopt: ,,Le 29 Dec. 1713 a été batisée Henriette Marie,
fille du Sr. Jaques Grosieux et de Marthe Hacquet, ses
pere et mère; elle a été présentée au bateme par son pere
et Marie Claire Hacquet, femme de Jacques Bourdeau
pour Henriette Marie, femme de Sr. Grosieux d’Amstcrt1.:
elle est née le 26 du meme mois.” 4).
Lij stamde, zoonls haar naam reeds aangeeft, af van
Fransche refugiés. 5) Haar vader, Jnques Grosieux, ged.
Amsterdam 13 Maart 1707 in de Waalsche kerk [als zoon
van Jacques Grosieux, passementier, geb. te Parijs, gentturaliseerd te Amsterdam 11 Sept. 1709, poorter 23 Juni
1713, tr. lG99 (procl. te Amsterdam 21 Feb.) Elisabeth
le Roy], verwierf 1740 te Groningen het kleine burgerrechl, trad cr toe tot het coopman- en cramergilde, 1745
daar ouderling en diaken der Waalsche gemeente; st. tc
Groniugen 19 Feb. 1751; haar moeder Marlha Hacquel,
was geb. en ged. te Groningen 11 #Juni 1704, Ir. aldaar
1) Ged. Waalsche K’erk Groninlgen
de langues”

19 Feb. 1747; sterft aldaar als ,,maitre

Dec. 1790. Komt voor in het lidmatenboek der Waalsche

gemeente te Groningen. Hoogstwaarschijnlijk was hun zuster: ,,Eiisabeth
Chazot, née Grozieux, maîtresse d’école et de pension, veuve”,
eveneens
lidmaat ,

,,remariée

à M . B i n t r e s 1783”,

2) Proclamati~eboek
3)
4)

Register
Register

huwelijk’en
van

de

die st. Groningen Nov. 1790.

Hervormden te Groningen.
Waalsche

geboorten

gemeente
enz.
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te

Groningen.

de

Waalsche

gemeente

te

Groningen.
5) De eerste maal, dat men dezen naam aantreft op de fiches van
de Eglises Wallonnes (Leiden), is bij een huwelijk Gros-Yeux tr.

Macet

6 Juli 1595 te Sedan. Men lette op het ontstaan van den naam. Aldus
ook

nog

1
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bij

tr.
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x
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1 Aug. 1734, st. aldaar (pensionnée) 10 Dec. 1788. Zij was
dr. van Jean, die als ,,France vluchtelingh en coopman
met syn vier kinderen” 11 Dec. 1699 daar het klein burgerrecht verwierf, en van Maria Foubert. 1)
Beidc kinderen Wipperman stamden af uit een echt militair geslacht. Hun vader H. C. W. was volgens zijn
Fransch kapiteinsbrevet van. 1792 geb. te Doornik 6 Jan.
1736. 2) Een eigenhandig in 1792 door hem opgemaakten
en onderteekenden ,,Etat de service” voor het stamboelc
van het later te noemen Légion germanique, waarin hij
toen kapitein werd, vermeldt: ,,Né a Tournay, où son père,
officier au service de la Hollande, étoit en garnison. Agé
56 ans.” 3) Uil wat hierna omtrent diens vader wordt vermeld, kan men afleiden, dat deze eerst na 1736 officier
werd (blz. 28). Blijkens een dd. 16 van Grasmaand (Apr.)
1810 te Ouddorp, eiland Gocree, eigenhandig door W.
opgemaakten staat van dienst 4) zoon van Simon Cnsimir
(st. 1769) en van Leydia Smelser 5) (st. 1786).
Daar de Waalsche registers te Doornik eerst aanvangen
met 1749 en den Archives .générales te Brussel niets bekend is omtrent oudere registers, zal zijn doopinschrijving
niet meer te vinden zijn. H. C. Ws. trad 24 Maart í731., derhalve ruim 15 jaar oud, in dienst als cadet in het regiment
cavalerie van luitenant-generaal Nassau la Lecq !ter repartitie van Holland]; 1760 wachtmeester; bi#j acte van den
1) Fiches van de Eglises Wallonnes en gegevens van het oud-archief
te Groningen. Dm& 4 kinderen waren Jeannse Machtilde, Jeanne Madelaine,
Luc en Marie Claire Hucquet [sic]. Staaltje van oudtijds omgaan met
namen. Zie ook noot 4) van blz. 21.
2)

Brevet

in

mijn

bezit.

3) Dossier du capitaine Herman Conrad Wipperman in het Ministère
de la guerre te Pa+. Archives administratives. Het betrokken stuk wordt
hierna vermeld bij W.‘s finale uit dienst treding op bijna 75jarigen leeftijd.
4) Eertijds door mij geraadpleegd van gepensionneerd generaal-majoor
der Artillerie H. W. Alma, wiens echtgenoote J . H . L u x a f s t a m t v a n
Wipperman (zie Aanteekening 1); een afschrift in mijn bezit. Voor de
3 omtrent W. bekende conduitelijsten zie blz. 27.
5) Zoo luidt het in ‘t afschrift, door W. zelf gemaakt. Kan het Smeltzer
z i j n ? J o h a n n e s Koenraad Smeltzer en Maria K,etgens deden te B.o.Z.
doopen in de Herv. K’erk: 26 Nov. 1760 Jakobus; 2 Dec. 1763 Alida (st.
aldaar 31 Oct. 1773). Daar stierven verder: 31 Oct. 1773 Jan, 23 Jan.
1795 Jeremias Smeltzer. Deze naam kwam daar in 1830 nog voor onder
de Protestanten.
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Sladbouder dd. 7 Apr. 1768 cornet 1) (op het tractement
van wachtmeester) hij de comp. van luitenant-kolonel van
Cotzhuizen van dat regiment, toen van luitenant-generaal
van der Beke [lO Jan. 1769 luitenant-generaal Stavenisse
Pous]. 19 April d.a.v. legde hij de vereischte eeden van
zuivering en van getrouwigheid op die commissie af in
Haer Ed. Mag. College 2) (Staten van Holland). 3 Feb.
1772 commissie van den Prins van Oranje als ,,cornet
effectief” bij de compagnie van ritmeester F. de Gignous 3)
,,mits uitkeerende f 400 jaerlijks aan den gedimitteerden
cornet *Jacob Tusch, waermede de cornel J. H. Konings.
mark tol nu toe is belast geweest.” Solliciieur-mililair
Washington deed krachtens procuratie 11 Febr. 1772 eed
hierop, W. zelf S Juli d.a.v. 2). 26 Sept. 1772 kreeg hij
,,qualiteil en rang” van luitenant in dal regiment, echter
slechts als ,,lieutenant-titulair en cornel-effectiet”J op dato overgeplaatst in de compagnie ,,van den kolonel bij de
armee 4) de Jongh;” d e solliciteur-militaird e e d G 0~1.
d.a.v. eed voor hem. Bij door den Prins van Oranje geteekende verklaring dd. 18 ,Oct. 1773 ontheven van de
hiervóór vermelde uilkeering van f 400 ‘s jaars. Aangesteld
tot luitenant-effectief in de compagnie van kolonel-comm a n d a n t A . J. Kempe i n p l a a t s v a n e e n o v e r l e d e n ritmeester-titulair en luitenant-effectief bij commissie van den
Prins dd. 3 Mei 1734 [eed als voren dd. 11 d.a.v. 1 2; 1Y.
was intusschen bevorderd tot ritmeester-titulair: 7 hug.
d o o r d e n R.v.St. ,,commissie. gedcpecheert voor Harmen
[sic] Coenraad W.” als zoodamg, ,,zulks zederl 28 Juli 17T7,
blgvende dienen bij de comp., daarbij thans geplaatst
is.” 5) Tot en mei í’L% - laatste jaar, waarin hij in de
officiersboekjes wordt vermeld - komt hij voor als ritmeester, steeds in diezelfde compagnie (= half-eskadron)
Kempc, waarvan die kolonel commandant was. De toe-

1) I n d e n e i g e n h a n d i g d o o r W . o p g e m a a k t e n s t a a t v a n d i e n s t d d . 1 6
Apr.

1810 schreef hij: ,,adjudant-officier.” In zijn later te noemen aan-
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stand zal, zooals destijds gebruikelijk in het Staatsche
Leger, deze zijn geweest, dat die kolonel z.g. de ,,eigenaar”
dier compagnie was - eigenlijk de leverancier - derhalve
het geldelijk voordeel trok, dat daarin zat, daarentegen
W. het dageiijksch commando over die eenheid voerde.
Hoewel de hier geschets.te gang van zaken verre van dui.delijk is voor den huidigen militair, meen ik toch, dat men
verkeerd zou doen daaruit af te leiden, dat W., hoewel
51 jaar oud, toen hij omstreeks Jan. 1787 den militairen dienst onzer Republiek vaarwel zegde, nog steeds
ritmeester titulair was. Het regiment telde 4 eskadrons
of 8 compagnieën; aan het hoofd van elk dezer wordt een
ritmeester genoemd, voor zoover niet een hoofdofficier
eigenaar der betrokken compagnie was. In de conduilestaten 1784 en 1785 van het regiment Stavenisse POLIS
wordt W. vermeld als no. 4 van de 6 werkelijmk bij het regiment aanwezige ritmeesters; de ouderen, waaronder in
1784 nog een van 86 jaar, werden gevoerd als ,,met dispensatie” dan wel ,,bij de armee” 1) (= ,,niet bij de armee)“. Intusschen komt W. in de Staten van Oorlog t.m.
1785 (1786 en 1787 ontbreken) nimmer voor aan het
hoofd eener compagnie (50 man) voor haar mnandelijksche betaling, daar hij geen eiyenagr van zulk een eenheid
is geweest; waarschijnlijk in verband daarmede on,lbreekt
voor hem een ,,commissie” als ritmeester.
W. was gereformeerd, was in 1770 tweede adjudant geworden. , ,,is op de rangeerlijst dd. 2 Juni 1781 I$tmeeslertitulair en luitenant-effectief; ziek. 2)
Wipperman, 1736 geboren te Doornik, waar zijn vader
toen diende (blz. 23), kan daar uiterlijk hebben gewoond
tot 1745, toen die frontiervesling werd hernomen door
de Franschen. Heeft ‘de vader steeds gediend in het regiment Hoeuft van Oyen (blz. 28), dan heeft jr. zijn jeugd
verder doorgebracht te Arnhem, c.q. Mons en Breda. Daar
de gedrukte officiersboekjes niet zijn verschenen over de
jaren 1747 t.m. ‘59 en in de geschrevene van 17524 geen
garnizoenen worden vermeld, valt niet vast te stellen, waar
1) Raad van State. no. 1946. Ook de mutatie ,,is gedispenseert van
den dienst en gebragt op pensioen” komt voor. Dat op 8 compagnieën
slechts 6 ritmeesters beschikbaar waren, kwam waarschijnlijk, doordien die
der hoofdofficieren feitelijk werden gecommandeerd ,door oudere luitenants.
2) Portefeuille ,,Alphab.
lijsten” van Cav. officieren op het Krijgsg.
Arch., samengesteld door Baron Snouckaert van Schauburg. Hij verwijst
voor W. naar tijdperk 1725 tot 1810, blz. 90 en 120, wat daar niet is
teruggevonden.
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W’. in 1731 als 15jarige als cadet in dienst is getreden
noch waar hij tot 1760 garnizoen heeft gehouden. Van
1760 t.m. ‘62 was zulks te Maastricht en Namen, van 1763
t.m. ‘66 Le Breda, 1767 te Groningen (half-regiment), waar
W.‘s attestatie Dec. 1767 uit Rreda inkwam. Daar bleef hij
tot in 1773, toen het regiment in zijn geheel naar Bergen
op Zoom trok, waar het bleef tot in 1780. 1) Te Kampen
legden kolonel Kempe, ,, leidendc de eerste 2 eskadrons
van regiment Slavenisse Paus, met zijn officieren 8 Juni
1780, kolonel Hoeft [sic] met de officieren van de laatste
2 eskadrons 18 d.a.v. ?,uii Bergen op Zoom alhier in guarnisoen k o m e n d e ” , builen d e Ycenepoortd e n vereischicn
eed van trouw aan de magistraat af, hetgeen sjonder]
a[rgelist] door 2 leden daarvan werd getuigd. 2) In 1781
verbleef het geheele regiment te Zwolle; daarna het halve
rcgimenl, waarloe W. b e h o o r d e , weer I C G r o n i n g e n , de
andere helft Le Leeuwarden. 3) Onder de attcstatiën der Ncderlandsche Hervormde kerk te Kampen, ingekomen vóór
St. Michiel (29 Sept.) 1780, komt voor: ,,H.C. Wipperman
van Bergen op Zoom. Vertrokken met attestatie naar Zwolle April 1781”. 4) Geen kind gedoopt in de Hervormde of
in de Waalsche kerk. Het regiment heeft tijdens zijn verblijf te Kampen vele zieken en dooden gehad. 5) Te Groningen kwam de allcslnlicvan H. C. W, olmieuw in 21 Nov.
1782 ,,van Campen” 6), zoodat hij gedurende zijn verblijf
te Zwolle aldaar kerkelijk niet ingeschreven schijnt te zijn
geweest.
Met .genoemde garnizoensverwisselingen klopt, wat omtrent de allestatiën van zijne echtgenootc is te vinden in
de Waalsche gemeenten. 7 Mei 1774 gaf die te Groningen
attestatie aan Henriette Marie Grozieux, épouse de Herman Conrad Wipperman, voor de kerk te Bergen op Zoom.
Op haar fiche staat voorts: ,,Renouveli! ;I Bergen 24.,5.1780,
(d.w. vóór het vertrek naar Kampen), à Campen 11.3.17Sl
1)
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3) Staten van dienst; staten van oorlog; commissieboeken Raad van
State;
Hoorn,

officiersboekjes. In 1789 lag het besproken cavalerieregiment te
Enkhmuizen e n Z w o l l e !

4) Lidmatenboek Ned. Herv. kerk Kampen.
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6) Archief van de Martinikerk te Groningen.
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(toen de garnizoensverwisseling naar Zwolle aanstaande
was); l’originel aux archives de Zwolle; 1782 Zwolle”,
d.w.z. in genoemd jaar daar weer vernieuwd, nl. bij de
garnizoensverwisseling naar Groningen. Hier staat zij vermeld als lidmaat van de Waalsche gemeente, gekomen 1782
van Zwolle, waarbij : ,,attestation levée en Janvier 1787”
zonder plaats van bestemming. 1) In het officiersboekje
voor 1786’ wordt H. C. W. nog vermeld als ritmeester
(ancienniteit 28 Juli 1777) in het 2e eskadron (kolonel
A. J. Kempe) van het regiment Stavenisse Pous, en wel bij
die helft, welke te Groningen garnizoen hield (3e en 4e
eskadron te Zutphen) 3); in dat voor 1787 en volgende jaren treft men hem niet meer aan. Daar genoemd boekje
eerst 1 Mei i787 verscheen 4), heeft hij vermoedelijk eerst
begin 1787 zijn regiment en den militairen dienst verlaten,
toen zijn vrouw haar attestatie lichtte. Een nieuwe ritmeester werd er bij de compagnie (half eskadron) niet
benoemd; luilenant L. de Gignoux, 1753 geb. te Steenderen
(Graafschap Zutphen) en hoogstwaarschijnlijk een zoon
van den op blz. 24 genoemden ritmeester met S kinderen, rukte op naar de 2e plaats daarbij en zal dus verder
de functie van commandant hebben waargenomen.
Volgens de conduitelijsten van genoemd regiment per
1 Jan. 1775, 1784 en 1785 (andere uit dien tijd werden
niet aangetroffen) sprak W. Hollandsch, had hij ijver en
ambitie tot den dienst, reed hij goed, bepaalden zijn ,,wetenschappen” zich ,,tot hetgene den dienst betreft” (de gebruikelijke tirade voor bijna alle ouderen), was hij ,,van
goed temperament, bekwaam in het exerceeren en verdiende hij geavanceerd te worden.” In eerstbedoelden staat
komt hij voor als luitenant, in beide laatste als ritmeester sederl .Juli 1777. 5) In de eerste wordt vermeld, dal
hij gehuwd was, in beide andere bovendien, dat hij een
kind had 6) (de reeds genocrnde zoon).
Wipperman’s vader Simon Casimir, begin 1736 in garnizoen te Doornik (blz. 23), kreeg 25 Juni 1743 commissie
1) Archief van de Eglises Wallonnes te Leiden.
2) Leste d e s m e m b r e s d e
3)
4)

Officiersboekjes;
Er

worden

staten

daarin

nog

5) I n d e l i j s t e n w e r d
verschillende
6)

Raad

rangen
van

van
enkele

vermel’d

had

State.

I’Eglise

no.

Wallonne. Oud-archief Groningen.
dienst.
benoemingen
hoeveel

van

April

doorgebracht.
1946.

1787

vermeld.

maanden dienst men in de

Conduitelijsten.

Kavallerie.
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van den Raad van State als adjudant in het regiment te
paard van Brigadier Matheus Hoeuft van Oyen, d.w. karabiniers op [rekening van] Holland. Dit regiment lelde G
compagnieën of 3 eskadrons, van welke laatste er in 1744
één garnizoen hield te Arnhem, 2 te Mons; het werd 1752
gereduceerd tot 4 compagnieën. S. C. W. komt in de officiersboekjes van 1744 t.m. ‘46 voor als adjudant, laatstgenoemde jaar met ancienniteit 30 Juli 1743; hij staat in die
van 1 April 1750, 1 April 51 en 1 Jan. 52, nu voor het
laatst, onder de ,,officieren & la suite” als cornet met anciennileit van 28 Apr. 1749; een adjudant was er toen niet
meer bij dal regiment. 1) In den Staat van Oorlog voor
1750 komt hij voor als adjudant in den staf van genoemd
regiment; tractement per maand f 47-1-5 (evenals zijn vader, verg. blz. 30). In den extra-ordinaris St. v. 0. voor
dat jaar onder hel hoofd ,,Officieren, uyt hoofde van de
respectieve reduclien op pensioen gestelt”, bij regiment
Houeft (sic) van r3ycn o.a.: Simon Casimir Wipperman,
Cornet f 25 (ter loopende maand van 42 dagen) 2); hij is
derhalve nog in 1750 afgevloeid en & la suite gevoerd. In
alle officiersboekjes t.m 1768 op eén na komt hij met
dien rang voor onder de ,,officieren op pensioen en :i la
suite, bij de incorporatie uitgevallen.” In den estra-ordinaris Sl.v.0. voor 1754 vind men onder hetzelfde hoofd
bij hetzelfde regiment: Simon Casimir Wipperman, cornet by gebrek van behoorlyke attestatie de vita van den
Slaat van Oorlog d’ao. 1753 nfgclaaten 3), dog nu van dess e l f s lcevcn gebleeken, wordt ingevolge Haer Ed. Mag.
Resolutie van 9 Oct. 1753 4) alhier gebragt met een dubbelt pensioen tot f 50.” 0) Rij komt ao. 1769 nog voor op
regiment
dien staat als gepensionneerd kornet in het
,,Hocuft van Oyen, nu Orange-Vriesland” (sedert 1765) met
f 25 per mnand~ dat jaar niet meer in hel officicrsboekje,
dat van 1 Mei is. Hij zal dus zijn overleden tusschen 1
Jan, en 1 Mei 1769, hetgeen klopt met wat zijn zoon ver1) Geschreven officiersboekjes 1750-3 in het Alg. R.A.
2)

Onze
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geldgebrek

(lange

door de
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troepen

werd

in
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weer
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meldde in diens later door mij aangetroffen staat van
dienst (verg. blz. 23).
Daar in familie Wipperman de zoon blijkbaar naar den
grootvader heette, acht ik het - mede gelet op het traditioneele beroep in deze familie - zeker, dat laatstvermelde Simon Casimir W. een zoon was van Herman Coenraedt W,) aan wien door den Raad van State ,,26 Aug. 1693
commissie werd gedepecheerd als adjudant in het regiment te paard van Graaf van der Lippe; eedt bij procuratie den 29 dito. Heeft de plaetse bedient ‘t sedert 30
Juny 11.” 1) Dit laatste klopt met de benoeming ,,Residentz
Detmoldt. 30 Juni 1693, waarbij Friedrich Adolf van der
Lippe? kolonel van een regiment te paard [dragonders]
ten dienste der Vereenigde Nederlanden” 2) bg zqn regiment tot adjudant aanstelde Hermen Conradt Wipperman, versoekende de Heeren Raeden van Staate hem in
eedt en plicht te willen nehmen, mit commissie te versien ende de tractamenten dar to staende t’ordonneren.” 3)
,,Int leger tot Halem 4) certificeerde ,,Fr. Ad. Graff en
Edler heer tot Lippe, Qbrister enz. 1 Juli ‘694, dat den
adjudant van mijn regt. Herman Conrad Wipperman, 14
Juny cornet geworden? in desselfs stelle als adjudant hebbe
angestelt Simon Hennch Sauer.” 5) Dit regiment was nagenoeg volkomen geëncadreerd met Duitsche officieren,
hetgeen voornl. blijkt uit een acte van 1S Maart lGS9, .waarbij vermelde regimentscommandant en al zijn officieren
bij gemeenschappelijke acte ritmeester Schutzen machtigden hun belangen te ‘s Gravenhage te behartigen; onder
dit stuk de handteekeningen dier officieren, nagenoeg alle
met Duiische letters, waarnaast hun wapen of initialen
in lak. H. C. Wipperman sr. komt uiteraard daaronder
1)

Commissieboek

R.v.St.

2) Diens grootmoeder was een
vader van onz,en prins Bernard.

van

Brederode.

Hij

was

geen

voor-

3) Origineele acte aanwezig in het Alg. R. A. Zie aanwinsten 1913,
blz. 83, no. 19.
4) Nagenoeg zeker Haelen aan de Groote G’eete, 0 . v a n L e u v e n ,
bekend van Aug. 1914. De Koning Stadhouder verplaatste zijn leger Juni
1694 naar Thienen op den linkeroever van dat riviertje; h’et hoof,dkwartier
te Roosbeeck (Knoop. Prins Willem 111, dl. 111; Journael van Huyghens);
Hij bleef in die positie tot 22 Juli d.a.v. Derhalve noch Alem aan de
Maas noch Dalhem N.O. van Luik.
5) Als voren, no. 20.
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nog niet voor. 1) Wèl wordt hij genoemd als adjudant van
genoemd regiment in den extra-ordinaris Staat van Oorlog voor 1695 met een tractement per maand (42 dagen)
van f 47-1-5. Achter in den Staat van Oorlog voor 1699
vindt men een Jijst van de gereformeerde i= op reform,
wachtgeld of pensioen gesteldej officieren, welke pensioen
trekken uit het profijt van de nadere reductie, gedaan ingevolge van ha. Ho. Mo. resolutie van 11 Dec. 1697.”
Hierbij komt onder de lieutenants te paard voor Herman Coenraed Wipperman. Staten van Oorlog 1702. Pensioenen, betaald op grond van de reductie: Jl. C. Wipperman f 500 (per jaar) op Zeeland.” Idem 1703 een pensioen
van f 41:X3:4 per maand van 32 dagen (een gelijk pensioen). De titel luidt: ,,Pensioenen der..gereformecrde officieren, die naer de vreedc van Rijswijk ao. 1697 uit den
dienst van den Staet hebben moeten worden gelicenticcrt.”
Daarna komt H. C. W. Sr. niet meer voor; hij is dus vermoedelijk overleden in 1703.
Hoogstwaarschijnlijk hebben derhalve drie achtereenvolgende gencratiën W. gediend bij de Cavalerie, de vierde
en laatste in de mannelijke lijn eerst als jeugdig wacbtmeester bij de Fransche Cavalerie, daarna als jeugdig luitenant bij de Bataafsche Infanterie.
Hooger heb ik de hier besproken familie WIPPERMXIY
niet met zekerheid kunnen opvoeren; ik heb echter een
sterk vermoeden, dat zij uit Duitschland afkomstig en dan
van Bruns\vijkschcn,
later Hessischen ,,Gcschlechts- oder
Uradel” afstamt. Dit geslacht schreef zich eerst VON DER
WIPPER, later WPPERMANN; die naam is er zóó oud
als de geslachtsnamen in Duitschland (begin lle eeuw).
Bedoeld vermoeden vindt bevestiging in het zoo even
vermelde feit, dat nagenoeg alle officieren, ten tijde van
H. C. VV. Sr. dienende in het regiment van der Lippe!
Duilschers waren. Zeer waarschijnlijk was hij de eerste
van zijn geslacht, die naar de Nederlanden kwam. Twee
gegevens maken mijn vermoeden omtrent de Duitsche afstamming van de Hollandsche Wipperman’s nog te waarschijnlijker: le. zegt de in Aanteekening 11 aan te halen
Duitsche schrijver: ,,Die Familie Wippermann begab sich,
durch Religionsverfolgungen auf das schrecklichste geangstigt, in andere Länder.” Waarheen vluchtte men in de
16e en de 17e eeuw tijdens de godsdienstoorlogen en -vervolgingcn meer en eer dan naar de gastvrije, verdraagzame, welvarende Noordelijke Nederlanden; 2e. komen
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,onder de betrekkelijk weinige Wippermann’s, die schr. bchandelt, de voornamen Herman en Konrad meermalen
voor. Tegen deze argumentatie valt aan te voeren, dat
H. C. W. jr. als ritmeester in 17% geen Duitsch sprak
(blz. 27j, doch hij was stellig de 3e generatie van zijn
geslacht, die woonde in de Nederlanden; het gebruik van
die taal zal toen bij’ deze uitgeweken familie stellig in onbruik zijn geraakt Dat hij blijkens zijn 16 April 1810
eigenhandig opgemaakten dienststaat (blz. 23) wèl Hoogduitsch sprak, wordt verklaard, doordien tusschen eersten laatstbedoelde levensphase zijn minstens S-maandschen
dienst bij het Lbgion germanique viel, waarin a,anvankelijk overwegend Duitschers dienden. In dien staat
vermeldde W. alleen 1-Iollandsch en Duitsch; beide talen
zullen hier als ,,vreemde talen” vermeld, het Fransch destijds ook hier als de van zelf sprekende of nationale taal
beschouwd zijn, want dat W., te Doornik geboren, waarschijnlijk ten deele opgevoed in de Waalsche provincien
en daar ook aanvankelijk in garnizoen (blz. 23 en 26),
met zijn Fransche aangetrouwde familie en sympathieën,
zijn verblijf in de Zuidelijke Nederlanden en in Frankrijk
van 17Sï tot 1793, daarna zijn schier ononderbroken aanraking met Franscbe troepen op Goeree, dit alles in onzen
Franschen tijd, die taal vloeiend sprak en schreef, lijdt
geen twijfel, al vond ik geen enkelen Franschen brief van
hem. Voor de afstamming van het oude, adellijke Duitsche
geslacht Wippermann zie men hierna Aanteekening 11.
In mijn bezit is een album amicorum blad met rood, wi!
en blauwen rand, het papier door den tijd vergeeld. Het
daarop voorkomende gedicht, kennelijk door een vrouwenhand neergeschreven, lmdt:
,,Ter verjaaringe
aan
Simon Casimierus.
Het moederlijke hart zend Simon Casimier
Haar zielwensch @gedrukt, op vaderlands papier
in weinig ,regels, bij U 2 maal 7 jaaren
den Hemel kroond uw jeugd, bij vrijheids Legerschaaren
Keer, met Uw vader, na verkregen roem en glans
en blijf U’s moeders troost, en d’eer der Wippermans.
22 December 1792.”
Door wie dit albumblad geschreven, tot wieu gericht
.en waarom het verzonden werd, lijdt geen twijfel: 22 Dec.
1792 werd S. C. W. 2 x 7 jaar (blz. 21). Vanwaar het blad
werd verzonden, blijkt niet; wèl, dat vader en zoon afwe-

32

GESCHIEDENIS

zig waren en deze laatste, reeds in militairen dienst, in
‘s vaders gevolg streed ,,bii vrijheid’s Legerschaaren.” Da:
jongelingen op zóó jeugdigen leeftijd in mili,lairen dienst
traden, was destijds niets bijzonders; zij verbonden zich
als cadel l$i een compagnie 1). Daar ontvingen zij eene,
in hoofdzaak practische opleiding lot officier; de ccrsle
meer methodische, centrale opleiding dagteekent in onze
Republiek van 1789, toen te Zutphen, Breda en ‘s-Gravenhage officiersscholen werden opgericht, echter nog uitsluitend voor de artillerie. 2) Deze beide wijzen vormden
den meer aristocratischen weg om officier te worclen;
voor het groote gros stond de democratische weg open: opklimming uit de gelederen zelf; vele oudere onderofiicieren, soms 30 tol 40 jaar, werden, louter op voordracht
van het belrokken korps en zonder ren examen, benocmcl
tot officier; vandaar het bekende gezegde - vooral in de
Fransche revolutielegers bewaarheid, ,,dat iedere soldaat
een maarschalkstaf in zijn ransel droeg”. Wat vermelde
verbintenissen op jeugdigen leeftijd betreft, zij nog aangeleekend, dat in een Verbaal van het D.v.0. dd. 9 Nov.
1809, de namen vermeldend van hen, die wegens de vermeestering vaii Slralsund cen door den Koniq vnslgcslcltl
distinctief mochten dragen 31, zelfs weer een ,,schildknaap” bij een compagnie lijfwacht te paard wordt vermeld!
Die
in h e t gedichtje v e r m e l d e ,.vrijheids l e g e r scharen” einde 1792 doen denken aan de Fransche revolutie, aan onze verdeeldheid, onze vele uitgewekenen. Dit
versterkte mijn vermoeden, dat Wipperman, evenals zoovele anderen, als palriot onze Republiek had verlaten en
daarna met zijn zoon tijdelijk aan Fransche zijdc streed
met de illusie tiier, door moderne begrippen op staatkundig
en maatschappelijk gebied, de zegeningen der hooggeprczen ,,vrijheid, gelijkheid en broederschap” Le helpen brengen, Geboren in de Waalsche Nederlanden en daar waarschijnlijk opgevoed, kunnen zijn sympalhieën in die richting hebben gewezen; het volkomen Fransche bloed zijner
1 ) Zoo werd
grootvader J. H.
nog vóór hi 13
,een plaats dan

mijn in deze stu’die
herhaaldelijk voorkomende overLsux 8 Dec. 1799 ,,cadet-volontair” biJ het Ze Bat. Art.,
echter eer recht op
jaar oud -was; zulks beteek’ende
onmidsdellijke dienstvervulling.

2) Zie uitvoeriger hierna II of 111.
3) Zelfde ,,destinctief-teeken” als voor het personeel, dat 4 Sept.
t.v. onder Generaal-Majoor Cort Heyligers fort Bath wederom had bezet
(Verbaal D.v.0. 9 Nov. 1809. no. 26-32). Laatstbedoelden behoorden allen
tot 2 compn. le Regt. Jagers; zie Mil. Speet. 1910, blz. 316-20.
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vrouw heeft stellig mede gesproken. Dat H. C. ?f7. uilerlijk begin 1787 - jaar., waarin het met de patriottenbeweging tot een uitbarstmg kwam en de Pruisen ons land
binnenruklen - den militairen dienst verliet en zijn echtgenoote te Groningen haar attestatie lichtte (blz. 27), maakten het voor mij zeer waarschijnlijk, dat het echtpaar
Wipperman C . S. begin van dat jaar Groningen verliet en
als voorlrekkers onder de pafrioffen via Brabant (verg.
blz. 34) uitweek naar N.-Frankrijk.
Einde 1786 en begin 1787 is er te Groningen wc1 allerlei
te doen geweest in verband met ,,den nieuwen ti,jd”, doch
het blijf bij bewegingen op papier.” Na het herstel van het
Stadhouderlijk gezag in Sept. 1787 kwam het daar tot
meer ernstige verwikkelingen. 1) Afschrijving bij vertrek
vond er destijds door de burgerlijke overheid nog niet
plaats; vertrekkende lidmaten der Hervormde gemeente
zijn er eerst vanaf 1803 geboekt; daardoor staat de juiste
datum van het vertrek niet vast. 1) W,&l werd mijn vermoed en om!.rent een uitwij ken richting Frankrijk zekerheid, toen ik op het Alg. RA. collectie Dumont-Pigalle onldekte L), n o g l a t e r t w e e h i e r n a t e v e r m e l d e n v e r zoekschriften van den zoon Simon Casimir ao. 1799, waaruil blijkt, dal zijn ouders inderdaad daarheen waren uilgeweken ,,om de vervolgingen van den Stadhouder te ontwij ken.” Daar de zoon in het tweede te kennen gaf, ,,dat
de noodlottige omwenteling van 1787 hem de geleegenheid heeft verschaft om zich van zijn vroege jeugd af aan
in Vrankrijk in de militaire stand te oeffenen”, ware de
gevolgtrekking te maken, dat familie W. eerst uitweek na
het herstel van het stadhouderlijk gezag in Sept. 1787 door
een Pruisisch legerkorps onder den hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, doch de 2 op blz. 27 vermelde feiten
maken het nagenoeg zeker, dat zij wegens hun politieke
gezindheid eerder de wijk namen dan het gros der Pa1)

Gegevens

van

den

gemeente-archivaris

van

Groningen.

2) Beschreven door professor Colenbrander in het Nederlandsch Archievenblad 1899-1900.
Pierre Alexandre Dumont-Pigalle, Fransch journalist, die een groot deel van zijn leven t’e Lseiden heeft doorgebracht,
verbonden aan de courant der Luzac’s. IJverig patriot, sedert den Engelschen oorlog (1780-1) betrokken in de actieve politiek, blind partijman,
schakel tusschen de Franschen en de democraten te Amsterdam, week
hij in 1787 uit naar Frankrijk. In 1795 te Parijs gebleven, werd hij door
de ambassadeurs der Bataafsche Republiek gebruikt. Na zijn dood (1801)
kocht onze Republiek zijn zeer uitgebreide verzameling omtrent al, wat
den patriottentijd en de naar Frankrijk enz. uitgewekenen betrof.
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triotten, wier hoop vervloog door die contrarevolutie. Toen
deden geruchten de ronde, dat er in Brabant Fransche
ondersteuning te wachten stond, een aansporing Le meer
om uit te wijken in die richting. Graaf de St. l’riest, benoemd Fransch gezant bij de Staten-Generaal, vernam dien
uittocht, op weg naar Holland, te Antwerpen, waar hij
order ontving de gevluchte patriotten te verzamelen, wat
geschiedde te Brussel en Antwerpen, ook te Gent enz.
,,Après avoir prodigué pendant 3 ans les promesses les
plus positives”, had Frankrijk tijdens den Pruisischen inval niets gedaan voor de patriotten; hierdoor gevoelde de
Fransche regeering zich moreel verplicht aIfhans &ZWZW
iets te doen, zoodat den uitgewekenen aanvankelijk werd
beloofd, dat zij schadeloos zouden worden gesteld voor
hun verliezen. Daar de vluchtelingen zich bij duizenden
aan Frankrijk’s grenzen aanmeldden en geen Franschman
in slaat was hun motieven, gezindheid en behoeften le
beoordeelen, vyas St. Priest, gelet op den zeer berooiden
staat der schatkist, van meet af tegen een overdreven
milddadigheid; hij stelde tegenover hun leiders voorop,
dat de Koning geen schuld inloste, doch den patriotten
gunsten wilde bewijzen, wat bepaalde risico’s voor ben
met zich bracht. 1 j Als intermediair tusschen dien gezant
en de vluchtelingen trad een commissie te Brussel op?
waarvan Pottey Turcq en Gevaerts de voorlieden waren.
Daar de Oostenrijksche Nederlanden de vluchtelingen
kwijt wilden, Frankrijk hel ondanks zijn schuldenlast een
,,dette sacrée” achtte hen te verzorgen, werd weldra verplaatsing naar N.W. Frankrijk beoogd, ook een scheiding
tusschen officieren en het gros der vluchtelingen, welke
doorgevoerd, in beginsel tot het laatst gehandhaafd is.
Reeds in Dec. 1787 werd de destijds 20.000 zielen tellende
kleine vesting St. Omer, 40 K.M. Z.O. van Calais, aangewezen als ,,rassemblement de tous les fugitifs [hollandais]
qui on1 besoin d’assistance” ln.1. van Frankrijk], 2) kort

1) Voorname vluchtelingen te Brussel en te Antwerpen spraken daarover openlijk hun afkeuring uit, iets, waarover minister graaf de Montmorin zeer gebelgd was.
2) Te St. Omer (Vl.: Omaers) reeds voór einde 1787 een patriotsche
societeit; afbeelding bij Dr. Colenbrander, De Batasfsche Republiek, 7.
Medio Jan. 1788 daar reeds 500 Nederlandsche vluchtelingen.
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daarna Béthune in Artois voor de uitgeweken officieren. 1)
Aan het hoofd van eerstvermelde nederzetting werd dadelijk geplaatst de ,,commissaire des guerres du Département de Flandres” Collignon te St. Qmer als ,,chargé de
la direction de l’etablissement des Hollandais réfugiés
e n France’l, die alle gewone vluchtelingen mocht ontvangen? huisvesten en voeden; majoor der Genie de Bellonet, door Frankrijk t.v. in onze Republiek gebruikt, werd
aangewezen om onze uitgeweken officieren te installeeren
en te betalen.
21 Dec. 1787 werden te Brussel door één der voornaamste Nederlandsche vluchtelingen per Provin&ie de gestelde
voorwaarden geteekend, waarop men naar de te vormen
nederzetting in N.W. Frankrijk kon vertrekken. 2) In Jan.
1788 kregen Pottcy ‘lurcq en Gevaerts order de uitgewekenen, die zich nog in de Oostenrijksche Nederlanden bevonden, met.,,lettres,de route” en reisgeld te dirigeeren, onderscheidenlqk op St. Omer of Béthune 3); echter bleven
velen hangen te Brussel, Anlwerpen, enz. De vluchtelingen te St. Omer werden vooreerst ondergebracht in !,de
kazernes en pavilloenen [belendende officiers- en onderofficierswoningen] des Konings.” Zij hadden reeds le Brussel C. L. van Beyma gekozen als bun commissaris bij het
Fransche bestuur om dit in te lichten omtrent hun middelen, beroepen, nooden, enz., ook als ,,betaalmeester” van
de ondersteuningsgelden; hij kwam einde Jan. 1788 aan en
nam tot secretaris Mr. J. Valckenaer, gewezen hoogleeraar
t e Franeker; op voorstel van dezen laatste werden de vluchtelingen meest provinciesgewijze afgedeeld in ,,smaldeelen”, elk onder een eigen hoofd. Later kwam het tusschen
van Beyma en zijn secretaris tot een openlijke breuk (blz.
47). Daar St. Omcr weldra geen plaats meer bood, werden
bepaalde groepen: Amsterdam (gedeeltelijk), Utrecht, Delft,
en het platte land van Zuid-Holland gedirigeerd op Grevelingen als een nevenafdeeling, mede onder Collignon. 4)
Aug. 1788 moest een deel der vluchtelingen worden ver1) In navolging daarvan 1795-6 na den val van ons Stadhouderschap
h e t ,,Rassemblement
cieren

en

zoon des
Padua

van Osnabrück”

manschappen
Stadhou’ders.

overleden

Prins

onder

voor uitgeweken Orangistische offi-

Prins

Willem

George

Frederik,

tweeden

Zie o.a. mijn levensbericht omtrent dien 1799 te
in

Haagsch

Maandblad.

1935.

2) Collectie Dumont-Pigalle. Bundel N.
3)

Nieuwe

Nederlandsche

4)

De

bijlage

1795.

lijst,

der

jaerboeken.

later

aan

te

1788,
halen

blz.

942.

brochure

van

K.

Kamminga.

36

GESCHIEDENIS

spreid over Duinkerken, Bergues, Cassel, Watten enz., omdat er te St. Omer een troepenverzameling van 20.000 man
onder den Prins van Condé plaats vond. Een ander groot
Fransch militair kamp was toen gevormd bij Metz. van
Hoey C . S. 1), die droomden van een coup de main tegen
onze Republiek, hadden hun hoop gevestigd op die troe.
pen. Toen eerstgenoemd kamp werd ontbonden, keerden
onze vluchtelingen meerendeels terug naar St. Omer; verscheidenen bleven hier of daar hangen, hetzij omdat het
leven er goedkooper was, zij er door hun bijzondere beroepen een middel van bestaan vonden of drgl. 2)
De ondersteuning, door Frankrijk onzen patriotten geboden, sproot niet uitsluitend voort uit een gevoel van
moreele verplichting, gecamoufleerd als milddadigheid
des Konings” (blz. 34), doch had verschillende belangrijke
nevenbedoelingen: le. vormde zij in onze Republiek en
elders een reclame voor de moderne denkbeelden der rcvolutie; 2~. hoopte men op verschillende wijzen te kunnen
gebruik maken van de diensten der uitgewekenen, zoodra
Frankrijk in oorlog geraakte met het ,,ancien régime” onzer Republiek; daarom hield men het betere deel onzei
uitgeweken officieren aan in Franschen dienst als kern
voor een legioen Bataven, doch 3e. was men ook gesteld
op behoud van het betere deel onzer vluchtelingen, hetzij
om hun middelen, hetzij om de beroepen, welke zij uitoefenden; zoo dachten de Franschen op de hoogte te komen van de Nederlandsche wijzen van haringkaken, vlas
haspelen en drgl., welke voor erkend beter werden ge,houden.
Collignon kreeg begin Maart 1788 bericht van het a.s.
vertrek van graaf St. Priest naar zijn post te ‘s Gravenhage; markies d’Osmond zou hem vervangen in den dienst
bij de vluchtelingen. 3) Bekend werd gemaakt, dat ook
de vermogende uitgewekenen zich te St. Omer konden vestigen; door daar hun geld te doen rollen, konden de armsten worden geholpen aan eenig werk. Overigens werd
aanbevolen - waarschijnlijk onder Franschen druk om
1)
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de kosten te beperken - dat zij, die in onze Republiek geen
gerechtelijke vervolging noch de wraak van het gepeupel
hadden te duchten, daar zouden blijven in het belang der
patriottenzaak. 1)
. Het plan rees vooral mede bij Baron van der Capellen
van de Marsch 2) - mocht het aantal vluchtelingen zeer
groot worden - daarvan aan de kust tusschen Duinkerken en Bretagne één groote patriottennederzettinq te vormen. Een commissie van 3 gevluchte patriotten en 1 vertegenwoordiger des Konings bracht na verkenning van
een 20-tal plaatsen aan de N.W.-kust, in Fransch Vlaanderen, Artois enz. tot Rouaan toe een rapport van 114 blzn.
uit, waarin -’ behalve de‘ voornaamste middelen van
bestaan, enz. - ook de voor- en nadeelen van al die plaatsen werden uiteengezet! 3)
3 Maart 1788 vond te Brussel een vergadering plaats voor
alle uitgewekenen om zm. te beslissen omtrent dat rapport, Daar betoogde de reeds genoemde J. [Surendonck]
van Hoey, gewezen Haagsch dokter, dat het verre de voorkeur verdiende de Fransche regeering te bewegen gewapenderhand in onze Republiek een nieuwe orde van zaken onder leiding der patriotten te vestigen. 4) Een commissie van 7 leden werd benoemd, waaronder Baron van
der Capellen; drie hunner - van Hoey, Blok en van
Hogendorp 5) - zouden naar Parijs gaan om, wilde van der
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Capellen zitling nemen, gezamenlijk bij de Fransche regeering aan te dringen op ,,het [gewapenderhand] efficacieus herstellen der vrijheden en burgerrechten van het
dierbare vaderland en de ontbinding der kluisters ” 1); de
andere 3 leden bleven te Brussel voor verbinding met de
vluchtelingen. .In verband met dit denkbeeld werd besloten ,,het zenden van een commissie naar Parijs tot het
maken van verdere schikkingen ter instandbrenging der
colonie in N.W. Frankrijk vooreerst op te schorten”; het
desbetreffend rapport bleef onafgedaan! St. Priest had St.
Omer ,,provisoirement”aangewezen als centrum (blz. 35) ;
het gros onzer vluchtelingen - hun aantal is nimmer
zeer groot geweest (blz. 45-6) - was er nu eenmaal gevestigd en wilde er, het rondtrekken moede, gaarne blijven;
ook beval het rapport de uit zeer vele allereerst beschouwde plaats St. Omer aan als eene, waar het leven gezond
en goedkoop was; 2) zij lag in een echt ,Nederlandsche
omgeving van lage landen met een legio aantal vaarten en
slooten, droeg echter een zóó uilgesproken R.R. karakter?
dat Hervormden er niet tot de gilden mochten loetreden.
Daar mij nergens iets bleek omtrent barakkenbouw, zullen
de vluchtelingen er, behalve in de reeds genoemde kazernes c.a., zijn ondergebracht bij. de bevolking.
Het optreden der nieuw,e ,,commlssie ter behartiging van
de belangens der Hollandsche Patriottische natie bij het
Hof van Frankrijk”, tot welker zending men 3 Maart 1788
te Brussel besloot, werd één groote mislukking. Zij koesterde, gelet op Fraukrijk’s innerlijken toestand, dadelijk
weimg hoop. 5 Maart werd aan onze kolonies te St. Omer
en te Antwerpen kennis gegeven, dat onze ,,actieve pogingen” te Parijs den uitersten spoed vereiscbten, hetgeen
bad belet de lotgenooten in andere plaatsen te wxlrschuwen: men twijfelde echter niet of de gedane stap ZOLI de
goedkeuring wegdragen van onze geheele weldenkende natie binnen en buiten onze Republiek. Hoewel dus niet door
allen gemachtigd, trad men naar buiten op namens allen;
eer& wat later werden onze andere nederzettingen, waaronder Béthune en Grevelingen, ingelicht. St. Omer antwoordde dadelijk, dat men accoord ging met het denkbeeld, doch nadere inlichtingen verzocht omtrent de (gel) Een Nota van Blok en van
morin
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heim gehouden) leden der commissie en haar opdracht;
in verband daarmee gaf men niet het verzochte ,,Declaratoir”, dat de commissie ook namens de onzen te St. Omer
,,hoofd voor hoofd” mocht handelen, iets wat zoo dringend
noodig was geoordeeld, wilde onze commissie bij de Fransche regeering met gezag kunnen optreden. De patriotten
te Antwerpen hadden eveneens bedenkingen en zonden
een commissie naar Brussel om nadere inlichtingen; na
30 April werd bekend, dat die commissie vervolgens werd
doorgezonden naar Parijs om de Fransche regeering in
te lichten, dat onze z.g. commissie slechts handelde namens 70 patriotten te Brussel! Het werd onmiddellijk weinig aanmoedigend voor de Fransche Regeering iets te
doen te midden van dit gekrakeel; het werkte te nadeeliger,
daar zij, reeds kampende met groote moeilijkheden en
geldgebrek, er een gereeden kapstok in vond om ten deele
terug te komen op haar toezeggingen, mede ten einde den
verderen stroom te stuiten’ (verg. blz. 43-5).
20 Maart 1788 schreven van Hoey en Blok uit Parijs (van
Hogendorp ontbrak nog aan de commissie) met verontwaardiging over ,,het onbegrijpelijk gedrag onzer vluchtelingen te Antwerpen. Wij moeten met grievend leedwezen
erkennen, dat het zaad der tweedracht en eigenliefde hunne zielen vergiftigd en er het waar, belangloos patriotisme
in verstikt heeft”; bovendien wilde Baron van der Capellen - man van naam en reeds te Parijs ten behoeve der
patriotten in contact met de Fransche regeering - niet
in de commissie zitting nemen. Hij was z.g. teleurgesteld
door al zijn vergeefsche pogingen bij het Hof en had
z.g. bespeurd, dat zijn tegenwoordigheid het Fransche ministérie niet meer aangenaam was, achtte het in ‘t belang
der patriotten verder alleen te helpen door zijn raad! Gedurende zijn laatste onderhandelingen had hij sterk den
indruk gekregen, dal le. het Fransche ministerie niet meer
genegen was een nederzetting te vormen noch de beloofde
4 tot 5 millioen livres voor eens(?) te geven, tenzij ook
de voornaamste en vermogendste patriotten zich daarin,
althans binnen Frankrijk vestigden; 2e. niemand meer te
St. Omer zou worden toegelaten; 3e markies d’osmond
weldra daarheen zou vertrekken om een schifting te maken; 4e. de civiele lijst van 60.000 livres (f 28.000) ondersteuning per maand weldra zou worden gesloten en het
veel moeite zou kosten er nog iemand op te krijgen 1);
Frankrijk wilde stellig verder niets doen voor hen, die
bleven wonen in de Z. Nederlanden; 5e. onze uitgeweken
1) Een livre of franc gold destijds 469’3 cent.
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officieren op [Fransch] pensioen zouden worden gesleld
en alle kans was verkeken, dat uit hen officieren voor 2
regimenten zouden worden benoemd! 1)
De kansen stonden dus ongunstig, doch van der Capellens onthouding had een bij-oogmerk: van Hoey was een
persoon van weinig gezag noch uiterlijk voorkomen; ook
Dumont-Pigalle telde hem niet en uit latere jaren zijn er
vermakelijke beschrijvingen omtrent zijn poover voorkomen en kleeding, zooals men hem te Parijs had zien rondwaren. 2) Vermoedelijk heeft van der Capellen van Hoey
terzijde willen dringen; stellig was hij gebelgd op hem,
omdat hij zich bij aankomst te Parijs had laten ontvallen
dat daar nog niets was bereikt voor onze patriotten, hetgeen van der Capellen zich persoonlijk moest aantrekken. Weldra kwam deze te Brussel betoogen, dat de gezonden commissie geen nalionale
commissie was, voorts
noch luisterrijk noch uitgebreid genoeg; men leefde in
1788 in Frankrijk - al stond het reeds te wankelen nog onder het ,,ancien regime” van graven, markiezen en
baronnen; daartegenover had een quantitatief en qualitatief bescheiden commissie geen gezag. Per slot ging onze
nederzetting te Brussel mede met dit denkbeeld; van der
Capellen liet zich viuden zitting te nemen in de commissie
en wierp zich op naar Antwerpen .te gaan, ten einde een
zo0 groot mogelijk aantal voormalige regeeringspersonen
e n ,,van luister” te bewegen mee te gaan naar Parijs om
aldus indruk te maken op de Fransche regeering! Hierop
ontstond weer ontevredenheid onder onze minder voorname uitgewekenen te Brussel, ,,dat van der Capellen en
gewezen leden en ministers van regeeringe zich arrogecrden alle patriotten te vertegenwoordigen”: een zeer onverkwikkelijk krakeel, waaronder de zaak stellig leed. van
Hogendorp, die’zijn 2 medeleden te Parijs in kennis kwam
stellen met de nader genomen besluiten, schreef 11 April
1788 vandaar over ,,de gestadige hiuderpalcn, welke tic
commissie in den weg gelegt zijn en welke van de kant
kwamen, waarvan men ze het minst zoude verwagt hebben.” Dit sloeg hoogstwaarschijnlijk op de meer aristocratische voormannen onzer vluchtelingen (Baron van der
Capellen C. S.).
Tweedracht deed alles te loor gaan. Hoewel onzerzijds
werd aangevoerd, dat -- liet men onze vluchtelingen over
aan hun lot - de armsten stellig naar hun vaderland
terugkeeren en daar een zeer slechte reclame maken ZOLI1) Collectie Dumont-Pigalle. Bundel N.
Verg. nt. 4) van blz. 37.

2)
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den voor de verlichte Fransche denkbeelden, maakte Graaf
de St. Priest, aangewezen om met van Hoey en Blok te
onderhandelen, beiden alles wijs; naar elders schreef hij
,,qu’ils restoient dans la nullité désirable” I Minister graaf
de Montmorin oordeelde, dat men met van Hoey’s plan
tot een ,,coup de main” op onze Republiek te laat kwam. 1 j
Daar had men in 1787 de zaak kalm laten te niet loopen:
de Pruisen, de afgevallen regenten en het Oranjegezinde
gepeupel hadden er de revolutie onderdrukt. De oneenigheid onder de patriotten maakte geen gunstigen indruk,
enz. 2); het ,,ancien régime” in Frankrijk, dat de revolutie
voelde aankomen, mede wegens de schromelijke verwar..
ring in de geldmiddelen, had meer dan genoeg aan zijn
eigen leed om de hand elders in een wespennest te steken.
De aanvankelijk door vele patriotten gekoesterde hoop,
dat Frankrijk hun emigratie krachtig zou bevorderen, dat
men aldus zou komen tot een groot ,,rassemblement”, hetwelk Frankrijk zou bewegen onze Republiek aan te vallen
teneinde den totalen ondergang der Oranjepartij te bt.+
werkstelligen, moesten zij geleidelijk laten varen. De patriotten hebben geduld moeten oefenen, totdat de Fransche revolutie door expansie naar buiten haar invloed
deed gelden: na Dumouriez’s mislukte poging begin 1793
slaagden Pichegru en Daendels er eerst in den winter
1794-5 in gewapenderhand het Oranjehuis te verdrgvcn
en onze Republiek als vasal aan Frankrijk’s zegekar le
ketenen.
,Onze vluchtelingen waren nog niet lang te St. Omer
‘en Grevelingen, of er rezen veelal gegronde, ernstige klachten over de verdeeling van de door Frankrijk toegestane
ondersteuning: meer nog dan eerst te Brussel werden de
vriendjes geholpen, eerst daarna rekening gehouden me2
verdiensten voor de zaak der patriotten, verliezen en bes
hoeften. Men zeide kortweg, , doelende op de regenten in
atria, die men ontvlucht was: ,,wij zijn veranderd van
R eeren, en verder niets.” D,e aanzienlij ken ontvingen z.g.
pensioenen, de niets bezittenden een karige ondersteuning.
Door vreesaanjaging - het zou den vluchtelingen gaan
zooals de kleinere helft der olficieren, weldra uit Béthune
1) Armand
Mare, Graaf van Montmorin, minister van buitenlandsche
zaken, ook na 14 Juli 1789; Jan. 1791 a.i. ook van binnenlandsche zaken.
Man van bekwaamheden, vriend en trouw aanhanger van den Koning.
Daarom werd hij, geb. 1745, 2 Sept. 1792 te Parijs op straat vermoord.
2)

Collectie
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onder schamele voorwaarden weggewerkt naar St. Omcr,,
de ondersteuning ook voor de gewone vluchtelingen
‘zou ophouden, althans zeer worden verminderd - door
aansporing
om met specialen pas en 2 tot 4 weken
steun voorgoed te verdwijnen 1), ten deele zelfs door onware voorstellingen, zooals reisgeld tot Duinkerken, waar
men dan z.g. door een consul verder zou worden voorzien,
volkomen uit de lucht gegrepen, beteekenende aanbiedingen van Engeland, Pruisen en Denemarken om daarheen
te gaan enz. trachtten de leiders weldra een ruimc nfvloeiing te bewerkstelligen om gunstelingen te kunnen bijplaatsen op de lijsten zonder de achterblijvenden te zeer
t e k o r t e n . S p e c i a a l w e r d d e n F r i e z e n v a n Beyma e n
Valckenaer verweten, dat zij de geldelijke omstandigheden
der uitgewekenen ml de andere 6 ProvinciSn niet juist
konden beoordeelen, voorts hun Jandgenooten” zeer had-den bevoorrecht. 2) Een merkwaardig geschrift ?,Geene
Heeren meer! Zalige Egalité”, 1795 gedrukt te Amsterdam voor rekening van den teruggekeerden patriot K.
Kamminga, legt een ondubbelzinnige getuigenis af van
een en ander, al is de aanhef zeer gezwollen en al schuilt
er stellig overdrijving in. Het heeft o.m. tot bijlage de
,,wekelijksche
lijsten van 7 April 1788 in St. Omer en
Gravelines naar die van Beyma, mij [ongeoorloofd?] ter
hand gesteld door de bode der Directie. Waaruit het volk
van Nederland ten klaarsten zal blijkcxn (doordien een
ieder in zijn dislrict of stad de zijne kan kennen), hoe
rampzalig en willekeurig de verdeeling der onderstandsgelden heeft plaats gehad.” 3) De lijsten Fijn zeer bclangrijk, omdat daaruit, !onderverdeeld
in Provinciën, meermalen tot in groote steden toe, alle namen vermeld staan
van hen, die zich op vermelden datum te St. Omer of te
Grevelingen bevonden, o o k hoeveel l i v r e s zi,i p e r w e e k
ontvingen. Het werkje zelf komt herhaaldelijk terug op
dat nepotisme; de staten toonen op onweerlegbare wijze,
dat de Friesche uitgewekenen de meest begunstigde waren,
,Overijssel geheel achter aan kwam; daar waren 700/0 afgescheept meest met 6, hoogstens 7 livres per week, zoodat zij zich officieel beklaagden 4): het Provincialisme,
1) V e r g . b l z . 4 4 e n 4 5 .
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bron van ondergang onzer Republiek, hier in volle glorie,
doch tijdens de revolutie en om het Fransche geld!
In verband met ‘den niet ophoudenden stroom onzcr
uitgewekenen deed de Koning 20 Maart 1788 order geven
vanaf 1 April te St. Omer geen vluchtelingen meer op le
nemen, er in elk geval geen .nieuwe meer te ondersteunen.
Toch meldden er zich tot einde 1788 per halfjaar 330
tot 390 personen aan met even billijke aanspraken als de
reeds gevestigden : onjuist ingelichten; zij, die eerst het
geredde hadden verteerd, hopende binnen dien tijd te kunnen terugkeeren met het verlichte regime; zelfs kwamen
er na, die als patriotten in onze Republiek gevangenisstraf
hadden moeten uitzitten. Collignon vatte in verband daarmede het uitgevaardigde verbod soepel op: hij beschikte,
behalve over den rechtstreekschen steun aan allen, over
gelden voor ziekte en bevallingen, premieën voor hen, dit
wilden vertrekken, mits zij zich verbonden niet terug te
keeren (z.g. frais de route), voor nachtleger enz.; voorts
nam hij van Beyma’s denkbeeld over, allen, die op de
lijsten voorkwamen, l /2,, hunner ondersteuning te korten, de z.g. ,,sol par livre”, ten bate van de nagekomen
behoefligen, die feitelijk ,,non admis” waren.
Voorm. wegens alle klachten over de onbillijke verdeeling en alle interne wrijvingen- in onze nederzetting St.
Omer-Grevelingen ging 1 Juli 1788 deze Franscl~e
dienst
voor de Nederlandsche vluchtelingen over van Buitenlandsche Laken naar Financicn. Collignon kreeg de leiding over de ,,Hollandais réfugiés sous la dénomination de
,,bourgeois et artisans” tant a St. Omer qu’à Gravelines”
geheel alleen, zelfs ook over die te Brussel, enz. van Beyma werd wegens wanbeheer ontslagen als ,,betaalmeester” ; 2) hij weet daarvan de schuld aan Valckenaer. In
verband met die reorganisatie ging het Departement van
Financiën zich meer bemoeien met de uitkeeringen; het
belastte Chardon, als ,,maître des requêtes” in rekenplichtige functies aan de kust werkzaam geweest, met een be
zoek aan St. Omer en Grevelingen in verband met de vele
klachten over van Beyma C. S.’ oppervlakkige, dikwerf tastbaar partijdige verdeeling van de ondersteuningsgelden.
Als hernieuwde poging om den toeloop te beperken werd
1) B u i t e n l a n d s c h e Z a k e n b l e e f
eenige
bijzondere
pensioenen.
2) Colenbrander. 14-6.
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eincle Sept. 1758 bekend gemaakt, dat vanaf 1 *Jan. 1759
niemand, onder welk voorwendsel ook, nog mef ondersfeuning zou worden toegelaten in onze nederzettingen.
Tevens werd Chardon onder Markies d’osmond, doch boven Collignon geplaatst; laatstgenoemde bleef directeur
der etablissementen en teekende de lijsten van alle uilgaven; Chardon stelde orde op de betaling, hield voorts een
wakend oog over het stelsel der uitkeeringen en de zeldzamer wordende nieuwe toelatingen.
Jan. 1789 bleek aan minister Necker, die zooveel mogelijk wilde bezuinigen op het geheele Fransche staatsbestel, dat op de basis van 1688 voor 1689 alleen aan ‘nlgemeene ondersteuning 649.000 franc noodig zou zijn. Daar
reeds lang bekend was, dat onbillijkheden werden begaan
(zie ook de latere Nota van Huber C. S.; zie II), gaf bij
29 Jan. last de lijsten in verband met een en ander zoodannig te herzien, dat de korting van 1-20 verviel en niettemin de ,,non admis” ook daarop werden gebracht. Een
ieder moest zich aangeven voor cultureel werk, voor beroep, bedrijf of handwerk (landbouw, zeevaart, rischvangst, enz.) dan wel zich aanmelden bij een Fransch regimeni of vreemdenlegioen; alle anderen zouden worden
gedwongen Frankrijk te verlaten met een ondersteuning
voor 4 weken [z.g. ,,frais de route”] onder aanteekening op
het paspoort van cen verbod tol terugkeer.
Einde Feb. 1789 was Collignon gereed met sijn steunregeling op een billijker basis; daar hij nog 36 gezinnen,
meerendeels , ,,très distingués”, bad bi*igcplaatst
zonder de
uitgaven te verhoogen, kwam hij tot 645500 franc rechtstreekschen, algemeenen steun, door Necker nog minstens
50.000 franc te veel geoordeeld. d’Osmond
en Chardon
herzagen zijn lijst persoonlijk; de maximum uitkeering
werd gesteld op 200, het minimum op 80 livres per maand.
Zij kwamen tot 5S5.000 fr. ; in de verkregen bezuiniging, van
60.700 fr. echter 25.000, doordien inmiddels velen door
,,frais de route” waren bewogen voorgoed heen te gaan. 1)
De overledenen inbegrepen werden er in de 3 halfiarcn,
beginnende 1 Jan. 1788, onderscheidenlijk 343, 134 en bijna 100 personen afgevoerd. De lijsten d’osmond-Chardon
- de z.g. ,,ordre des subsistances” - werden door den
minister van financiën goedgekeurd per 1 Juni 1789. Toch
1) Hoew’el e r
doet

de

uiteraard

geschiedenis

valt

1787-95

te

wijzen

onzer

op

uitgeweken

beteekenende
patriotten

in

verschillen,
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opzich-

ten denken aan wat wij hier 1914-9 hebben medegemaakt met de Belgische
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bedroegen die uitgaven - 1789 voor onze vluchlelingen Lotaal nog 621.000 fr. zonder de nevenlasten en de z.g.
tractementen voor onze ,,gebreveteerde” officieren te
Béthune (zie 11). In 1788 is voor deze laatsten betaald
147.200 fr.; algemeen totaal 814.000 fr. Necker heeft in
zijn ,,compte rendu” d.d. 21 Juli 1790 aan de Nationale
Vergadering 832.000 fr. genoemd als de laatste jaarlijksche
kosten, zoodat de bezuiniging ook hier meer theorie dan
praktijk bleek. De uitdeelingslijsten werden op ‘sMinisters
last per 1 Juni 1789 tevens z.g. definitief gesloten en een
verdeeling van de vluchtelingen ingevoerd in 3 klassen, elk
van 2 tot 3 sectiën, naar stand, beroepen en bedrijven,
behoeften enz. De le sectie der eerste klasse blestond uit
Nederlanders ,,d’un état distingué”, gebracht op de lijsten
van Buitenlandsche Zaken voor pensioen [= steun], doch
die dat niet hadden gekregen; in de 2e sectie werden ondergebracht magistraten onzer steden, predikanten en anderen van gelijkwaardigen stand; de 3e sectie bestond uit
de ruim 100 officieren, uit Béthune overgeheveld naar St.
aiusi que l e s i n d i v i d u s d e l a haute b o u r Omer
geoisie.“?’ Bij de le sectie der 2e klasse werden ingedeeld
,,parliculiers de divers estats de bourgeoisie, moins distingués que les préctidans” ; in de 2e sectie zij, die meesters
waren in hun kunst of handwerk. De 3e klasse was onderverdeeld in le. hen, die boven de gewone werklieden s!onden en 2e deze laatste zelve.
Om de uitgaven voor de vluchtelingen nog meer te beperken, betaalde Collignon vanaf 1 Oct. 1789 dat kwartaal
zelfs 4 maanden steun uit als ,,frais de route” aan wie
zich verbond voorgoed te vertrekken. De minister van financiën verlengde dat in Dec. z.g. tot 1 Feb. 1790. Gevolg
was, dat, terwijl er begin 1759 daarvoor niets werd uitbctaald, de som over dat geheele jaar 13.524 fr. bedroeg,
waarvan 10.364 in het laatste kwartaal, daarna nog 9432
in het eerste kwartaal 1790.
Hoeveel Nederlandsche vluchtelingen in de jaren 1787-90
in N.W. Frankrijk zijn neergestreken, staat zelfs bij benadering niet vast. Colenbrander oordeelt het wel genoemde
getal 40.000 onbestaanbaar en stelt de blijvende emigratie
,,op een getal van omtrent 5000 personen, toch nog groot
genoeg om met stille partijgenooten in ons vaderland daar
blijvende onrust te stoken.” 1) Dit bedrag is - gelet op
de cijfers omtrent St. Omer c.a., waar het groote gros

1) T.a.p., 8.
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heeft verbleven - stellig het maximum van wie er in
totaal zijn uitgeweken naar N.rV. Frankrijk. De officieele
lijst dd. 7 April 1788 van Beyma (blz. 42) vermeldt, de nagekomenen inbegrepen, 1356 personen; echter zijn b.v. op
de lijst van Brabant e.a. alleen de hoofden van gezinnen
vermeld. Verder verdienen de sterktecijfers van Collignon
het meeste vertrouwen, daar hij persoonlijk, weldra alleen, onze nederzetting St. Omer-Grevelingen heeft beheerd. 1) De sterkte is van 1 Jan. tot 1 Juli 17S8 stabiel
gebleven op ongeveer 1730 personen, daarna door zeer
vermeer,derden aanw’ap (blz. 43) 01, 1 Jan. 1789 geslcgcn lot
het maximum van ruim 2000. Daar ook zeer velen vertrokken, trad toen de daling in: nog 1928 op 21 Mei 1789.
Vrouwen en kinderen maakten steeds ruim de helft der
sterkte uit. 2)
De verdeelmg-de Collignon, welke iets bezuinigdc, doch
56 nieuwe gezinnen op de lijsten bracht, zoodat men gemiddeld heel wat minder ontving, hief de bestaandc ontevredenheid geenszins op; zij werd verhoogd door de
regeling d’Osmond-Chardon (Juni 1789), welke alweer Iager was.
Dat Collignon 16 Aug. 1789 ontslag verzocht, hield stellig verband met de nauwelijks verminderde klachten over
dc uitdeelingslijsten (blz. 41-3 en ‘IS ev. ), wellicht ook met
het feit, dat zijn arbeid vrijwel onmiddellijk werd overgedaan door Chardon. Hij was, daar hij goed opkwam voor
hun belangen, blijkbaar zeer gezien onder de vluchtelingen, want een groot aantal hunner verzocht het onlslag
niet te verleenen. Collignon is inderdaad in functie gebleven; zijn taak werd met de maand moeilijker: onze vluclrtelingen waren groo-tendeels
weldra zonder eenige middelen; ook waren op de ondersteuning door het Franscbc
gouvernement vele nietsdoeners en slappelingen afgekomen, die, geen ware patriotten, neerstreken in onze nederzetting louter in de hoop daar een gemakkelijk leven te
kunnen leiden op kosten van Frankrijk. Verschillende heelhoofden en verwarde breinen onder onze voormannen bedierven den geest onder het groote gros; uiteraard deden
verveling door gemis aan werk, ook teleurstelling op den
duur het overige; pal op elkaar wonende werd de omgang
2 ) Z i j n N o t a , , R e n s e i g n e m e n s s u r l a d i s t r i b u t i o n d e s secours”
etc. in
bundel M. bij Dumont Pigalle. Een Nota van Chardon aldaar gaat
slechts

tot

11

Sept.

1789.

3) Een hierna te vermelden opgave van
1533 p e r s o n e n a a n , d o c h i s z e k e r te laag.

medio
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,door
naijver zeer onverkwikkelijk en allerkleinzieligst:
door gebrek aan werk is onze nederzetting in N.W’. Frankrijk ten onder gegaan aan scheele oogen en gekijf over
de bescheiden wekelijksche uitkeeringen. In 1791 verklaarde een ooggetuige, dat de ledigheid vele uitgewekenen
bedorven had, uoor zoo uerre sommigen nog uoor meerder
bederf uaibaar waren.” 1) De geest werd nog geschaad
door steeds heviger wordende twisten tusschen 2 der voornaamste leiders, van Beyma en zijn secretaris Mr. J. Valckenner (blz. 35 en 43), welke onze nederzetting verdeelden
in 2 elkaar vijandige kampen. Colenbrander verhaalt, dat
de onzen te St. Omer , ,,waar ledig loopende koffiehuisrevolutionnairen den toon aangaven, einde 1792 zeer verbolgen waren over het optreden van het comité revolutionnair”, waarin men niet was vertegenwoordigd. ,,Zoo eindigde alles in een ellendig krakeel, waarvan de Fransche machthebbers het zelfs beneden zich rekenden notitie te nemen.” 2)
Vrijwel van den aanvang af had er te Brussel een soort
opperste raad der uitgewekenen beslaan, meest patriciërs,
waarvan baron van der Capellen, Abbema en Bicker hel
dagelijksch bestuur vormden. Toen in 1791 stappen bij
de Nationale Vergadering wenschelij k werden geoordeeld,
opdat de 830.000 livres ‘s jaars, vóór de revolutie door de
Koninklijke regeering beschikbaar gesteld tot ondersteuning van de Nederlandsche vluchtelingen, ten volle mochten worden bestendigd, vormde zich in Mei door uitbreiding in eenigszins democratischen zin - Valckenaer en
van Staphorst - een comité van 10 leden; het bezat een
door vele uitgewekenen geteekende .,.,acte van qualificatie” ; daarnaast ontstond toen tot gelijk doel een geavanceerd comité, waarin van Beyma, Huber, de Koek 3) en
van Hoey zilting namen en dat voor die zaak meer propaganda maakte bij de Jacobijnenclub. In Jan. 1792 kwam
het tot een fusie, een directie. van 6 personen, waarin bcide richtingen gelijkelijk waren vertegenwoordigd, de laatste door de 3 laatstvermelde personen. 4)
1) Ik cursiveer.
2) Colenbrander, 32. Zie voor dat comité aanstonds.
3) Mr.

1. C . d e
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Na de inname van de Tuilleriën (10 Aug. 1792) en de,
oprichling van het Légion batave ontstond, onder leiding
van den heftigen de Koek een ,,comité révolutionnair” (22
Oct. 1792), tevens bestemd om de omwenteling in onze
Republiek te organiseeren op de basis der meest volstrekte volksheerschappij en unitarisme; het aristocratische element werd thans uiteraard geheel gemist; het bestond uit
de Koek (Heusden, daarna Wijk b.D.), Schilge (ook Wijk
b.D.), van Hooff (ook uit Brabant) en Dumont-Pigalle, die
te Parijs zou blijven voor verbinding met de Fransche regeering. 1) Van dit comité is, behalve ten aanzien van het
Bataafsch legioen, naar buiten weinig uitgegaan. Toen het
in herinzich verstoutte Maart. lig-1 zijn bestaan
nering te brengen aan het Comité du Salut Public, werden
de 2 voormannen de Koek en van Hooff gevangen genomen. Eerstgenoemde viel als eenige Nederlandsche patriot met zijn ultra-revolutionnaire vrienden Hébert en
Cloots onder de guillotine; van Hooff werd in vrijheid
gesteld; hij en alle anderen deden niets meer van zich
hooren; slechts 2 wisten zich te handhaven: Valckenaer
in zijn schuilplaats, Daendels, April 1794 bevorderd tot
generaal-majoor, in de gelederen. 2)
Verschillende kleine comités van Hollandsche ui-tgewekenen hebben zich na de regeling-Collignon een billqker
verdeeling vau de beschikbaar gestelde gelden onder onze
vluchtelingen aangetrokken, daarmede, zooals Kamminga
man alle moeilijkheden aangedaan, die
schreef, ,,dezen
men konde bedenkcn”; hij vcrmcldl, dat ..rnen den opvolger
ook in ‘t verderf zocht te storten, geeft dus van Beyma
de hoofdschuld ook in dezen. 3j
(Wordt

vervolgd.)

1) Colenbrander, 18.
2) idem, 32.
3)
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De Oude Reqge.
door majoor A. Bos.
Onze aardrijkskundigen laten tegenwoordig de Regge bij Westervlier ontspringen
uit een kanaal (de Schipbeek). Zie de
atlassen.
Vroeger stroomde de Regge, komende uit het Zuiden,
langs Westervlier als een flinke rivier.
Maar op Zaterdag, 31 Januari 1400, reden twee edele
Schepenen van Deventer; met den edelman Rertolt van
Bakerweert, burger van Deventer, te voren Schout van .
Holten., nu pas benoemd Ambtman (Drost) en Kastelein
van Dlepenheim; en met meester Gerrit den stratemaker;
naar de Hegge om te onderzoeken hoe die naar den -%rkelStein (ten 0. van Bathmen) geleid zou kunnen worden.
Om in de sfeer van dien tijd te geraken, waardoor wij
beter zullen begrijpen waartoe dat werk moest dienen,
zullen wij uil de oorspronkelijke stadsrekeningen van Deventer van 1399 eenige posten uitzoeken en rangschikken.
Het boekjaar eindigt op 22 Februari, dag van verwisseling van de Schepenen. Maar van 1399 zijn ze niet VOL
ledig. Wat er is, is bij elkaar ingebundeld als rekening
van Fred. van der eze.
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19 Juni

Item des donredaghes na sente vitus dagh bii
hademan van heten ende frederic van der eeze
ende die mit albert van Eme die lantwere besien ahdden tusschen der honepe ende den arkelsteyne/ die men graven zolde. verteert 18 pl.

2 Aug.

Item des zaterdaghes daer na (Vrijdags na Jacobi) herman van orsbeck die toe meppen in
drenthe ghereden was mit den anderen der
stede sendebaden omme enen waterghanc te
2 gul. 16 pl.
zueken
Item des dinxdaghes daer na (na woensdag na
des hilg. cruysdach exaltat.) hademan van he-

23 Sept.
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ten lubbert budel hildebrant ter brugghen herbert splitof. die ghereden werenz omme enen
watergh anc ‘te besiene ten oesterhuys tot ockenbroeke. ende een stouwe daer toe makene
21 pl.
Item des sonendaghes daer na (na sente maritiins avont) bii henric van leyden ende sch....
meynolts soene die ter horst ghereden weren
an onsen heren van Utrecht omme dyepenhem
dat Johan van buchorst vpseghede. van der
stouwe ter lanchorst. van den duveler ende van anderen zaken
7 gul. 5 pl. 2 br.
Item des donredaghes daer na(?) der stad
misselgier van Campen die onser stad ene brief
brachte daer sie yne begheereden ofte dat bestam inghenghe act. Martini (18 Nov.) ende
die onse stad breue brachte tot Campen ende
le Zwolle omme ene maelstat alse van der opsegginghe die buchorst dede van diepenhem
van den ampte
7 pl.
Item des vrydaghes daer na enen baden die
an die scepene van Diepenhem ghelopen was
mit onser stad breve omme te verneme oft
sie enighe hulpe behoefden wantet in den
~ vorste was ende onse here van Utrecht an
onse stad daer omme hadde don scrive
6 pl.
Item op sente cecilien auvont bii frederic van
der eze ende ioh. ter poerten die ghereden wer e u t o t w e r v e n vp d i e m a e l s t a d - - - b i e
die van campen ende die van Zwolle. omme te
spreken mit hem. van dyepenhem/ ende van
enen schepe dat in der ysle omme gheseghelt
was/ ende van der schattinge in zallant ende
in twenthe
verteert 1 gul. 7 pl. 4 br.
Item des vrydaghes vp den selven dagh, (na
sonendagh na sente katherine auont) bii Joh.
ter poerten hademan van heten ffrederic van
der eze ende henric van leiden die tot vollenho
ghereden weren bi ons heren van Utrecht omme der stouwe van Dyepenhem van Wechele!
van der schattinge in Zalland ende in twenthe.
van den duvel er ( ? j
23 gul. 15 pl.

16 Nov.

21 Nov

5 Dec.

1
11 Jan

10

Item des sonendaghes na dertyenden. herman
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van orsbeke/ die mit den schutten die dyepenhem verwaren solden/ ghereden was omme
sic ‘te besochene miter tost. ende mit den legher
daer hij der ghesellen ghelaech ghoelt
1 gul. 18 pl.
Item vp den selven dagh by henric van leyden
ende lubbert iohans soene die vp die maelstad
ghereden weren bii die van Campen ende van
Zwolle omme die zaken van dyepenhem
1 gul. 12 pl.
Item ssonendaghes daerna( ?) elven schutten
die van der drier steden weghen toe Diepenhem ghesant worden elken ter weke 20 pl.
daer onse stad der dorden part( ?) ut( ?) af14 gul.
betalet heft
Item vp sente pauwels dagh convers. to onses
heren bade van Utrecht die mit onses heren
brieue vors. ende mit der staden brieve ghelopen was an Johan van buchorst sprekende van
den zaken van dyepenhem dat hii comen solde
ende nemen verwissinge voer siin geh. want
hii dat ampt opgheseghet hadde
12 gl.
Item vp sente pauwels dagh convers. by hademan van heten ende gherit geliissoen die tot
Vollenho ghereden weren an ons. heren van
Utrecht omme die zaken van dyepenhem ende
die schattinghe in zalland verteert
10 gul. 13 pl. 2 br.
Item Ides zaterda.ghes daer na bii lubbert iohans
soen ,ende jonghe lubbert budel die mit bertolde
van bakerweerde ghereden weren/ en mit meyster gherijt die stratemaker omme te verneme/
enen walerghanc./ die regde te leydene ton arkelsteyne
verteert 1 gul. 22 pl.

Hieruit blijkt dat men in dien tijd druk bezig was aan
de grensverde’diging (landweren) van Zalland.
Op 19 Juni 1399 moest nog gegraven worden de verbinding van de Honepe (uitspr. Hunneppe), met den Arkelstein. De Hunnepe zelf was toen vermoedelijk al gekanaliseerd, tot landweer ingericht.
Onze ,,waterghanc”, van de Regge naar den Arkelstein,
is, zooals hij in 1402 zal worden genoemd: ,,de lantwere
tmsschen den Westervle ende tusschen Holten.”
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Dat Bertolt van Bakerweert de pasbenoemde amptman
van Diepenheim is op 31 Januari 1400, blijkt uit een post
van de oorspronkelijke stadsrekening van Deventer van
1402, waar wij vinden op fol. 4 van de rekening van
Martin ten Borne, onder de ontvangsten:
,,Item bi frederikc van der eze alse van bertolds weg,hene
,,van bakerweerd dat ander dordendeel van 715 oelden
,,sch./ die den selven bertolde gheleent worden doe hii
,,iirst amptman waert toe diepenhem/ die hii binnen drien
,,iaren daerna betalen solde na inholt siins briefs dien
,,hii daer op ghegheven heeft/f dat is te verstane dat
,,martin rekent opgheboert een dorden deel van 238 goel,,den scbil~den 18 pl. 36bn./ alse dat dordendeel daer af
,,beloept vp 79 oelden sc. 24 pl. 4 br.n./ elk stucke ghe,,rekent voor 2 gul. 8 pl. maken 185 gul. 8 pl. 4 bn.
Hieruit zien wij dat B. v. Bakerweert nu afbetaald heeft
het ,,ander” (= tweede) derde deel van 715 oude schilden, dus dat hij twee jaar in functie is geweest. Tevens
dat op het ambt stond 715 oude schilden, die aan Johan
van Buckhorst terugbetaald moesten worden, toen hij het
ambt opzegde, en dat Deventer dat geld toen aan B. v.
Bakerweert heeft voorgeschoten. (vermoedelijk Deventer,
Campen, Zwolle elk 113.)
En nu gaan wij aan het graven van de Schipbeek, d.w.z.
niet de tegenwoordige Schipbeek, maar dan toch een kanaal tusschen de Regge en de Markelsche beek, en vandaar naar den Arkelstein.
De oorspronkelijke stadsrekeningen van Deventer van
1402 geven daarvan een overduidelijk beeld. Ik heb daar
de noodige posten uit opgezocht en hieronder gerangschikt.
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9 Mei

Item des donredaghes daerna bi gosen ons. stat
te holten mit den bisscop van Utrecht mit 5
baden die ghereden was ten arkelsteyne ende
glavien [lansen]
3 gul. 16 pl.
Item des vrydaghes daerna joh. van limbergh
die ghelopen was tot Keppel an heren Otten
van asp. mit ons. statt bri’eve inholdende dat
albert van eme den toren te arkelst. nyet overleveren sen wolde. doe herman van spel. ampt10 pl.
man waert

14 M e

Item des woensdaghes daerna bii frederic van
der seze johan disc hoyer. lubbert budel ghelmer
lubbert iohans soene (die spreken mit zweder
van rechter van der lantwaren (twsschen
den
westervl’e ende tusschen holten verteert ter
maeltijt
25 pl.

5 Me

6 Me

2 Juni

DJuni’

I

(3 Jun

iltem [d’es donredaghes daerna] bi lubbert budel
lbudel die oeINde ensde lubbert iohans soen die
~ghereden weren ten arkelsteyne den toren tont‘fane v a n albert v a n Em’e (ende des anderen
~daghes d a e r n a b i di’en zelven die ghereden
weren omme die vors. graft te ramene ende
die landwere ( m i t zweder van rechteren (herI
man van apeldoren Amptman. Ende mit den
rentmeyster van Zalland verteert voer ende
8 gid. 4 pl:
na
~Item [d,es vrydaghes na sente nycomedis dach]
~iohan van limborgh (die ghelopen was an herOman van twiclo bertolt van bak. ende bruen van
hederic mit ons. stad breven inholdende dat
sie tot holt’en wesen wolden (oft zies van sta10 pl.
den weren bi onse vrient
Item ssaterdaghes daer na bi lubbert budel sende
lubbert iohans soen die tot holten ghereden
weren tot bruen van hederic end’e bertolt van
bak. (mit hem te sprekerre van der graft ver2 gul. 6 pl. 4 br.
teert
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7 Juni

Item

des

wonsdaghes

bi martiin ten
iohans

soen.

lubbert

na

hildebrant

budel

sente

bomel

(die

ter

omme

budel

bruggen

ghesproken

van hederike (alse

bonifacius

lubb’ert

dach

lubbert

ende

hadden

jonghe

mit

die antworde

bruen

van her-

man van twiclo alse van der graft die bi
der herberghe te ghader
8 Juni*

i Jur

lubbert

lenho.

ioh.

den

gul.

soen,

die

bisschop

ghereden

17

was

van

Utrecht

van der vors. graft (want

herman

Amptman

bJ u n

1

in

pl.

I t e m d e s d o n r e d a g h e s n a sente b o n i f a c i , dach
bi

9 Juni*

h’em

voer zine teringh’e

g h e s e t e n h a d d e n (ende

van

twenthe

vol-

spreken

van twiclo
van

ba-

kerweerde daer nyet toe doen en

wolden.

als

onse

gul.

pl.

stat g h e m e y n t

ende

tot

te

bertolt

hadde

2

17

Item des vrydaghes daer na bi lubbert budel
ende

h i l d e b r a n t t e r b r u g g h e n ‘die

op die

w e r e g h e r e d e n w e r e n tussch’en h i e r
arkelsteyne

dat

sonendaghes
herman

ghebetert

daerna

[llá

word’e

Jmuni]

tot

den

(ende

des

holten

thegen

van twiclo. bertolt van bak. (ende

van hederic
der

die

lant-

ende

vors.

om [of one] te

graft

te

gravene(

ende

des dinxdaghes

daer na [13 Juni] te dyepenhem (omme
ne ende te
andeel

bakene

di’e

bruen

bestel1 [ e n e ] v a n

vors. graft

aen te nemene voer

t,e sticke

ende

ende

elc

siin

na verteert
7 gul. 4 pl.

-

-

intiirste die

bakerweerde....
--bruen

11 Jur ii

van

-graft

be-e.

ber-lde

heder...

van

denzelven

Item des zaterdaghes [na sinte odulfus
iohan

van

kueck

van

. . ..gul.

toe

(die

ghelopen

was

an

zaken

dach]
herman

twiclo ende bruen van hederike (mit ons.
stad brieven (inholdende (dat sie comen wolden

van

toe dyepenhmem.

omme te

hoe vele sie des elic

sprek’en van der graft

an hem nemen wolden

gravene
1 7 Jur li

Item op den
ende

zinen

vors.

,graft

is

voer

te

10 pl.
zelven

dach. b o r c h a r d t e n z a n d e

ghesellen
gesticket

hoer

loen.

die

hadden

een

deel

dat

hem

van

der

ghegheven
1 4 gul.

MEMORANDA
5 juni

Item ssonendaghes na sente v i t . albert onse
s t a d misselgi’er die mghelopen [hat?] tot Gore
ende te Riisne. mit onse stad brieve daer onse
stad ynne begh’eerd’e
dat sie wolden annemen
te gravene viiftich roeden van der graft ghegheven
8 pl.
5 Juni

18 Ju

55

Item vp den sonendach na sente vitus dach bi
frederic van der eze ende lubbert ioh. soen die
ghereden weren tot werven (sende voert tot
Zwolle a n d e n bisscop v a n utrecht omw t e
spreken van - - - - ende van den ark’elsteyne want die tymmeringhe daer nu snode
6 gul. 22 pl.
en gebreclic is

6 Juni

Item sman’endages
na sent,e joh. dach bi hildebr.
ter bruggen ende lubbert budel ‘die oelde die
ghegheten hadden mit bettolde van bakerweerde (mit hem te spreken van der graft van
dyepenhem
ia gl.

0 Juli

Item op den selven dach [smanendaghes na
translat. martini] Johan van kueck die ghelopen
was toe Dyepenh,em
mit onse stat brieve an bertolt van bakerweerde (dat men hem corthkmen
[binnenkort?] gravers sendIen solde (want hij gestreven hadde an lubbert budel en’de hildebrant
t’er bruggen om gravers hem te sendene ghe7 pl.
gheven
Item des dinxdaghes daerna [na ‘divisie apostolorum] johan van kueck die tot bruen van
hederic ghelopen was (dat hii comen wolde bi
lubbert budel ende hil’debrant
te spreken van
6 pl.
der graft
---apastolorum denzelven bruen van den5 gul.
zelv’en zaken

Bl J u l

Item des vrydaghes daerna [na ssonendaghes
na divisio apostolorum] ‘bi lubbert bud’el die oel
de ende hildebr. die gheteden weren toe dyepenh’em omme te besiene wes bertolt.... bakerweerde ende b r u e n v a n hederike geschicket
hadden ter graft voer teringhe ende hoefschsit
4 gL4,i 2 pL
bertoldes ghesinde.

!l jul

Item op d’en selven dach bi lubbert
jonghe ‘ende hildmebr. die ghereden
die graft tot halten ende blevendes
gheert borren voer teringhe (ende
3
huysghe sinde

budel die
weren op
nachts mit
hoefscheit
gul. 16 pl.
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22 Jul

Item ssaterdaghes daer na [?] bi frederic van
der eze anghserekent
(voer twe brieve die des
bisscops scrivers van Utrecht ghescreven hadden. die men senlden solde te ghore ende te
rysen elic siin deel te gravene, elc 50 roeden
4 pl.
Item op sente peters dach ad vinoula iohan van
kueck die ghelopen was tot vollenho an henr.
van leyden ,ende lubbert iohans soen mit enen
brieve dat sie den bisscop van utrecht anbrachten. dat hii nerenstlike scriven wolde an bruen
van hederike (dat hii graven dede die graft (als
hii hem tot aldenzale bevolen hadde. endfe des
ghelikes dede scriven an ‘gheert bomen bmevelinghe (want men traechliken toe ghenghe ghe14 pl.
gheven

1 Iiug

Aug.

6 Au(

8 Au6

, . . . . . . . sente peters dach a d v i n c u l a [l Aug.]
bertolde van bakerweerde bi ons scepen ghehieten voer 800 roeden die hi an hem[?] ghe50[ ?] gul.
n o m e n hadde b i d......n
Item terzelver tijt her . . . . . . peldoren . . . . . an v. op
dat hii . . . . . . . . . . scepen ghehi’eten
25 gul.
item des donredaghes mdaer na bi lubbert budel
die oelde lubbsert ioh. soen hildebr. lende lubbert
budel die ionghe (die ghereden weren op die
graft (ende voert die lake...... hen mit den gheburen van holten doer d a t broeck voer teringhe (ende den gheburen gheschenket (ende
4 gul. 16 pl.
ten arkelsteyne
I t e m o p d e n selven dach [ssonen’daghes n a
sente peters dach ad vincula] borchard ende
ludeken siin gheselle, die gestick’et errde ghemeten :hadden die graft bi dyepenhem bi lubbert
4 gul. 16 pl.
budel gheg.
Item op d’en selvlen dach [ssonendaghes na sen&
peters dach ad vincula] borchard ende ludeken
siin gheselle, die gesticket ‘ende ghemeten hadden die graft bi dyepenhem bi I,ubbert budel
4 gul. 16 pl.
ghegh.
Item des dinxdaghes daer na bruen van hederike (die dime gravers ende die raders hebben
solden (van der graf3 gheg. up guede reke4 gul.
ninge
Item v p sente . . . . .dach . . . . . .apeldoren/ angherekent dat hii bestad.... di’e van.... te gravene
10 gul.

MEMORANDA
?

Item vp die sel.... vors. hmetman
ghegheven
I Aug

1 Aug

1 Aug

3 Aug

Aug.

1 Aug.

Sept.

0 Sepl

0 Sepl

van apeldoren
10 gul.

Intierst des donredagh’es
na ons. vrouwendach
lassumpt. bi lubbert ioh. soen ende jonghe lubbert bud,el die op die nye graft ghereden weren
verteert
2 geul. 23 pl.
Item des sonendaghes na ons. vrouwendach assumpt. ;bi lubbert ‘budel aende hildebrant ter brug
gen angherekent die sie voert betaelden enen
knapen ghsehieten aernt ackerman die daer ghegraven hadde
12 gul.
Item ssonendaghes daer na/ bi lubbert iohans
soene ende jonghe lubbert budel angharekent
die sie voert betaelden/ borcharde/ ende enen
zinen ghesellen ghehieten ludiken die gesticket
hadden gheh.
3 gul.
Item op sente ,iohansavont decollatio bi dien selven lubbert ende lubbert di.e mit den richter
ghereden weren-up die graft om te bezien wes
daer gedaen were
3 glui. 4 bn.
Item op sente egidius avont alb’ert onse stat
misselgi.er die ghelopen was te gore te dyepenh e m ende te rysen mit onser stat bri’even inholdende dat sie groeven alsulke graft/ als hem
toe gheslaghen was volmaecten gheghseven
14 pl.

Item des manendages daer na lmubbert
budel,
hildebrant./ henric scheving e v e r t lew,encamp/
herbert splitof/ ende henric luden soen die ten
veld’e :bi der graft ghsewesen hadden: 1 gul. 21 pl.
Item ssonendaghes na ons. vrouwendach nat. bi
l’ubbert bud’el lubbert iohans soen ende hildebr.
angherekent/ ende b i b r u e n v a n hed’erike die
dien vors. aernt ackerman voert beteelt worden
22 gul.
Item ‘up den zelven dach bi lubbert budel budel
die oelde ende hildebrant die toe dyepenhem
ghereden weren/ ende daer 1 nacht verbleven/ omme te besiene wes bertolt van bak. ter
graft hadde doen vordesen. verte& 4 gul’. 6 pl.
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I t e m sman’endaghes

Sept

vitas

na ons. vrouwendach

bi lubbert ioh. soen die

allene

2

was op die graft te holten

14 Sep

Item up des hilgen cruysdach
die
an

pelser

exaltatie

van

dat

mit

bak.

die

ons.

vyande

stat

brieve

verghaderingh,e

ende h o e r b e d e w a s t h e n t o p d i e
d a t h i d a t ‘den
weten,/
It,em

I Sept

berend

die ghelopen was toe dyepenhem

bertolt

dende/

inholhadden

roerze.

amptman van twenthe

ende

d’ed’e

8

ghegheven

smanendaghes

lubbert

budel

d i e graftI

die

daer

na

ionghe

bi

lubbert

die

ioh.

ghere’den

omme die van ummen

den herdenberghe hoer

slachi

daer nyet en quemen/

verteert

te
pl.

soen

weren..

ende d i e v a n

toe te slanse/ die
2 gul. 11 pl. 4 br.

Item op den selven dach beren,d den pelaer die

Zo Sep

ghelopen was ten

arkelst.

m i t o n s . s t a t brievel

i n h o l d e n d e a n herman v a n a p e l d o r e n
van zalland

hiir bi

onse

scepen t e

#amptman

comen/

:3

hem te spreken van der graft

23 Sep

Item

zaterd.

daerna

rekent/ dat

bi

dyric

van apeldoren doe si’e
zaken

5 Sept.
l

van

zuerperen

lsubbert i o h a n s s o e n ende

budel die ionghe verteert
der

haNdden

mit

graft

2

dach] b i l u b b e r t i o h . s o e n
anderwerf,/

‘up

dien

‘die

van

dat

toe

ende

anghelubbert
herman

giul. 1 pl.

‘dier

ma u ri t i

lubbert budel

graft ghereden weren

turnmen

herdenbergh [hoer slaghe te
dene

tiit

ende

die

van

slane. ofte te

nyet

en

sente

mych.

dach/

geschiede

dyric die

die ghelopen was te Zwolle
mit breven die
zandei

d a t si,e

daghes
Item
die
Item

op

den

gravers
op

te

den

toen dien

herman v a n
zanden

selven

lsubbert

e z e johan d i e hoyer/
man

van

zalland/

te

tontfane.
10 pl.
budel
10 gu.

iohans

6
frederic

martiin ten bome

herman

doer

manen-

lubbert

zaken

I t e m o p d e n s e l v e n dach b i
die ionghe/ die

slaghe

ionghe

dach

moerder

apeldoren/

ghegheven

seelven

zelven

hoer

dach

lone

ver...gul.

ende t e d a l v e s e n

uyt horen kersplen des

daerna

den

Ibesta-

teert
Item op

mit
pl.

mit hem sprek’en van den

I t e m s m a n e n d a g h e s d a e r n a [ n a sente
die ionghe die

29 Sep t.

nati-

ghereden
gld. 1 pl.

soen
gul.

van der
llubb’ert

v a n a p e l d o r e n ampt-

ghaste

ghebeden

hadden/
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7 oc

1 Oct.
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ende die zelve herman Jacope van apelldoren
mede bi hem nam,/ verteert
4 gul.
Item des wonsdaghes daerna ‘dyric die moerder
die ghelopen is lupwarts a n d,en bisscop v a n
utrecht/ m i t hermans b r i e v e v a n apeldorenj
inholdende/ d a t d i e v a n zwolle hindernisse
ende w’edserstoef doen an d’er g r a f t
3 gul.
item ssaterdaghes daerna bi berend den pelser
angherekent die ghelopen was tot zwoll’e an
zwed’er van recht’er mit onser stad brieve/ inholdende dat he die van Zwolle onSdetwiissNen
wolde dat sie gheen hinder noch wederstoet
wesen en wolden van der graft wantet gh’enge
8 pl.
voer tghemene land
Item ‘up den selven dach [sente dyonisiusdach]
bruens kn’echt van hederike die onse stat enlen
brief bracht’e/
inholdendme dat die gravers die
graft ligghen leten omm’e ghebrec van der be3 pl.
talinghe van horen lone gh’egheven
Item ‘up sente . . . . . . . . dien . . . . a n v a n apeldoren
ghegheven ende. . . . . a . . . . . . . a m roelofs v a n godie hii dien vers. hermanne gheleent hadde die
120 gul.
gravers mede te lonene
Item ‘up den selven ‘dach Lbbert iohans soene
die vors. gravers mede te lonene ghegheven
20 gul.
Item up die selve tiit bertolde van bak. voer
gravere te lonene (die hii hadde
bestadet te
gravene ende voer dem diike te makene gheg.
10 gul.
Item des wonsdages na zantgangen dach bi
lubbert ioh. soen ende ionghe lubbert budel
die daer op die graft gh’ereden
weren/ omme
die mate te overslane mit 4 mannen/ doer dat
woelt! ten arkelsteyne toe/ ende die amptman
terzelver tiJt bestadede 1000 roeden te gravene
voer teringhe ende and,eren onraet die daer op5 gul.
ghenc
Item op den selven dach [sente calixt. dach]
bi dyric zuerperen angherekent. bi lubbert budel ende hildebr. di,e mit bertold8e van bak.
sprek’en van der graft verteert toe styne huys
1 gul. 3 p.
ter maeltijt

L Oct.

Item des dinxdaghes na sent,e IAEIS dach bi hildebrant terbruggen ende ionghe lubbert budel
die op die graft ghereden weren/ omme te

MEMORANDA

!6 Oc

6 Oct.

17 Oct

I Oct.

L Nov.

3 Oct.

5 Oct.

1 4 Nol

besien wes daer gheburdet were/ ende hoe
dattet bertolt van bakerweerde baven dede maken/ dat water van der regde in die graft te
leedene
4 gul. 17 pl.
Item des donredagh’es
daerna [der 11000 meghenden dach] bi f. van der eze lubbert budel.
ende hil.debrant
die mit bertol’de
van bak gesproken hadden van der graft verteert 10 pl.
Item up den seiven dach bi ‘den vetcoper die
ghelopen was te vilsteren tot alberte van gherner/ omme een stucke lands doer te gravene
dat draghet doer die graft ghegheven
9 pl.
Item op sente symons ende Juden avont bij
lubbert budel den iongh’en ,die op die vors.
graft ghereden was omme te besiene wes daer
gheburdet we
18 pl.
Item des dinxdaghes daerna bi lubbert ioh. soen
ende ionghe lubbert budel die op die vors.
graft ghereden weren want die graft ghebreclic
w a s / ende m e n d’en gravers ghelt betalen
solde. dat sie dat ghebrec verbeterden
1 gul. 20 pl.
‘Item d,es zaterdaghes na alre hilghen dach bi
l’ubbert bud’el sende Johan borren angherekent
die sie voert betaelden herman ketseler ende
albert kaerman die ghegraven hadden tusschen
der nonn’encloester van der hoenepe ende banghenvelde dat an h’em besta’det was voer
1 gul. 12
Deze post, en de volgende van 15 Oct., zijn
later op deze plaats [na 4 Nov.] neergeschreven.)
I t e m sson’endaghes
n a sente fransiscus herman
van apeldor,en
die gheert van rijsen van siinre
weghen ontfenc die gravers mede t’e lonene
100 g
Item des son’endaghes
n a sente calixtus dach
an hand deszelven gheerts
100 gul.
Item des dinxdaghes daerna [na sente martins
dach] l u b b e r t bludel lubb’ert i o h a n s soene/
end’e jonghe lubbert budel ende hildebr. die
mit bruen van hederic spreken van der graft
14 pl.
v’erteert
I t e m u p sente clementsdach/ frederic v a n d e r
eze/ lubbert budel. steven momme
ghelmer.
herbert ende hildebr. ter brugghen/ die mit
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3 Nol

5 Nov
8 NO\

1 Jan.
fol. 9
24 Jan

herman van apeldoren t’eringhe deden doe hem
boede ghesant was/ omme den bisscop te scrivene van der pandinghe van den van zwolle/
ende up der vechte zitten/ alse om dat ghelt
van der graft/ ende dat hem ‘die bisscop daer
op bevelinghe dede mit sinen brieven ver
teert
1 gul. 20 pl.
I t e m u p sente Clements dach/ coliin. hermans
knecht van apeldoren die mit ons. stat breven
reet an den bisscop van #Utrecht die die vors.
herman uytsande jnholdende ‘dat hii h,erman
bevelen wolde mit sinen brieven dat ghelt
van der graft uyt te panden van den van zwolle
ende upp. vecht
1 gul.
12 Fl.
Item ssonendaghes na sente katherinen lubbert
ioh. s. van den zelven zaken
50 gul.
Item d’es ‘dinxdagh’es lna sente ka. he.... en daghe
bi lubbert budel die jonge die up den wech
te dyepenhmem ghereden was,/ ende wederkierde want hem...... van bak. up den weghe
wedervoer/ die des avontiit mit hem teringhe
dede up der wiintaveernen mit anders een deel
25 pl. 4 br.
v a n scepen ende r a d e
Item bi l’ubbert budel den oeltden angherekent/
die hii voert gaf btwen v a n hederik’e,/ voer
biister roedetalen die ligghende bleven onghegraven tusschen den kerspelen/ ende voer stubben uyter graft te wynnen/ dat die selve bruen
22 gul.
bestadet had’de. vor
Item des vrydaghes na dertyenden dien vors.
50 gul.
lubbert iohans soene
Item des wonsdaghes na sente agnet,en berend
die pelser die ghelopen was t’er horst an den
bisscop van utrecht inholdende van den vrede
van henrike van ore/ ende van der blancken16 pl.
borgh
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Om de voorgaande posten beter te kunnen begrijpen, moge nog het volgende dienen:
18 Mei. De Bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, is blijkbaar op weg naar Twente, waar o.a. Zwolle
een dijk (weg) aanlegt van Hardenberg naar Coevorden;
te Blankenborg (Haaksbergen) een kasteel voor den Bisschop wordt gebouwd; en misschien te Goor de Bandijk
(Landsweg) wordt aangelegd. Dit laatste werk kan echter
ook na 1402 zijn verricht.
De Bisschop doet waarschijnlijk den Arkelstein aan, en
vertelt Albert van den Eme dat Herman van Apeldoren
benoemd is tot Ambtman van Zalland en hem binnenkort
zal komen aflossen; waarop deze Albert er op wijst, dat
hij het kasteel houd1 van Zweder van Voorst, en het niet
mag overgeven zonder last van de erfgenamen van Zweder.
Gosen, de bode van Deventer, vertelt dit bij terugkomst
in Deventer aan den Schepen die hem uitgezonden had.
19 Mei. Er gaat een brief1 naar Keppel bij Doesburg,
waar de erfgename van den pas overleden Zweder, Heer
van Voorst, van Keppel en (door zijne vrouw) ook van
den Ahuys, woont, n.1. zijne zuster Johanna van Voorst,
die getrouwd is met Otto van Polanen, Heer van Asperen.
Deze ,Otto wordt nu,’ (door zijne vrouw), ook Heer van
Voorst en van Keppel en geeft last aan Albert van den
Eme het kasteel Arkelstein over te geven aan de schepenen
van Deventer; hetwelk dan ook op 25 Mei geschiedt.
Zweder van Voorst is in 1397 Ambtman van Zalland geworden, hetgeen blijkt uit het ,,Olde Copienboick, c. 14001539, Arkensteno” op het oud-archief van Deventer aanwezig. Na de copie van een brief van Zweder van Voorst
(1398) volgt: ,,des ghelikes heft herman van apeldoren
enen brief ghegheven doe he amptman waert (mer daer
is meer ynne als hiir na volghet...... 1402.”
Tevens blijkt uit voorgaande posten der stadsrekeningen,
dat Zweder van Voorst kort vóór IS Mei 1402 moet zijn
overleden.
24 Mei. Met zweder van rechter (Zweder van Hekeren,
Heer van Rechteren), die Ambtman van Coevorden is,
wordt over de landweer tusschen den westervle en tusschen holten gesproken; vermoedelijk is hij ook Rentmeester van Zalland.
26 Mei. Twee Schepenen gaan met Zweder van Rechteren (Rentmeester?) en Herman van Apeldoren (Amptman) de gracht en de landweer ramen; waarschijnlijk ook
om na te gaan welk gedeelte Deventer, en welk gedeelte
Zalland zal aanleggen, en betalen.

MEMORANDA

63

2 Juni. Er gaat een brief, of ze in Holten willen komen,
,naar Herman van Twíclo, Drost van Twente, Bertolt van
Bakerweert, Amptman van Diepenheim en Bruen van Hederic, vermoedelijk Richter van Markelo, Stokkum, Hederik en Elzen, en of ze willen bevestigen, onze vriend te
wezen?
De volgende posten 10 Juni x), 8 Juni x) en 9 Juni’x)
in de rekening van H. ter Brugghen kloppen niet met den
inhoud van die van 7 Juni.
Ditzelfde folio, geplaatst in de rekening van Martin ten
Borne, (3 Juni), (8 Juni) en (9 Juni) loopt beter, juist in
verband met die post van 7 Juni,
Dus 3 Juni. Gesprek te Holten over de gracht, Herman
van Twiclo is niet verschenen; Bruen van Hederik zal
naar H. v. Twiclo gaan om met hem te praten en brengt
daarvan te Deventer verslag uit op 7 Juni.
8 Juni. Naar aanleiding van het voorgaande, gaat lubbert
ioh. soen naar Vollenhove, naar den Bisschop van Utrecht,
om te vertellen dat H. v. Twiclo en B. v. Bakerweert niet
mee willen doen, zooals Deventer gemeend had.
Wij kunnen nu ook gerust aannemen, dat in 1399 Johan
Bokhorst ( uitspr. Bukhorst) zijn Ambt heeft opgezegd,
omdat hij niets te maken wilde hebben met het leiden van
de Regge naar Deventer, ten nadeele van Zwolle.
Immers we hebben gezien dat op 5 Dec. 1399 een betaling geschiedt aan eenige Schepenen, die bij den Bisschop
zijn geweest en dat een der behandelde zaken was de
,,Slouwe van Dyepenhem.”
Maar ook zien wij, dat Deventer niets op zijn eigen hontje doet, maar alles na bespreking met en goedkeuring benevens hulp van den Bisschop.
Zwolle heeft dus gelegenheid genoeg gehad om zijn bezwaren te opperen, maar bij den Bisschop overweegt het
landsbelang, de landsverdediging, het aanleggen van landweren.
9, 11 en 13 Juni. Blijkbaar heeft de Bisschop ingegrepen,
althans B. v. Bakerweert gaat graven. H. v. Twiclo nggniet.
In het gericht van Diepenheim wordt nu de gracht afgebakend en een kielspit gestoken, van de Regge door het
Westervlier tot aan de grens met Zalland, en dat stuk
wordt verdeeld.
17 Juni. Wederom gaan er brieven naar H. v. Twiclo en
B. v. Hederic, of ze in Diepenheim willen komen om over
de gracht te spreken, hoeveel zij elk willen aannemen te
graven.
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Uit het vervolg blijkt, dat H. v. Twiclo, Twente, niet mee
gaat graven, vermoedelijk krijgt hij ander werk in Twente
zelf, aan de landweren aldaar.
18 Juni. Goor en Rijssen krijgen elk 50 roeden voor hun
aandeel.
18 Juni. De timmering op den Arkelstein is nu al .,,snode
en gebreclic”; dit kasteel is in 1360 gebouwd door Bisschop
Johan van Arkel, blijkens de stadsrekeningen van Deventer van dat jaar; is dus bijna 42 jaar oud.
26 Juni. B. v. Bakerweert eet in Deventer.
10 Juli. B. v. Bakerweert heeft gevraagd hem gravers te
zenden en krijgt bericht dat ze hem binnenkort zullen
worden gezonden.
18 Juli. B. v. Hederic wordt verzocht te Deventer te komen praten over de gracht. Hij krijgt voor den 2den keer
f 5.-.
21 Juli. Twee Schepenen gaan naar Diepenheim om te
zien of er al wat gebeurd is, zij overnachten teruggaande
te Holten bij Geert Borren, Schout aldaar, op het huis
Waardenburg, dat in 1382 heet ,,Waerdenberch.”
Het resultaat van de inspectie was, dat er op
22 Juli twee brieven worden geschreven door de schrijvers van den Bisschop om naar Goor en Rijssen te zenden,
dat elk 50 roeden moet graven.
1 Aug. Er gaat een brief naar 2 Schepenen van Deventer,
die te Vollenhove bij den Bisschop zijn, om van dezen te
verkrijgen, dat hij zal schrijven aan B. v. Hederik en Geert
Borren, dat ze moeten graveri.
Bertolt van Bakerweert heeft aangenomen dat hij 800
roeden zal graven. Dat is dus voor de Heerlijkheid Diepenheim een 16 x zoo groote portie als voor Goor of
voor Rijssen.
Hieruit blijkt dat de Heerlijkheid Diepenheim toen veel
grooter was dan het latere Gericht Diepenheim.
4 Aug. Eenige Schepenen van Deventer rijden op de
gracht en stellen met de boeren van Holten tevens de
grens vast van Holten langs het Holterbroek; die grens
wordt de gracht zelf, de tegenwoordige Oude Schipbeek.
Nu wordt er toch zoo langzamerhand gegraven.
17 Aug. Martin ten Borne opent een aparte rekening:
,,Voer die nye graft.”
31 Aug. Er gaan weer brieven naar Goor, Diepenheim,
en Rijssen, dat ze hun werk moeten afmaken, en naar
Gheert Borren te Vollenhove, die tegelijk Schout van Vollenhove en Schout van Holten is, dat zijn boeren van Holten hun taak moeten afmaken.
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10 Sept. 2 Schepenen van Deventer gaan naar Diepenheim, waar zij overnachten, om te zien hoe ver Bertolt
van Bakerweert al opgeschoten is met de gracht.
14 Sept. Deventer waarschuwt B. v. Bakerweert dat de
vijand zich verzamelt, en hun verzoek is, daar in “t geweer .
te komen(?), en dat hij het bericht moet doorgeven aan
Twente.
18 Sept. 2 Schepenen van Deventer rijden op de gracht,
om de gravers van ‘Ommen en Hardenberg ,(Salland), die
blijkbaar daar besteld waren, hun aandeel aan de gracht
toe te wijzen, maar deze waren niet opgekomen.
20 Sept. Zoodat Herman van Apeldoren, Ambtman van
Zalland, wordt opgeroepen om in Deventer te komen,
daarover te spreken.
23 Sept. Hij komt en spreekt met die 2 Schepenen van
18 Sept.
25 Sept. Diezelfde 2 Schepenen rijden weer op de gracht,
om nogmaals Ommen en Hardenberg hun portie aan te
wijzen, deze zijn wederom niet verschenen. Ook het uitbesteden van die portie, op kosten van Ommen en Hardenberg, aan anderen, 1s dien dag niet geschied.
29 Sept. Er gaan brieven van den Ambtman van Zalland,
naar Zwolle en Dalfsen dat uit die kerspelen menschen
op de nieuwe gracht moeten komen om hun te graven
aandeel te ontvangen.
4 Oct. De Ambtman van Zalland stuurt een brief aan den
Bisschop, inhoudende, dat die van Zwolle ,,hindernisse
ende wederstoet doen an der graft.” Dit zal men zoo moeten opvatten, dat niet alleen Zwolle onwillig is om te graven, maar ook dat Zwolle: Dalfsen, ‘Ommen en Hardenberg opruit om niet te graven.
In dit zelfde jaar 1402 heeft Deventer f 200.- aan Zwolle
betaald als aandeel in het maken van den dijk (weg) van
Hardenberg naar Coevorden.
Dus Zwolle zal nu moeten bijdragen aan de nieuwe
landweer van Zalland, die Deventer inricht.
Maar Zwolle ziet zeer goed in, dat D,eventer door die
,gracht een verbinding zal krijgen met de Regge, waardoor
de scheepvaart en het hout- en turftransport van de Boven-Regge voortaan Deventer ten goede komt, en voor
Zwolle verloren gaat. Daarom is Zwolle tegen die nieuwe
gracht, en Ommen en Dalfsen ook. Hardenberg zou het
koud kunnen laten.
7 Oct. Er gaat een brief na.ar Zweder van Rechteren
voornoemd (Rentmeester?), dat hij die van Zwolle moet
trachten wijs te maken, dat ze geen aanstoot moeten ne-
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men aan de nieuwe gracht, want dat die in ‘s lands belang
wordt gegraven (landweer).
9 Oct. Slaking van de gravers; hun loon wordt niet uitbetaald.
11 Oct. Het stuk, dat Salland moet graven, wordt nitgezet, ,,door dat woelt, ten arkelsteyne toe”; tegelijkertijd bcsteedt de Ambtman 1000 roeden uit, te graven tegen loon,
vermoedelijk de porties van Zwolle, Dalfsen enz., die niet
opkomen?
14 Oct. B. v. Bakerweert is te Deventer om over de
gracht te spreken.
24 Oct. Twee Schepenen rijden weer op de gracht om
te zien hoe de zaken daar nu staan en hoe B. v.Bnkerweert
het boven zou klaar spelen, om het water van de Regge
in de gracht te leiden.
26 Oct. B. v. Rakerweert zit weer in Deventer te praten.
Het water loopt nog niet door. Er gaat ook een brief naar
Vilsteren, naar Albert van Gherner, die we al kennen als
Albert van den Eme, om een stuk land van hem door Le
graven, waar de gracht doorheen moet.
27 ‘Oct. De jonge Lubbert Budel gaat op z’n eentje de
gracht nog eens bekijken.
31 Oct. Hij gaat met een ander er weer heen, de gracht
is nog niet volmaakt in orde, hij brengt geld aan de gravers
om het gebrek te verbeteren.
4 Nov. Twee grondwerkers van Deventer krijgen 1 gul.
12 pl. omdat ze een stuk gracht gegraven hadden ,,lusschcn
der nonnencloester van der hoenepe ende banghenvelde.”
Deze post, die geplaatst is onder het hoofd: !,Voer die
nye graft”, hoort daar niet thuis, want de nieuwe gracht
loopt van den Arkelstein naar de Kegge.
Het Bangenveld is nu nog het stuk hoogc grond bij Dcventer ten W. van de Snippeling, wat door het graven
van het Overijselsche Kanaal van die Snippeling werd
afgesneden. Het Bangenveld zal zich vroeger, vóórdat de
Snippeling bestond, verder naar het Zuiden hebhen uitgestrekt; al die hooge grond daar zal vroeger het Bangenveld
hebben geheeten; zoodat het kleine stuk gracht (voor
1 gul. 12 pl.) zal hebben gelegen tusschen het klooster ter
Hunnepe en den Zuid-punt van het Bangenveld.
En dit stukje gracht kan dan een groote bocht hebben
afgesneden van de Dortherbeek (de vereenigde Dortherbeek en Hunnepe) in den ouden loop daarvan over den
Teuge naar Deventer.
Dat deze post on’der het hoofd ,,Voer die nye graft” is
opgenomen, trouwens die titel zelf ook al, is een bewijs
te meer, dat hel Deventer minder om de landweer van

MEMORANDA

.

67

Salland, dan om de verbinding met de Regge te doen was.
14 Nov. Bruen van Hederic is te Deventer om over de
gracht te spreken.
23 Nov. H. v. Apeldoren, de Ambtman van Zalland, moet
aan den Bisschop schrijven.
23 Nov. Hij schrijftf aan den Bisschop of deze hem bevelen wil om het geld voor de gracht, dat Zwolle en de
Vechtbewoners moeten betalen, uit te panden; d.w.z. na
3 aanmaningen beslag leggen op hunne goederen.
? ? ? Bruen van Hederike krijgt nog f 22.- voor een
een nieuw aantal roeden, die nog ongegraven waren gebleven tusschen de verschillende porties der verschillende
kerspelen, en voor stronken die hij nog uit de gracht gehaald heeft.
Einde 1402 is ‘de gracht wel ongeveer gegraven.
Of deze nu inderdaad al perfect in orde was, doet niets
ter zake.
Hoofdzaak is, dat nu voldoende is aangetoond en vastgelegd, dat in 1402 een kanaal is gegraven, dat de Regge
naar Deventer leid’de.
Hieruit volgt dus, dat die Regge toen langs Westervle
moet gestroomd hebben.
Er is op het Oud-Archief van Deventer een uiterst merkwaardige kaart, ( n o . 1361), waarop deze verbinding van
Deventer met de Regge voorkomt; en wel het stuk tusschen
de Markelosche- of Dortherbeek en de Regge in ontwerp,
dubbele stippellijn.
Dit ontwerp is er dus in 1400, na de inspectie waarbij
,,meyster gherijt die stratemaker” op 31 Januari aanwezig
was, op aangebracht.
Het eindpunt van deze ,,ontwerp”gracht is dus een punt
aan de Regge dicht bij Westervlier.
Ik moet daar zoo speciaal de aandacht op vestigen, omdat genoemde kaart later herhaaldelijk is gewijzigd en
men tot de verkeerde opvatting is gekomen alsof deze
rivier (de Regge) de Diepenheimsche Molenbeek zou zijn,
die verder naar het Oosten ligt.
De Regge is n.1. zoekgeraakt! Echter niet spoorloos verdwenen, want zij heeft een strook rivierklei achtergelaten
tusschen Eibergen en ‘Westervlier, die niet zoo maar weggecijferd kan worden.
Ook is op de tegenwoordige kaarten van onzen Topografischen Dienst, waarop de hoogtelijnen staan aangegeven, vooral op de zgn. Schetse?, 1 : 25.000, waarop alles
in onder,druk is weergegeven, jmst door die hoogtelijnen
de vorm van ‘den grond te ‘herkennen, n.1. waar dalen zijn
en waar ruggen.
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Aangezien nu water altijd vloeit naar lager gelegen plaatsen, en nooit door een rug heenbreekt links of rechts, als
er recht vooruit een dal is, kan men op die kaarten met
hoogtelijnen altijd zien, of een water zijn natuurlijken
100l) volge of door een zijwand van zijn dal werd gegraven
naar een ander dal, waar het uit zich zelf nooit zou zijn
gekomen.
Zoo zien wij op de Schets, 1 : 25.000, blad no. 436 Borculo, ten N.O. van Haar10 bij Oosterkamp, dan bij Oosterkamp, dat de Berkel tusschen dijken geleid wordt naar
de brug bij Oosterkamp, dan bij Oosterkamp geen dijken
vertoont en verder Westelijk eerst 1 dijk en later weer
2 dijken noodig heeft om naar Borculo geleid te kunnen
worden. Dit beteekent, ,dat de Berkel bij Oosterkamp door
een rug werd gegraven.
Deze rug begint bij Eibergen, loopt naar Haarlo, Oosterkamp en verder naar Schreibelt ten N. van den spoorweg
Borculo-Neede. Die spoorweg is ten W. van M. P. opgehoogd, en ten 0. van Br. ook weer opgehoogd; tusschen
M. P. 10 en .Br. ligt hij gelijk met den beganen grond, dus
daar is een rug.
Voorbij Schreibelt buigt die rug om, eerst naar het W.
en dan naar het Z., om Boevink en Lutje Willink heen,
naar M. P. 29 op den straatweg Borculo-Keede.
Deze ScErefsen zijn te koop bij den Topografischen Dienst,
Prinsessegracht 15, Den Haag, voor 20 cent per stuk.
Wie aardrijkskundig inzicht wil verkrijgen in dat deel
van Nederland, dat helling heeft, dus waar het water
stroomt, koope deze Schetsen en kleure ze tusschen de
hoogtelijnen met waterverf met lichte, verschillende kleuren.
Een bijzonder aardig blad daarvoor is hel blad no. -19,5,
Lichtenvoorde. Wie dit blad kleurt, krijgt aanschouwelijk
onderricht in: waarom ontstaat een veen, en wat is een
voorde.
Hij, die dat doet, begint de gevoelens van een ontdekkings-reiziger te ondervinden, ontdekkingsreiziger in
eigen land.
Wanneer men dan in de vacantie dat gebied bezoekt,
per fiets, dan leert men zijn land ter dege kennen en liefhebben. De fiets is daarom zoo’n geschikt vervoermiddel,
omdat men er elke helling mee aanvoelt.
Dat bezoek is verder nog aan te bevelen, om zijn eigen
werk te controleeren, want men zal met het kleuren tusschen de hoogtelijnen op sommige plaatsen wel eens moeilij kheden krijgen.
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Maar ik kan u verzekeren, dat het u een intens genot
zal verschaffen.
Op de oudere kaarten komen geen hoogtelijnen voor,
dus daarop kan men niet zien of een water een kanaal
of een rivier is.
In het boek ,,Overijssel” (1931) zegt dan ook onze aardrijkskundige R. Schuiling een geweldige domheid als hij
op blz. 74 leeraart: ,,De kaart van Ten Have leert ons,
,,dat in het gebied der Buurserbeek het moeras een betere
,,grens is gebleken dan ‘de rivier; ze (de grens) loopt be,,zuiden het riviertje door het Haaksbergerveen. De voort,,zetting van die beek is de Hunnep Aa, die, sedert ze door
,,de stad Deventer in de Middeleeuwen bevaarbaar werd
,,gemaakt, Schipbeek heet; ook deze is bijna nergens
,,grensstroom; . . . . ...”
De aardrijkskunndige gruwel ligt in de woorden: ,,De
voortzetting van die beek is de Hunnep Aa, die, sedert ze
door de stad Deventer in de Middeleeuwen bevaarbaar
werd gemaakt, Schipbeek heet;”
Immers, wij zien op de Schets 1 : 25.000, no. 437
Haaksbergen, duidelijk, dat de Byurserbeek ten Z.O. van
Haaksbergen bij Klaasbrug uit haar bedding is gehaald
en geleid naar Oostendorps-Watermolen en dat zij vroeger weer langs Lankheterbrug teruggeleid is naar haar
oude bedding, die langs Hof te Langeloo moet hebben geloopen en verder als Markeveldsche beek (of misschien
als Bolschers beek?) naar Goor en verder naar de Regge
moet zijn afgedaald.
Wij zien dat stuk Klaasbrug-0osten8dorps Wr. M. f evenwijdig loopen met ‘de hoogtelijn van 27.5 M., terwijl de
stroom, aan zichzelf overgelaten, de hoogtelijn van 25 M.
zou hebben opgezocht en verder zou zijn afgezakt naar
Br. bij Scholtenhagen.
Van Lankheterbrug is later deze Buurserbeek verder
naar het Wl. gegraven ‘door ‘den rug van de Assinkslanden
(bij Veddersbrug geen dijken; ten 0. en ten WI. daarvan
wel) en begeeft zij zich langs Vloedstegenbrug en Rietmolenbrug verder naar Hoogebrug, hetwelk op blad no.
436 Borculo ligt.
Van hier loopt zij evenwijdig met de Nieuwe Mallemsche
veengoot in de laagte van Loehuizen (Lochuizen, Lokbuizen), langs Nieuwe Brug en Fondsche brug, waarna zij
aanbelandt op het blad no. 416 Diepenheim.
Intusschen had ‘de Buurser beek alweer de richting Z.O.N.W. aangenomen, waarmee zij het algemeen beloop van
het terrein weer volgde.
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De Nieuwe Mallemsche veengoot is intusschen overgegaan in de Elsbeek, en zij aan zij gaan de Buurserbeek
en de Elsbeek nu verder naar het N.W.
Aan den linkerkant ligt boven op een lagen rug de weg
van Nede naar Diepenheimer esch, aan den rechterkant
een hoogere rug, waarover de weg van Nede naar Markveldsche esch.
Bij Markeveldsche brug (over de Buurserbeek) herkennen wij een oude molenkolk, dus van de Markeveldsche
molen.
Iets lager (verder naar het N.W.) komen de Buurserbeek
en de Elsbeek bij elkaar, de Elsbeek neemt hier een Oostelij ke richting aan.
Links zien wij het cijfer 16.4, rechts het cijferf 15.6 staan.
Aan den anderen kant van de Markveldsche esch zien wij
de Markreldsdle beek stroomen; zou men vroeger de Buurserbeek hier bij de Elsbeek aan zijn lot hebben overgelaten, dan zou zeer waarschijnlijk die Elsbeek naar de
Markveldsche beek afgezakt zijn, tusschen de hoogten van
den recbtschen rug door. Hel is niet duidelijk te zien op
de Schets, waar dat moet hebben plaats gehad, d.w.z.
toen de Elsbeek nog alleen daar stroomde, toen de Buurserbeek daar nog niet heengeleid was.
Als de Elsbeek niet vroeger naar de Markveldsche beek
is afgezakt, dan is zij naar de Molenbeek afgezakt, .+ langs
het stuk Buurserbeek dat er nu ligt.
Deze Molenbeek is de voortzetting van de Buurserbeek.
Het punt, waar deze naamsverandering plaats heeft, ligt
op de 15 M. hoogtelijn.
‘Op dat punt gaat naar links, ten Z. van de Diepenheimer esch, de Schipbeek, volgens R. Schuiling de Hunnep
Aa.
Deze Schipbeek begint dus op de hoogtelijn van 15 JI.,
gaat dan via 15.6 naar den anderen kant van de rug en
passeert daar weer de hoogtelijn van 15 M.; zij is daar
dus door een rug gegraven. De Molenbeek gaat langs Diepenheims Watermolen in de richting van Goor verder.
De Schipbeek zakt dan verder van 15 M. hoogte langzaam naar het dal van de Oude Regge, welk dal zij doorsnijdt, tusschen dijken geleid, waarna zij bij Weslervlier
aansluit aan de ,,nieuwe” gracht van 1402.
Dit stuk Schipbeek komt dus nog niet voor op de kaart
van í400 no. 1361 Oud-Archief Deventer, voornoemd),
waarop in ontwerp de gracht van 1402 voorkomt.
We kunnen dus zeggen, dat tusschen den Arkelstein en
de Buurserbeek geen bevaarbaar gemaakte Hunnep Aa ligt.
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De Hunnepe lag dan ook ten W,. van den Arkelstein.
Wie hebben in den eersten post, die ik gegeven heb uit
de Deventer Stadsrekeningen, op 19 Juni 1399 de edellieden Hademan van Heten en Frederik van der Eeze
(Schepenen van Deventer) met Albert van Eme (,,verwalter” van den Ambtman van Zalland, Zweder
van Voorst)
zien rijden om de landweer te bezien ,,tusschen der honcpe
ende den arkelsteyne/ die men graven zolde.”
Wordt vervolgd.

Een Nederlandsche offícíersfamilie ín den Fraaschen tijd.
HERMAN COENRAAD WIPPERMAN EN ZIJN GEZIN.

11.
W. E. VAN DAM VAN ISSELT.

Van het eerste comité - Huber, Gevers en van Hoey deed laatstgenoemde zich per slot kennen als een halven
wildeman. 1) 17 Oct. 1789 verzocht Huber aan Lambert,
,,controleur général des finances”, andermaal de volledige lijst van het onzen vluchtelingen toegestaan ,,secours”
om die te vergelijken met een door vermeld comité ingediend verbeterd ontwerp; het sprak daarbij de hoop uit,
dat de officieele lijst mocht worden herzien aan de hand
van hun gegevens ,,et que la misère d’un nombre considérable de 110s concitoyens serait mieux soulagée”, zonder
nochtans het totaal bedrag te vermeer,deren.
Collignon
werd geheel ongeschikt geoordeeld deel te nemen aan
dien herzieningsarbeid , ,,étant dans des principes diamétralement opposés aux nôtres; c’est sous sa gestion que
les erreurs et les abus, dont nous désirons l’amélioration
avec ardeur, ont été introduits”; het was hem door zijn
gebrek aan tijd niet euvel te duiden; t.v. wèl anderen, die
zich blind lieten leiden ,,par des conseils pervers, par des
hommes qui, uniquement occupés de leur avantage et de
celui de leurs créatures, se contentent, dénués de tout sentiment d’humanité, de rassavier leur cupidité.” Dit was
natuurlijk gericht tegen van Beyma-Valckenaer (blz. 35 en
1) Hare bescheiden in collectie Dumont-Pigalle, bundel
denin bund’el M., waarna ‘die van eenige ander’e comité’s.
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47); doch ook over Collignon hadden klachten van anderen
aard ,het Comité bereikt. Men zou zich nu wenden tot de
Nationale Vergadering. Valckenaer oordeelde dezen brief
,,impertineute et la plus insolente possible”; desniettemin
richtte het Comité zich 2 Dec. 1789 weer tot Lambert,
ditmaal met groote overdrijving: ,,des miZliers(!) de malheureux sont en proie à l’injustice et à l’oppression.”
Lambert antwoordde Huber 6 Dec. d.a.v.; Cbardon had
op ‘s Konings last vermeld triumviraat - blijkbaar tevergeefs - doen vragen om hun volmacht van het gros der
vluchtelingen 1 ); daarom kon de Koning hen niet erkennen als ,,députés” voor onze vluclrtelingen, die geen ,,corps
légalement constitué” vormden, doch ,,simples parliculiers” onder de Fransche wel, ,,a qui S. M. a bien voulu
accorder dans son Koyaume un azile et une subsislancc”,
een weldaad, waaromtrent men geen rekenschap was verschuldigd. Daarom weigerde de Koniug elke o//icieele inzage van de gevraagde lijsten; bij vertrouwde, dat de Hollanders het als hun plicht zouden beschouwen ,,hem
voortaan door volkomen rust en stille hun erkentelijkheid
voor de ontvangen wel’daden
te betoonen, ten einde zich
de voortduring daarvan waardig Le maken.” Zij kregen tevens hun ontwerp-lijslen van 30 Juli t.v. terug zonder meer.
Hierop vatte van Hoey 8 Dec. 1789 vuur: hij schreef
Lambert over de ,,Hollandsche vlugtelingen, aan welke
men de bittere kelk der verdrukking en verachting tot het
grondzop laat uitdrinken.” De Fransche ministers, zich
verschuilend achter hun zoo zachtzinnigen, rechtvaardigen Koning, kre,gen de schuld. De schr. protesteerde legen
de tirades: ,,de Koning is niemand rekenschap verschuldigd omtrent de verleende steun; hij kan die gratie vernietigen naar zijn welbehagen.” Het ministerie beschouwde onze vluchtelmgen ,,als een hoop bedelaars, aan welke
men als een aalmoes eenige stukken brood toewcrpt, ‘t
welk men hun nog verwijt en om ‘t welk hun te ontnemen men groote trek schijnt te hebben.” Hij bestreed, dat
de deputatiën onbevoegd waren, dat de onzen den minister slechts hoofdelijk konden klagen. Tot slot verklaarde
hij, dat hij, onafhankelijk zijnde, vrij uit kon spreken en
niet wist ,,of de laatste stuiptrekkingen van dat zich uit-
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brakend Colussusbeeld [het ,,ancien regime”?] hem schadelijk konden zijn.”
Deze brief, in het Fransch openbaar gemaakt in No.
LXXXII van de ,,Courier de provence” onder redactie van
Graaf de Mirabeau, wer’d verspreid onder onze vluchtelingen. 16 Dec. 1789 betuigden Geelvinck van Castricum en
Gevers aan Lambert ,,la plus grande satisfaction possible” met dien brief: ,,son langage est celui qui convient à
un peuple autrefois libre;” zij hadden er niets aan toe te
G r a a f M o n t m o r i n z o n d v a n H o e y ’ s b r i e f 11
voegen.
Dec. 1789 ,,d’une impertinente dont il y a peu d’exemple”
terug aan Lambert; het beste was dien te verachten en
onbeantwoord te laten. 1)
20 Mei 1790 schreef dit comité inderdaad aan de Nationale Vergadering. Reeds de lijsten, 20 Maart 1788 gesloten [Collignon], hadden noodlottige gevolgen gehad; de
op onjuiste gegevens berustende, gebrekkige herverdeeling
per 1 Juni 1789 [Chardon} ,,aggrava encore les calamités”
voor het gros der Bataven; die verdeeling was ,,inégale et
peu motivée.” 16 Juni en 3 Juli 1790 schreven zij den president van het ,,Comité des pensions” - de commissie uit
die Vergadering, onder welke de uitkeeringen aan de vluchtelingen ressorteerden - dat zij, in het bezit van een aantal gegevens per 1 Juni 1759 (hoewel Collignon C . S. hun
die hadden geweigerd) Huber naar St. Omer en Duinkerken had’den gezonden om daarmede den werkelijken toestand te vergelijken. Men had niet verwacht te zullen stmten op zóó ontelbare, waaronder treffende fouten. Op die
lijsten stonden vluchtelingen, die nimmer iets hadden ontvangen, anderen, die, soms reeds een jaar, overleden of
vertrokken waren; weer anderen, die minder ontvingen
dan genoteerd. De steun ‘des Konmgs werd zeer slecht gebruikt. Daar men niet kon werken ,,sur des indices aussi
trompeuses”, verzochten zij, dat Collignon mocht worden
gelast linnen den kortst mogelijken tijd een volledigen
staat te geven van de toen geldende wekelijksche pensioenen.
Bij een andere Nota, eveneens van omstreeks medio 1790
en bestemd òf voor het comité d’Osmond-Chardonòf voor
Collignon zelf, klaagden Huber, Gevers en van Hoey opnieuw over de onbillijke verdeeling van de door Frankrijk
ter beschikking gestelde gelden over onze vluchtelingen te
St. Omer: le. kregen zeer vele ongelukkige en verdienste1)

Alles in collectie Dumont-Pigalle, bundel H.
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lijke uitgewekenen geen steun onder het motto, dat zij
daartoe te laat waren gekomen (verg. blz. 43 en 44j; daarom
werd toen o.a. een nominatieve lijst van 196 hunner overgelegd; 2e. waren de verliezen ‘der vluchtelingen, hun rangen en betrekkingen, ook hun opofferingen aan de zaak
des vaderlands buiten beschouwing gebleven; 3e. waren
de echlgenooten en het aantal kinderen zeer slordig in
rekening gebracht; er waren vrijgezellen, die evenveel of
meer kregen ‘dan anderen met vrouw en 6 tot 8 kinderen;
4e. genoten velen onderstand, die er geen behoefte aan
had’den of die er geen aanspraak op konden doen gelden.
Als sprekende voorbeelden haalden zij de eerste klasse
aan, waarin uitkeeringen van 4000 tot 1500 livres, de tweede, wisselend van 2400 tot 432 livres. Dit bewees de noodzaak van een geheele herziening na ,,ml examen sévtire et
réfléchi.” Men ziet: er is niets nieuws onder de zon-; dezelfde verschijnselen als bij uitkeeringen aan vluchlelmgen
in veel later tijd of 113 groote natuurrampen. Het Comité
drong dus aan op grondige herziening van de ondersteuningslijsten, alvorens zich met goede redenen te wender,
tot het Comité des pensions, hetwelk reeds overtuigd was,
dat het totale bedrag der ondersteuningskosten niet vatbaar was voor vermindering. 1)
Het is mij niet gebleken, dat de Nalionale Vergadering
eenige notitie heeft genomen van vorenvermelde klachten
en voorstellen; voor zoover tot haar gericht., brachten zij
het niet verder dan haar Comité des pensions. 13 Feb.
1792 was nog niet beslist ofZ in verband met alle aangebrachte en ontstane bezuinigingen, nog nieuwe vluchtelingen [van na 1 Jan. 17891 konden worden toegelaten tot
de uitkeeringen; zij voerden aap, dat verbanningen en verbeurdverklaringen van goederen nog steeds doorgingen
in het vaderland.
de Puit, Bode en Schroot vormden een tweede klein comité, nagenoeg ,gelijktijdig.
met het eerste opgetreden; hun
,,Projet d’un plan pour la nouvelle répartition des secours,
accordés par le Roi aux Hollandois réfugiés” van Juni
1790 beoogde ,,de betaling van alle uitgeweken Hollanders
in Frankrijk nader te regelen en de bestaande ontevreden-

1) D e

3 vermelde nota’s van Huber

bundel M.

C. S .

in collectie Dumont-Pigalle,
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heid grootendeels te doen verdwijnen.” 1) ,,L’introduction
de nouvelles listes de subsistances en l’année 1789 ;Collignon, daarna Chardon] a certainement causé le plus grand
mécontentement possible parmis plusieurs Hollandais réfugiés ainsi que la première taxation des subsistances, faite
par le Sieur Beyma”; de ontevredenheid werd verhoogd
door de in de laatste lijsten ingevoerde rangorde door verdeeling in klassen en sectiën. Een nieuwe verdeeling in 15
omschreven categorieën werd noodig geoordeeld! De ontwerpers wezen er eenerzijds op, dat verscheiden personen,
op de lijsten voorkomende, buiten Frankrijk verbleven
(Oostenrij ksche iu ederlanden) en alleen even overkwamen
om hun uitkeeringen le ontvangen; anderzijds was het
wenschelijk (vermoedelijk om de oneenigheden te beperken) de vluchlelingen meer te verspreiden rondom St.
Omer; het werd daarbij dan geraden geacht aILe uitkeeringen om de 3 maanden te doen, hetgeen echter het
kwaad van buitenslands gaan wonen, waarop zij wezen,
in de haed zou werken.
Bijlage van dit plan vormde een ,,Mémoire de tous les
réfugiés hollandais qui se trouvent maintenant à St. Omer
et ailleurs, suivant leurs qualités, état ou proffession”, welke dus eveneens van Juni 1790 moet zijn. Daarop kwamen
730 hoofden van gezinnen voor, verdeeld naar stand, beroepen en bedrijven over 78 rubrieken, op enkele der
grootste na onder vermel’ding van aantal vrouwen en kinderen. Het hoogste op de lijst voorkomend no. is 1015 (op
7 April 1788 nog 1356), het totaal aantal personen 1533.
‘Ofschoon die in’deeling een novum was, is zij stellig gebaseerd geweest op een olficieele lijst van de steuntrekkenden, te eer, daar de nos. overeenkomen met die van
de lijst, vermeld op blz. 78.
Het derde comité, dat zich bemoeide met de verdeeling
van de voor onze vluchtelingen bestemde Fransche gelden,
bestond uil 10 Nederlanders uit St. Omer, voornl. gezeten
burgers en officieren. Zij schreven 4 Aug. 1791 het Comité
des pensions, dat zij in onze nederzetting ruim 3 jaar getuigen waren ,,qu’il règne dans la distribulion des sommes,
accordées annuellemenl aux réfugiés hollandais, une partialité don1 on peut A peine se figurer la noirceur.” Ook
op deze klacht is geen acht geslagen, dat eenig resultaat
opleverde. 2)
1)

Collectie Dumont-Pigalle. Bundel M. achterin.
2) Deze kleine comité’s, die louter het beperkte doel van een billijker verdeeling van de steungelden nastreefden, w&I te onderscheiden
van de meer politieke, vermeld op blz. 47-8.
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Tot slot hebben 6 der 10 leden van het algemeen politiek
comité (daaronder de meer democratische van Staphorst
en Valckenaer), vermeld op blz. 47, 25 Sept. 1791 te Parijs
een verzoek van gelijke strekking ingediend, ook zonder
eenig resultaat.

Natuurlijk waren de toestanden in onze militaire nederzetting te Béthune veel geordender; men had hier te maken
met een beperkt aantal officieren, door selectie weldra
nog aanmerkelijk ingekrompen. Reductie van de door den
Koning verleende Iractementen vond hier niet plaats.
Strekking en inrichting van die nederzetting blijken uit
de Notice van Chardonl): ,,Le sort des mmtaires a été
fixé dès le moment de leur émigration. 252 Officiers s’eloient rendus à Béthune pour y profiter de la magnificence
du Roi; ils reçevoient les appointemens du grade qu’ils
venoient d’abandonner en Hollan8de.” Gelet op de hooge
kosten werd
voorjaar 1788 een officieel onderzoek ingesteld naar hun ,,Lilres” (patenten of aanstellingen); te
Béthune mochten slechts zij blijven ,,qui avoient les qualités requises pour être brevetés”, daarmede als in ‘s Konings militairen dienst aangehou,den.
118 Hunner werden
geroyeerd op de lijsten en moesten, beginnende einde Mei
1788, verhuizen naar St. Omer, waar zij òf als gewone
vluchtelingen werden verwezen naar de ,,liste civile des
subsistances” [steun] dan wel, officieel geschrapt, ten deele
werden geholpen met den ,,sol par livre sous le titre de
non-admis.” 2)
Natuurlijk had men in Frankrijk ook op het speciaal
gebied der waarde van militaire diploma’s de voorlichting
noodig van de voormannen der gevluchte patriotten, zoodat ook op dit neventerrein beschuldiging van nepotisme
weldra #de ronde deed. De bailluw van Béthune zou openlijk hebben gezegd, ,, dat de royeering van eenige officieren
van de lijst ,der subsistantie in Béthune een daad was,
door hun bestierders zelven bewerkt.” 3) Per slot schijnt
het gros dezer officieren zeer goed te zijn weggekomen. 4 )
,,Le nombre des militaires conseruks au service du Roi
est actuellement de 134 individus”, 5) vermoedelijk een
1) Verg. blz. 36, noot 2).
2) Zie blz. 43-4.
3) A. Kamminga, 32-4 en 66-73.
4) Zie blz. 45 e.v., alsmede Kamminga, 36 en bijlage V.
5) Ik oursiveer. Vermoedelijk op 12 Oct. 1788, toen Markies d’OsmoncJ
rapporteerde aan Necker, ni’et 11 Sept. 1789, datum, waarop Chardon
zijn Notice afsloot.
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schrijffout, want op Chardon’s bijlage ,,Etat nominatif des
officiers militaires hollandois refugiés en France” dd. 29
Mei 1788, datum van de zifting, komen 143 namen voor,
waaronder 20 ,,bas-officiers” = onderofficieren; ook zegt
een Memorie van Feb. 1793 - kort voor Dumouriez’s inval - dat het aantal was gedaald van 143 tot 117. 1) De
rangen liepen van kolonel tol ,,sous lieutenant” en ,,basofficier.” tien kolonel ontving 3000 livres (francs) per
jaar, een kapitein 1600, een luitenant 1000 livres .,,traitement” of ,,appointement”, d.w. de Fransche bezoldzgingen,
aan die rangen verbonden. Vanaf 1 Juni 1789 werden de
z.g. logis,gelden [inkwarrieringj daarin begrepen; tezelfder
tijd werd voor deze officieren een bijzondere, door den
Koning goedgekeurde uniform vastgesteld. Ik heb niet
kunnen vaststellen welke maatstaf is aangtjlegd bij de zifting van onze uilgeweken officieren in le. ,,brevetés”, die
in Frankrijk werden beschouwd als z.g. actief dienend,
ofschoon zij noch tol een korps behoo’rden noch dienst
deden, doch slechts gehouden waren Le wonen te Bélhune
of een daarbij gelegen dorp, en Le. diegenen, verklaard tot
,,officiers balaves militaires pensionnt’s” 2) de la France
et non-brevet&“, die met een ondersteuning moesten overgaan naar St. Omer, waar zij nog weer andere officieren
vonden, ineens daarheen gegaan of daarop gedirigeerd.
Zelfs onder deze laatsten kwamen voormalige rnsechle
beroepsofficieren onzer Republiek voor, zooals Wipperman (verg. 111). Naast de aldaar bekleede betrekkingen en geschiktheid voor den velddienst schijnen ook stand
en nepotisme invloed te hebben geoefend. (blz. 76).
Daar van de 252 oorspronkelijk op Béthune gedirigeerde
Nederlandsche officieren er bij de zifting van Mei 1788
slechts 143 zijn gehouden, zijn er omstreeks 109 daarna
overgeheveld naar St. Omer, waar zij het aantal ,,non
brevet& vrij aanzienlijk vermeerderden. Ook onder deze
- feitelijk gelijk te siellen met gewone vluchtelingen moe1 het verloop om de aangegeven redenen vrij groot
zijn geweest. Onmiddellijk op de op blz. 73-4 vermelde 3e.
Nota van Huber C.S. (medio 1790) volgt een lijst van die
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officieren, welke nog slechts 86 namen bevat. 1) Daar
bedoeld comité de lijsten Collignon-Chardon in handen
bad gehad (blz. 73), kan ook evenbedoelde lijst worden
beschouwd als officieel.
Omtrent de positie der gebreveteerde officieren had men
allerlei overwogen, doch ten slotte verworpen: le. hen B
la suite indeelen bij Fransche regimenten; ,,en distribuanl
ces officiers dans tout le Royaume, on auroit perdu le
seul avantage qu’on puisse retirer des frais qu’ils occasionnent, celui de montrer sur La frontière les victimes de
la Révolution, secourues par le Iloi”; 2) Ze. van hen eet
afzonderlijk korps officieren te maken; het zou van geen
nut zijn, het garnizoen hinderen, waar het werd gelegd,
ook tot last komen van de betrokken stad. ,,La manie du
commandement parmi des gens dépourvus de toute occupation militaire auroit excité des querelles.” 3) De vacante
plaatsen zouden altijd begeerd, dus aangevuld worden,
waarmede het een permanent karakter zou krijgen; de
Sederlandsche commandant zou zijn landgenooten verloven kunnen geven, waardoor de Fransche tractementen
veelal buitenslands verteerd zouden worden.
,,Il a paru que le meilleur plan pour enlretenir sans
appareil, avec décence, ordre el économie les officiers réfugiés presque tous chargés de familles, étoit celui qui en assurant une existance tranquille ti ces malheureux jusqu’au moment où 1’011 pourroit en avoir besom - fermeroit la porte aux abus, faciliteit a ces officiers les moyens
de vivre en se distribunnt ‘dans les villages aux envnons
[voornl. rondom Réthunej, leur prescrivoit un uniforme
sous lequel ils peuvent se présenter dans la socictc.” 4)
Hier komt derhalve, behalve het reeds genoemde, demonstralievc doeleinde, nl. de slachtoffers van het ancien
régime ten toon houden, een tweede om den hoek kijken:
‘die officieren - zoodra het tot een openlijk conflict zou
komen met onze Republiek - gebruiken als kern of kader
voor een dan voornl. uit hen, die uitweken uit onze Rel)
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publiek te vormen vreemdelingenlegioen (Feb. 1793; zie
blz. 80-1).
In Dec. 1791 boden 100 Bataafsche officieren te Bélhune
- dat moeten ‘dus bijna alle resteerende zijn geweest andermaal tevergeefs hun diensten de Nationale Vergadering aan; vooral onder hen was, ten ‘deele kunstmatig,
steeds ‘de hoop levendig gehouden op een spoedigen omkeer van zaken in onze Republiek. 1)
Toen de Nationale Conventie 20 April 1792 den oorlog
verklaarde aan Oostenrijk, verzekerde haar manifest ,,que
la nation française adoptait. d’avance touts les étrangers
qui abjuraient la cause de ses ennemis et viendraient se
ranger sous les drapeaux.” Ministers,
afgevaardigden,
journalisten enz. wilden als om strijd Jégions étrangères”
vormen om de vijandelijke machten van W. Europa te
helpen bestrijden. De Franschen zagen in iederen vijand
van de onderdrukking een medeburger en broeder. Om
ginds de desertie te bevordereu en meer vreemdelingen
te trekken, stelde hel Wetgevend Lichaam iederen militair,
die in Frankrijk de zaak der vrijheid kwam omhelzen, behalve een gratificatie, een jaarlijksch pensioen van 100
franc in uitzicht; ook kon hij als Franschman dienst nemen bij het leger. Zj
Voornl. bij Daendels is toen dadelijk het denkbeeld opgekomen tot het oprichten van een Bataafsch legioen;
dit scheen te gemakkelijker, omdat daarvoor de officieren
aanwezig waren onder de uitgewekenen, het lagere personeel ten deelc kon worden getrokken uit onze vluchtelingen, die inmiddels den naam ,,Verbonden Bataven” hadden
aangenomen 3); zij werden aldus in staat gesteld daadwerkelijk hun erkentelijkheid aan Frankrijk te toonen
voor de ontvangen ondersteuning en hun trouw aan de
zaak der patriotten. Voor de oprichting van een eigen
korps werd een Balaafsch Comité gevormd; Dumouriez,
dadelijk gewonnen voor het plan, stond uit het ,,fonds tot
de geheime diensten” 800.000 francs toe tot aankoop van
wapenen, uniformen, enz. 4)
1)

O.a.
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Hoewel het plan op tegenstand stuitle bij het Wetgevend
Lichaam, bepaalde de Nationale Vergadering 26 Juli 1792,
,,overwegende, dat de omstandigheden vermeerdering van
de legersterkte vorderden”: ,,er zal zoo spoedig mogelijk,
onder toezicht van de uitvoerende macht, worden gevormd
een Jégion franche étrangere, 1 j waarin slechts vreemdelingen kunnen dienen.” De sterkte werd bepaald op 2820
man infanterie, 500 man cavalerie. 2 ) De wet tot oprichting van dit korps is 1 Aug. 1792 nog geteekend door Lodewijk XW. Daenmdels heeft ook aan de oprichling van dit
o o k w e l J é g i o n française ctrangère” of naar zijn beraamde samenstelling Jégion batave” geheeten korps (verzamelplaats Duinkerken) een zeer werkzaam aandeel genomen; echter behoorde hij niet tot de 6 uitgeweken Nederlanders, die onmiddellijk na vermeld K. B. de desbetreffende ,,capilulatie” hebben gesloten met den Franschen
M.V.O. 3)
Huber en van Hoey wisten ,,het politiek bestier” over
dit legioen .te verkrijgen; zij namen ,geen voorbeeld aan de
Franschen , ,,want zij stelden willekeurig, even of zij souverainen waaren, de officieren op eene in ‘t oog loopcnde partijdige manier in functie”; dit hield een groot deel
der gewone vluchtelingen terug van dienst nemen. 4 ) In
het legioen hebben slechts 300 uitgeweken rasechte NoordNederlanders uit St. ‘Omer enz. gediend; verder werd het
op sterkte gebracht met in Frankrijk afgedankte Zwitsers,
later ook met Brabanders en Luikenaars. 5 j Het werd
geëncadreerd met 120 officieren, waarvan slechts D.5 der
voormalig gebreveteerden, nauwelijks x/3 hunner!
Het legioen heeft, sterk 2450 man (4 bataljons, 4 eskadrons, eenige artillerie, e n z . ) d e e l u i t g e m a a k t v a n d e
krijgsmacht, welke Feb. 1793 onder Dumoriez Noord-Brabant is binnengerukt met het doel onze Republiek ten
val te brengen. Na de deerlijke mislukking van zijn medio
Maart d.a.v. aan het Hollandsch Diep gestuite poging de opperste leider nam daarna de vlucht! - werd het
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Légion batave ingesmolten bij het geregelde Fransche leger. 1)
Ritmeester H. C. Wipperman komt niet voor onder de
in Frankrijk gebreveteerde uitgeweken officieren anno
1788-9 2) noch onder die van het Légion batave in
,Feb. 1793 3). Niettemin stond het voor mij reeds lang
vast, dat hij zich onder onze patriotten in N.W. Frankrijk
had bevonden; immers het op blz. 31 vermelde gedichtje,
alsmede het feit, dat W. volgens zijn eigenhandig opgemaakten staat van dienst dd. 16 April 1810 (blz. 23) in
Feb.(?) 1792 ook in Frankrijk den rang van kapitein verkreeg en dat najaar bij een ander vreemdelingenlegioen in
Franschen militairen dienst trad, wezen sterk in die richting. Dit vermoeden werd zekerheid, toen ik bij DumontPigalle de op blz. 78 vermelde lijst van Huber C.S. betreffende de niet gebreveteerde, z.g. gepensionneerde Bataafsche officieren ontdekte. Hierop komt voor: ,,No. 176.
IWipperman.” De kolom ,,grade” is achter zijn naam bij
uitzondering niet ingevuld, ofschoon de toen 54-jarige van
medio 1777 tot begin 1787 in onze Republiek had gediend
als ritmeester. De kolom: ,,gegevens omtrent den staat
van dienst in Holland” vermeldt bij hem slechts: ,,femme
et 2 enfans.” ,,Traitement actuel: 1080 livres.” Voorts komt
W. met zijn rc’o. 176 - vrouw en 2 kinderen - voor in rubriek 20 ,,officiers subalternes de la première section de
la 2ième classe” der ,,Mémoire de tous les refugiés hollandais” van Juni 1790 (verg. blz. 75). De uit Béthune
overgehevelde officieren behoorden tot de 3e klasse der
le sectie (blz. 77 en 45). In W’s rubriek 20 kwamen, behalve
2 kapiteins, slechts luitenants en sous-lieu tenant voor; . rubriek 21, de laatste voor officieren, bestond uit ,,ofWciers
subalternes de la même section, mais d’un grade infériem.” Laatstelijk trof ik W. aan op de, op blz. 42 vermelde bijlage van Kamminga; daar vindt men op blz.
102 onder ,,No. X1. Lijst ,der Heusdenaaren en Generaliteitslanden [SO personen] te St. 0mer (‘dd. 7 hpril 1788)
met contra-rolle No. 956: J. H. Wepperman, getr. 30” (livres per week).
Deze lijst is feitelijk de officieele van dien datum; beide

1) Colenbrand,er.

De Bataafsche Rsepubliek,

2)

Navorscher.

3)

Idem, 72-4, alsmede

30.

1861, blz. 72.
Nieuwe Ned. Jaarboeken. 1793,

blz. 526-8.
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andere zijn, zooals uiteengezet op de boven aangehaalde
blzn., ineengezet aan de hand van officieele opgaven. Hoewel de naam niet geheel, slechts een der voornamen klopt,
heeft men hier stellig te doen met een en denzelfden persoon, daar de andere 2 lijsten geen tweeden van dien naam
vermelden en W. ook te St. Omer onder beide namen
voorkomt op éénzelfde officieel stuk (zie 111). Hij heeft
dus aanvankelijk bijna 1600 livres ,,subsistance” ontvangen, nagenoeg evenveel als een gebreveteerd kapitein; daarmede behoor,de
hij mede tot de best geklasseerden te St.
Omer, waar zeer weinigen meer ontvingen, soms tot 60
franc per week, gewone arbeiders en landlieden 6 tot 7
franc. Uit bovenvermeld later bedrag van 1080 franc, dat
herhaaldelijk voorkom.&
blijkt, dat ook W. in den loop
‘der tijden belangrijk 1s gekort, wellicht in enkele lempo’s? 1)
1)

Voor

de

geschiedenis

onzer

men, behalve de collectie
door

Dr.

H.

schrift).

T.

Colenbrander.

Colenbrander.

uitgeweken

Dumont-Pigall’e,
Van

dezelfde:

Gedenkstukken

patriotten

welker
De
voor

Patriottentijd.
de

(1787-95)

zie

inhoud is vastgelegd
3

Dln.

geschied’enis

(Proef-

van

Ne-

derland 1795 tot 1840. DI. I (1789-95). Mr. J. Dirks. De uitgewekenen uit
Nederland
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tot

naar

125.

Frankrijk.

Mr.

J.
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A.

De
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Bataafsch.e

leven

van

Republimek.

nt 1 van mijn blz. 77. Ook de Nieuwe

Nederlan#dsche
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en
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gegevens,

doch

deze

Mr.
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1-32.

Valckenaer,
Zi,e

voorts

Jaerboeken le-

meerendeels

komende

uit het buitenland, dus partijdig pro of contra, noch tot de volledigste
noch

tot

de

betrouwbaarste.

De namen Kruys en Kruseler te Vriezenveen.
door C. Kruys.
De Klaring-Portefeuille no. 5,536 in het Rijksarchief te
Zwolle bevat de stukken betreffende een Proces, dat van
1642 tot 1648 te I’rie-enueen gevoerd is door Lubhert
Jansen, cum suis, contra zijn Schoonvader Johan Jansen
Schutten.
Lubbert Jansen, gehuwd met een dochter uit het eerste
huwelijk van Johan J’ansen Schuiten, maakt aanspraak op
zes akkeren 1and.s wegens ,,Kindergoel.” 1)
1)

het

,,Kindergoet”

i s h e t .deel

eerste hmuw’elijk

van ‘den

boedel dat aan de kinderen uit

toekwam, als de vader of de moeder hertrouwden.

Z i e V e r s l a g e n e n Med#ed,eelingen v a n d e V e r . O v . R e g t e n G e s c h i e denis,

1927,

blz.
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Deze zes akkeren lands waren in 1641 door Johan Schzrlten verkocht aan zijn twee nadochters.
In den loop van het proces werd (in 1644) aan verschillende opgeroepen getuigen de vraag gesteld of het hen
bekend is dat, ten tijde dat Hendrik Grubben Schout was,
meer dan dertig jaar geleden, leden van de familie Krrrseler, die aan getuige Egbert Jansen verwant waren ,,ende
,,meer andere daernae wel1 gelijcke procedeure wegens
,,Kinderguet als dese saecke gevoeret ende gepleecht hcb,,ben, ende wat getuigen wel1 gehoert dat bevoerens dergeJickenhalven geprocederet.”
Egbert Jansen getuigt dat leden van de familie Kruseler
,,tegens getuigen zaligen vader gerechtet hebben, “t welck
,,van erffenisse ende niet van kinderguet gewest is, alszo
,,Jan Kruseler ohm was van getuigen zaligen vader.”
Het feit dat door het Schoutengericht, blijkbaar om hij
de behandeling van de zaak Lubbert J,ansen daarmede rekening te houden, geinformeerd werd of het procedeeren
der Kruselers en ,,meer andere daernae” een quaestie was
van Kindergoet of erfenis, wijst er wel op dat de KruseZers destijds bekende Vriezenveeners waren.
Uit het proces blijkt voorts dat de genoemde Egbert Jansen in ongeveer 1592 werd geboren en dat hij de oudste
zo011 was van Johan Hermsen; voorts dat hij in 1613 was
gehuwd met Jenne Jansen en dat zij buren waren van
Johan Schulien. Dit laatste blijkt ook nog uit het Proces
van Ooslel* Jan Luicken, C.S., contra de Gemeente I’riezenveen (Processen voor Gedeputeerden, portef. No. 2877,
Kijks-Archief Zwolle), waarin twee lijsten voorkomen,
waarop nagenoeg alle mannelijke inwoners in de jaren
1639 en 1648 in de volgorde van hun woonplaatsen van
Oost naar West worden vermeld. Uit deze lijsten blijkt dat
Egbert Jansen toen buurman was van Luicken Luickens
en Berent Berents, die woonden op de plaats waar vóór
den verkoop van de hiervoor genoemde zes akkeren Zands,
in 1641, hu:n schoonvader Johan Jansen Schuiten woonde 1)
Johan Hermsen, hiervóór genoemd, als vader van Egbert Jansen, hou’d ik voor dezelfde als Johan Hermens,

1) Tusschen de namen Egbert Jansen en dse schoonzoons van
Johan Jansen Schulten worden nog vermeld, in 1639 Frerik
Berends en in 1648 Jan Freriks. Deze moeten gewoond hebben
o p d e p l a a t s w a a r i n 1 6 1 5 d e W e d u w e Lambert Thonis wordt
vermeld in Protocol Vriezenveen 3 Juni 1615 in Proces Lubbert
Jansen.
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die voorkomt in een acte van 1612 in het Proces van de
ingezetenen van Vriezenveen in 1630, Prov. Archief Overijssel, no. 14748.
In deze acte komt voor dat Johan Hermens en SLveer verkoopen aan Henrik Copes en Griete twee akkers gelegen
tusschen de akkers van Lambert Hermens en Geert Costers
en Willem Lubberts.
Johan Hermsen had dus in 1612 twee akkers in eigendom naast de plaats waar L,ambert Hermsen woonde;
waaruit valt af te leiden dat Johbn Hermsen en Lambert
Hermsen broers waren. Johan Hermsen verkoopt in 1612
zijn twee akkers en zal zijn gaan wonen op de plaats
naast Johan Jansen Schulten, waar zijn zoon Egbert bunsen bij zijn huwelijk in 1613 zijn huis heeft ,,opgetimmert.”
Jan Ziruseler was, iooals vermeld werd, de oom van
Johan Hermsen.
Hij kan op verschillende wijze in familiebetrekking tot
Hermen N. N., den vader van Johan IZermsen gestaan
hebben: Hermen N. N. kan de broer geweest zijn van
Jan ZGruseZer of hij kan een halve broer geweest zgn van
verschillende vaders; ook kan hij gehuwd zijn geweest
met een zuster van Jan KruseZer; ten slotle kan Jan Zcruseler gehuwd zijn geweest met een zuster van Hermen N.N.
Hieromtrent valt hel volgende op te merken:
le. Hermen N. N. was blijkbaar geen Kruseler; in
dat geval toch zou ook zijn kleinzoon Egbert Jansen een
Kruseler zijn en dat is niet waarschijnlijk, want dat zou
Egbert Jansen dan zeker wel vermeld hebben toen hem,
als getuige, inlichtingen over de familie Ziruseler werden
gevraagd;
2e. Hermen N. N. noemde een zoon Lambert, welke
naam in dien tijd Le Vriezenveen zeer weinig voorkwam.
De meest waarschijnlijke verwantschap tusschen Jan
IKruseler en Ziermen N. N. is dan deze, dat laatst genoemde gehuwd is geweest met een zuster van Jan Zcruseler
en dat de vader van die zuster en dus ook de vader van
J,an Zlruseler, Lambert heette.
D e z e L a m b e r f z a l d a n g e w e e s t z i j n L’ambert dohun
Hermszoon, over wien nader.
Behalve de zoon Jan Kruseler zal de genoemde Lambert
Johan Hermszoon nog een zoon gehad hebben die Tonis
was genaamd en ‘die weder twee zoons had: L)ambert en
Hendrik; laatstgenoemde was, Schout van Vriezenveen in
1586 en 1595. De genoemde Lamberi Tonissen heeft gewoond naast de plaats waar in 1613 Egbert *Tansen, de
oudste zoon yan Johan Hermsen woonde; hetgeen blijkt

1

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

55

uit Protocol T~riezenueen 3 Juni 1615 in Proces Labbert
Jansen. Hieruit is op te maken dat Egbert Jansen op een
land woonde dat zijn vader, Johan Hermsen door vererving van zijn neef Lambert Tonìssen in bezit had gekregen; hetgeen in overeenstemming is met de hiervóór gemaakte veronderstellingen omtrent het familieverband.
Wie was nu de hiervóór genoemde Lambert Johan
Hermszoon? Dit blijkt uit het volgende:
In een charter van het vroegere Klooster Almelo, aanwezig in het Rijksarchief Zwolle, van 1 Maart 1514 verklaart Fenne Johans, Weduwe van Johlan Hermenszoon,
met Lambert haren zoon als momber, dat het klooster
afgelost heeft de 9 schepel rogge, w,elke zij jaarlijks pleegt
te hebben uit des Kloosters halve hoeve land tusschen
Jan Assìnghesland en Werner Schoemakersland.
Deze Lambert moet dus geboren zijn vóór 1490 en zijn
vader Johan Hermenszoon zal geboren zijn + 1450. Laatstgenoemde wordt in de Rekeningen van het voormalige
Klooster Sìbculo (Rijksarchief te Zwolle) genoemd van
1483-1485, direct volgende op Hermen Jacobs, die waarschijnlijk zijn vader geweest zal zijn.
Deze Hermen Jacobs, geb. f 1420 was Schout van Vriezenveen in 14i74 en 1,475. Hij wordt genoemd in$Rekeningen
Sibculo van 1476-1486 en in verschillende charters van
het Tijdrekenkund’ig Register op het Oud Prov. Archief
van Overijssel.
Het is deze Hermen Jacobs waarvan, volgens de voorgaande beschouwingen, de familieleden der Kruselers zouden afstammen en merkwaardig komt een vermoedelijke
stamreeks van de ascendenten van CLaas Lamberts Krays,
die geboren werd in 1576, ook op dezen Hermen Jacobs
uit. Op welke wijze deze stamreeks werd samengesteld
moge hier volgen.
In het maandblad ,,de Nederlandsche Leen& van September 1934, kolom 274-280 komt een artikel voor over
de oudere generaties van het geslacht ~Krqs, Vriezenveen.
De daarin voorkomende fragment-geslachtslijst is gedeeltelijk overgenomen in de Bijlage.
De onzekerheid, welke toen bestond of Jan Berendsen
:Kruys, geb. f 1637, een zo011 was van Berend Claaszoon
Kruys, geb. & 1606, is thans meer tot klaarheid gekomen,
evenals de vraag wie Jan Berentsen Peters was, die voorkomt in de lijst Vuursteden 1683, op de plaats waar later
de Schout Claas Kruys, geb. -t 1667 woonde. Verder is
het duidelijk geworden waarom in de lijst van de inwoners van 1648 Berend Claaszoon CKruys) ten Oosten naast
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het erve Brinkhuis wordt vermeld, terwijl in de Belastingstaten van latere jaren de descendenten van Jan Berendsen Kruys steeds blijken te wonen tusschen het Brin.khuis
erf en .het Wissenland, dat is Westelijk naast het erve
Brinkhuis.
Er werd namelijk in het vorige jaar (1937) te I’riezenveen bij het afbreken van een oud huis in een ingemelselde kast een geldkistje gevonden, waarin, behalve een verzameling munten van het einde lïe en begin 18e eeuw,
enkele, door ouderdom en vocht beschadigde geschriften
werden aangetroffen, welke kennelijk eigendom geweest
zijn van den Schout Claus Kruys, (1709-1735) en thans in
mijn bezit zijn gekomen door welwillende zorg van clen
notaris J. C. M. Kruisinga te I’riezenueen.
Het afgebroken huis was meer naar het Oosteinde van
het dorp gelegeu dan het huis van den Schout en ik heb
niet kunnen nagaan op welke wijze hel kistje daar lerecht
is gekomen. De gevonden geschriflen waren zakenbrieven
aan den genoemden Schout gericht en één enkele acte,
waarvan slechts een gedeelte te lezen is en het begin ontbreekt, zoodal datum en jaartal niet juist kunnen worden
bepaald. De acte moet echter dateeren van vóór 4 Xov.
1682, daar de getuige Hendrik Berkhof toen reeds overleden was.
In deze acte wordt vermeld dat Jan Berentsen Peters
land ,>te verie en te velde, te ---, met top en tuicb met
sijn halve huis en halve schuer hem toebehoorende -tusschen voormeld Clooster c11 -- samen een rierdelens
lands noch -- behoorende torffackcr” verkoopt aan
Gesken Jansen.
Er wcrdeu nog eenige bepalingen betreffende de overdracht , ,,door vercoper iugewilligt ende toegestaen”, v e r meld; maar deze zijn niet goed leesbaar door het ontbreken van verschillende gedeelten; alleen wordt ook het
woord ,,coperse” daarin aangetroffen. Aan het slol is vermeld :
,,onderteekent offte behantmarckt”,
,,Actum op dach jaer ende tijdt als boven.”
,,gesken jansen.”
,,Jan berens peteri”
,,Hendrick berckhoff”
,,berent Claes.”
,,Berent bercklroff”
,,Roelof jansen”
,,Jan Jansen.”
,,Otto frederix Schulte testis.“.
Uit deze acte is op te maken dat Jan Berenfsen Peters,
naar ik vermoed aan zijn dochter Geske Jansen een vie-
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rendeel lauds en zijn halve huis, enk. verkoopt, hetgeen
zal zijn geschied om, zooals zulks te Vrienenueen meer
plaats vond, met haar en, naar het mij voorkomt, ook met
haren man Jan Berentsen Kruys, samen te gaan wonen.
Het in deze acte bedoelde huis was dat, hetwelk later
ook door den zoon van Jan Berentsen Kwys den Schout
Claas h’ruys bewoond werd, dat gebouwd moet zijn na
de verplaatsing van het dorp in 1666, dat in 1871 is afgebroken en waarvoor toen in de plaats kwam de villa van
de familie Engels. De groote kelders van het oude huis
werden daarbij behouden; deze werden oorspronkelijk gemaakt omdat het huis gebouwd werd door een brouwer,
die daaraan behoefte had. Een klein huisje bij het groote
huis was het zoogenaamde ,,brouwershuisje.” Jan Berentsen Peters moet dus brouwer zijn geweest en hij zal daarom identiek zijn met Jan Berenfsen BrouwIer, genoemd als
Gerichts Assessor, 24 3an. 1648, in Proces Ooster Jan
Luicken contra de Gemeente T;rlezenueen.
Zijn zoon was Berend Jansen Brouzuer, die, gehuwd zi,jnde met Geesjen Coerts, volgens een acte van 29 April 1675,
een goorden koopt met hel recht daarop een huis te bouwen.
Geesjen Coerts hertrouwt 20 Nov. 1681 met ban Berentsen, zoon van Berent Hendriksen Kruys (zie Ned.
Leeuw, 1934, kolom 277.)
De onderteekening in de gevonden acte berent hes moet
geweest zijn Berent Chaszoon Kruys, die ten Oosten naast
het Brinkhuiserue woonde en de vader van Jan Bere,ntsen Kruys, die zelf vermoedelijk afwezig was tijdens
het opmaken der acte. De woonplaats van den vader van
Berent Claa.xoon Kruys, te weten Claus L,nmherts zal ook
daar geweest zijn. 1)
Door het vinden van genoemd stuk is komen vast te
staan dat de familie Kruys door akrnkoop
de eigendom

1) In de fragment geslachtslijst Ned. Leeuw 1934 is vermeld C I a a s
(K ru y s) geb. * 1570; ,uit de verklaring van

Scho’ut

Be r t h o I t Jo-

h a n s dd. 2 Oct. 1619 (Bijl. G. Processen voor de Klaring, J o ha n

va

n

Coevorden contra Johan van Rechteren 1619-1646. Repliek
van

Johan

deze Claas

van

Coevorden,

Lasmberts

hij is dus geb. + 1576.

ingediend

16

Nov.

1619,

blijkt

dat

(Kruys) toen ongeveer 43 jaar oud was;
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verkreeg van het land westelijk van het erve Brinkhuis
gelegen. 1)
Bestond er vroeger mogelijkheid dat Jan Berentsen Peters de vader was van CZa,as ICruys, den Schout, omdat bij
woonde op het land waar later de Schout zijn woonplaats
bad; ‘die veronderstelling is komen te vervallen nu blijkt
dat de familie Kruys zich hier door aankoop VXI land
vestigde.
Daarmede verviel het eenige bezwaar dat er bestond om
aan te nemen dat de te Vriezenveen voorkomende Berend
Clauszoon
Kruys, %oon van Cla’as Lamberts de vader was
van Jan Berenfsen Kruys.
Om na te gaan wie er in vroegere jaren op de plaats
woonde van Berend Claasroon Iisuys vindt men aanwijzing in enkele charters voorkomende in het Tijdrekenkundig Register van Overijssel.
Een charter van St. Matthijsavond 1469, no. 2 leert dat
Henrik Ludens en dleid diens vrouw op Sweder ten Stade
en Mette diens vrouw overge’dragen 2 mud rogge uit hun
land geheeten de tiendehalf akker lands, gelqk die gelegen zijn Lusschen de 6 akkers van ‘Ive Schuilen en de tr
akkeren van Ludeke Schuiten enz.
Genoemde Henrik, Ave en Lzzdeke waren, evenals Egbert, die Schout was van 1451-1474, zoons van Ludeke
Ludens, Schout van 1420-1440, en die weder een zoon zal
geweest zijn van Lude flillenszoon, die genoemd wordt in
een koopactc van 1391.
De genoemde Henrik Ludens was in 1476 en 1478 schoul;
hij woonde op de landen, welke later het erve Brinkhuis
werden genoemd. De zes akkers waar Ave Ludens woonde
lagen ten Oosten van de landen van Henrik Lrrdens;
dus
hier woonde, zooals hiervóór werd vermeld, in 1648 ISerend’ Claaxoon Kruys en waarschijnlijk ook zijn vader
Claas Lumberts, d i e i n 1 5 7 6 g e b o r e n w e r d . De l a n d e n
waar in 1469 Lud,eke Ludens (ook genoemd jonge Ludcn)
woonde was later het zoogenaamde Wissenerve.
Dat de landen, waar in 1469 Henrik Ludens woonde later het erve Brinkhuis worden blijkt uit de Rekeningen
2) Uit de Rekeningen van het Klooster Sibculo blijkt niet op welke
wijze

Jan
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vroeger
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reeds

ontbreken.
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van het vroegere klooster Sibculo 1); daarin wordt vermeld in 1477 en 1478 Hen&? Ludens Sclzulfe; van 14791506 Johan Clauszoon
en van 1506-1518 Joh’an Claasz.
Dochter, op dezelfde plaats. In 1518 is Johan Claasz. Dochter doorgeschrapt en er boven geschreven Al&~f ten
Brinkhuis; deze wordt genoemd tot en met 1548.
Dat de landen, waar in 1469 Ludeke (Ludens) Schuiten
woonde later het crue Wisse worden blijkt uit de zelfde
rekeningen. In 1477-1484 wordt vermeld Ludeke Ludenssoelz dan komt op deze plaats Albert Zweders; in 14S8
wordt vermeld Egbert Iiermen Jacobs, van 1489-1505
Meijer Egbert genoemd; van 1505-1523 staat er Egberts
Kinder en van 1523-1548
Wrj’sse Egberts. Van 1549-1604
ontbreken de rekeningen. In 1604 wordt vermeld Engebart
en in 1607 wordt Engebart genoemd Wyssen, in 1610 Engbart Wijsink en in 1611 Wissen erve.
Uit een oorkonde van St. Peter ad Cathedram 1519, No.
1 blijkt dat Albert ten Brinckhues en These aan het Klooster Sibculo verkocht hebben hun halve hoeve op Almclerueen ten Westen naast Ghert Albertinck en ten Oosten
naast Johan Lubberts.
Hieruit volgt dus dat toen Johan Lubberts’ op de plaats
woonde waar in 14G9 Ave (Ludens) Schuiten is vermeld;
dit is dus de plaats waar in 1648 Berend Cltiaszoon Kruys
woonde. Er is dus reden om te veronders-tellen dat er een
familie verband bestaan heeft tusschen Johan Lubberfs en
Berend Clauszoon
Kruys. !De grootvader van Berend Gaaszoon Kruys was een Lamberí Kruys.
De naam Lambert komt in het Tijdr. Reg. v. Ov., dat
tot 1527 loopt, te Vriezenveen in het geheel niet voor en,
behalve die voorkomende in Charter 1 Maart 1514 van
het Klooster Almelo, wordt voor het eerst in 1533 een
1) In de Rekeningen van Sibculo worden de person,en die pacht moeten betalen in de achtereenvolgende jaren in ‘dezelfde volgorde vermeld
en is het dus na te gaan welke personen er nieuw bíjkom’en
en welke
door anderen vervangen worden. Door d,eze vervanging worden dikwuls
gegevens verkregen, omdat d’e verwisseling van de personen somtijds
1het gevolg was er van dat een kind als erfgenaam in de plaats kwam
van den vad’er, een and’epe k’eer zal het een ansdere erfgenaam geweest
zijn en ook kan de verandering een gevolg zon van aankoop van het
goed door ‘den nieuw vermelden persoon. van een familiebetrekking
blijkt er dan bij de verwisseling niets, maar wel is h,et in zoo’n geval
aan te nemen, dat de nieuw vermel#de persoon op hetzelfde erf woonde
of komt te wonen als de persoon in wiens plaats hij genoemd wordt.
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Lambert genoemd en wel een Lambert Coops; voorls in
1539 een Lubbert Lamberts.
Laatstgenoemde naam, een combinatie van de namen
Lubbert en Lambert, geeft een spoor bij het zoeken naar
een familieverband tusschen Johan Lubberts en Lambert
Ztrugs.
Lubbert Lamberts komt voor in de Rekn. Sibculo van
1539-1548 en moet wel geboren zijn vóór 1515, als een
zoon van een Lambert, die vóOr 1490 geboren werd. De
eenige Lambert, die daarvoor i17 aanmerking komt is L:ambert Coops, aangezien de andere Lambert, die voorkomt,
de zoon is van Johan Hermsen en reeds voor de familie
Iiruseler werd aangewezen. 1)
Nu wordt Lubbert Lamberts iu 1539 vermeld in plaats
van Gheert Werners, die doorgeschrapt is; hetgeen er op
wijst dat zij iets met elkander te maken hadden.
Gheert Werners, 2 j wordt in de Rekn. Sibculo 1533-1539
steeds genoemd direct na Johan Lubberts 3), en Lambcrt
Coops (alleen in 1533 is tusschen Lambert Coops en Gheert
Berners nog vermeld Johan Hermen Coops 4) )

1)

Het

is

niet

zeer

waarschijnlijk

tijd nog meer Lamberts waren,

dat

er

te

Vriezenveen

in

dien

d i e n i e t i n d e gera,adpleegde

ge-

schriften vermeld zouden zijn, omdat van het tijdvak 1458-1495, dus 37
jaar, wel ongeveer 90
rekening
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aantal

personen worden genoemd, zoodat,
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in

die

periode

t e V r i e z e nveme n z a l h e b b e n g e w o o n d , e r m a a r e n k e l e i n g e z e t e n
niet vermeld zullen zijn. De meer
wikk’elden
Schout,
2)

Keurnoot,

Gheert

grondeigenaar

Werners

zal

3) J o h a n Lu b b me
Almelo.

Hendrik

van

Hij

was

der

of
de

T ij es z. genoemd als Keurnoot
Klooster

gegoeden

zullen wel voorkomen, daar

pachter

die vermeld werden als

voorkomen.

zoon

zijn

van

in oorkonde

Tijdr.

Reg. v. Ov. 1505, No. 3.

Werner

Geerts

r t s komt ook voor in charter 11 Febr. 1492 van

gehuwd

Aa

e n m e e r i n t e l l e c t u e e l ont-

ciegenen,

en

met

H

Aleid

i
‘de

I

I

e

en

zij

rentsebri’ef

ontvangen

van

2

toen

mud

van

rogge

van 12 Maart 1472 (Charter Klooster Almelo); Eg b e r t Lu d e n s koopt
toen

die

2

‘mud

rogge.

Hieruit

volgt

dat

er

‘een

familiebetrekking

bestond

+usschen H e n d r i k v . d . A a ( S c h o u t 1 4 8 0 - 1 4 9 2 ) e n J o h a n L u b b e r t s
en

tusschen

4)

Deze

Sibculo

Hendrik v.
Johan

1535-1540

‘d. A a e n

Hermen

Egbsert

Coops

wordt

Ludens.
ook

genoemd

en in 1541 wordt hij vervangen door

in

Herman

Rsekn.

Jansen,

met een zelfde rente. Laatstgenoemde zal dus een zoon zijn van J o h a n
Hsermen
in

de

Coops.

periode

Nu

komt

1535-1540

het
nog

mij
een

zeer

onwaarschijnlijk

andere

Johan

voor

Hermen

dat

er

Coops

geweest zou zijn als Jo ha n He rmsen, die in charter 1 Maart 1514.
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In 1541 vindt men alleen Lubbert Lamberts vermeld op
de plaats, waar in voorafgaande jaren, het drietal Joh’an
Lubberfs Lamberf Coops en Gheert Werners voorkwamen,
direct na elkander. Dit zal niet alleen toeval geweest zijn,
maar een gevolg van de omstandigheid dat er een familieverband bestond; immers Johan Lubberts woonde in 1519
op de plaa’ts waar later Lbmbert, ,de grootvader van i Berend
Claaszoon Kruys woonde; Lambert Coops draagt ook den
weinig voorkomenden naam Lambert en zal de vader moeten geweesl zijn van Lubbert Lamberts en voor Gheel*f
Berners komt, in 1539, in de plaats Lubbert Lamberfs.
Vermoedelijk zullen Gheert Berners, Johan Lubberis en
Lamberf Coops dan ook tw@ger,s van elkander zijn geweest.
Als Lamberf Coops een zo011 Lubbert had geelt zulks
aanleiding te veronderstellen dat hij gehuwd is geweest
met een vrouw wier vader Lubbert heette, evenals de vader van Johan Lubbe&. De vrouw van Lambert Coops
zou’ dus een zuster geweest zijn van Johan Lubberls en
verder zal de schoonvader van Lamberl Coops, de vader
van Johan Lubberts en waarschijnlijk ook de schoonvader
van Gheert Werners geweest zijn Lubbert N.N. Deze zal gewoond hebben op de plaats waar 1469 Aue Ludens woonde, omdat Johan Lubberts daar in 1519 wordt vermeld.
Misschien was Lubbert N. N. gehuwd met een dochter
van Aue Ludens.
Door de gemaakte veronderstellingen wordt geheel verklaard hoe het kwam dat Johan Lubbe& in 1519 op de
plaats woonde waar in 1469 Aue Ludens woonde; maar
ook zullen daar gewoond hebben Lambert Coops en Gheert
Berners, zoomede in 1541 Lubbert Lamberts, de zo011
van Lambert Coops. Waar Lubbert Lamberts woonde op
de plaats waar later Lambert, de grootvader van Berend
Claasroon I(ruys voorkomt, ligt het voor de hand dat Lubbert Lamberts de vader was van dien Lamberf.
Die Lambert zou dus geweest zijn een Lamberf Lrtbberfs;
ik voeg hierbij dat ik Lambert Lubberts, evenmin als cen
andiere Lamberl in dien fijd in de stukken ben tegengeko-

Klooster Almelo reeds als overl,eden wordt vermeld, geboren moet zijn
-& 1450, voorkomt in Rekn. Sibculo 1483-1485 en die, volgens de gemaakte
veronderst’elling, bij de familie K ru s e I e r, J o ha n H e r m e n J a c o b s
zou zijn.
Misschien moet er in de Rekn. Sibcuto 1533 en 1535-1540 inplaats van
J o h a n Hermen C o o p s g e l e z e n w o r d e n W e d u w e ( o f E r f g e n a m e n ) J o h a n Hermen C o o p s .
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men. Hij leefde, daar hij i 1545 geboren was, juist in een
tijd, waarvan nagenoeg geen gegevens, betreftende I’riezenveen, beschikbaar waren, om te worden geraadpleegd.
De vader van den hiervoor genoemden Lambert Coops,
was een Coop, geb. 5 1452. Deze Coop zal een zoon geweest zijn van Hermen Coops naar wien het land genoemd
wordt in charter 28 April 1512 van Klooster Almelo, en
die dezelfde zal zijn als Hermen Jacobs, die Schout was
in 1414 en 3415.
Het is ook wel te verwachten dal Hermen Jacobs, behalve zijn zoons MTicher, Egbert, Johan en Hendrik, l>enevens een dochter Gebbe, die trouwde met Mbert Szveders, ook een zoon Jacob = Coop had, Die Coop was dal]
de vader van Lambert Coops.
De vermoedelijke stamreeks van de voorvaderen van
Claas Lamberts Kruys komt dan dus, zooals hiervoor was
vermeld, ook uit op Hermen Jacobs. Hermen Jacobs woonde in 1470 op 12 akkers land, in 1479 op 10 akkers en in
1495 op 6 akkers ten WNesten naast de 10 akkers waar hij
in 1479 woonde.
Zijn zoon Wicher woonde in 1487 op de 10 xkkers waar
zijn vader in 1479 voorkomt; maar in 1492 worden deze
10 akkers eigendom van het Klooster Sibculo, doordat
Wicher Hermen Jacobs en Hanniken, zijne huisvrouw, het
land ,,hadden laten liggen” (Charter Tijdr. Reg. v. Ov.
1492, No. 3).
Deze 10 akkers worden later het zoogenaamde Hofmansgoed, zooals blijkt uit de Rekn. Sibculo, 1492 verpacht aan
Ludeke Meijer, 1503 Ludeke Colonhuur, 1506 Lzqke CoZon, 1507 Luyke, 1508 Luyke Fredriks, 1532 Fredrik
Luickens, 1537-1548 Henrick ten Haue.
Van 1548-1604 ontbreken de rekeningen; maar in 1604
en volgende jaren worden steeds pachters Hofman vcrmeld. De naam ten Haue, 1537-1548, is het zelfde als Hof.
man.
Het Hofmansgoed was evenals het Schouten- of Schultengoed en de reeds genoemde erven Brinkhzzis en Wissen
eigendom van hel Klooster Sibculo. Na de Reformatie
kwamen deze bezittingen aan ‘de Provincie.
Het Hofmansgoed lag ten Westen van de 12 akkers waar
Hendrik Egberts in 1487 en Geert Hendriks in 1495 woonden; ten ‘Oosten van deze 12 akkers lag het erue Wissen. ’
De vader van Hermen Jacobs zal geweest zijn Jacob
‘Hermsen, die als Keurnoot genoemd is in Oorkonde Tijdr..
Reg. v. ‘0~. 1425, No. 4.

Hermerr geb. p1.m. 1360 c
I
Jacob geb. plm. 1390

BIJLAGE.

Hermen (Schout 1474-1475)
geb. plm. 1420
tr. le. Mette, tr. 2e na 1484 Ferme
I . ..___.......... ________......_.....................

I
I
I
coop.
Wicher
Egbert
Gebbe
geb.pl.m.1450 geb.pl.m.1450 geb.pl.m.1450 geb.pl.m.1452
tr. Hanniken
tr. Albert
Sweders

Johan
geb.pl.m.1453
tr. Fenne
Johans

Jan
geb. p1.m. Kruseler
1514
Lam bert
(Kruys) geb.plm.
geb. plm. 1550. wed.
1545 genoemd
3.6-1644

.

I

. .........

Hendrik Kruys (?)
geb. plm. 1565

tr. Johan
Claaszoon

I
Berend Kruys
geb. plm. 1626

I

Metjen Kruys (?)
Jan Kruys
geb. plm. 1660 geb. plm. 1650
tr. 29-10-1687
Schout 1694
tr, 20-11-1681
Berenii Jansz.
Grubben
Geesjen Coerts, wdd
Berend Jansen Brouwer. Noemt zich na
zijn huwelijk Brouwer en ook zijn nakomelingen droegen
dien achternaam

I

I

I

Een ‘dochter
tr. Herman N.N.
Kinderen uit dit
huwelijk

I

Lambert Jan HermHermsen sen, geb.
geb. plm. plm. 1556
1556,
tr. Sweer
tr. Geert
Costers
I

I

I

I

Egbert Jansen
geb. plm. 1592
tr. 1613
Jenne Jansen
Berend ‘Kruys
geb. plm. 1610
I

geb. plm. 1600
Hendrikje Egbert
Kruys (3) Kruys (?)
ge;i.&m. ge~k4~.

I

Hendrik
geb. plm.
1550
Schout
1516-1595

Claas Kruys
geb. plm, 1576
kerkm. 1635-1637
gest. vóór 19-8-1644

Lambert Krw (?) Hendrik’ &.uys
““‘.:“‘-‘ . __ _‘_.

. . . ..-........

Tonis
l

l
Lambert

. . . ........
Hendrik
geb.plm. 1470

l
I
Lambert
Lambert
geb.pl.m. 1483
geb.pl.m. 1486
tr.. . Lubberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
Lubbert

I
Jan Kruys
geb. plm. 1637
tr. Geeske, dr van
Jan Berentsen
Peters Brouwer

I

I

I

Hendrik Kruys
geb. plm. 1640

Claas Kruys
geb. plm. 1667
Schont 1709- 1739
tr. le 16-9 1694
Geertjen Engberts dr.
Smit,
tr. 2e 7-1-1700 te
Wierden, Geertje
Lukasdr Schol1
lI

a

I

Jenneken Kruys
geb. plm. 1706
tr. vóor 1706
Jan Hendriks Post

I

I

Ex
Ex 1 2a
I la
Johanna
Fijna
Johannes
Jan Kruys Gerrit ,ged. Gerrit, ged. Geesjen, ged Janna, ged. Gesijne
geb. 5-8 10-11-1700 18-6-1702
18-9-1136
2 -9-1708 ook ged.
ged.
Geertje
ged.
tr. 25-8 1729 23-9-1708 3-8-1710
ged.
11-3-1716
1695, gest
Gerrit Hendrik tr. Bernar1-11-1713
Schout
. 22-1-1772
1739-1749
tr. 25-3 1719 Janna Brouwer, dr van Jan
Hesselink dus Spijker
tr.
Geertje
Berends Brouwer en Berendje Wolters Smit
Brouwer, geb. te
(Zie Ned. Patriciaat, Se jrg 111 van de stamreeks)
Den Ham
(Zie verder Ned. Leeuw 1934, kolom 277-278)
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Gemakshalve is in de Bijlage in siaatvorm een overzicht
gegeven van de wijze, waarop het familieverband van de
ascendenten van Claas Lumberfs Ksuys en de verwantschap met de familie Kruseler gedacht wordt, in verband
met de gegevens, waarover werd beschikt.
Dat het alles juist is, hetgeen veroddersteld werd, zou
ik niet gaarne durven onderschrijven. Ik heb alleen de
bedoeling gehad te vermelden hoe het kán geweest zijn en
welke argumenten er voor pleiten; in de hoop dat er nog
eens iets bekend zal worden, hetwelk meer zekerheid geeft.
Ten slotte zij hier nog vermeld dat de familienaam Kruseler door mij, behalve in het genoemde proces, nimmer
is aangetroffen. Het komt mij daarom waarschijnlijk voor
dat de naam Z<ruseZer in het proces een naamsverbastering
is geweest en dat daarin ,,el” is ingevoegd, zooals zulks le
Vriezenveen ook met andere familienamen is voorgekomen; als voorbeelden daarvan kunnen genoemd worden:
Sfockman en StockeZmNan in 5 1500 in oorkonden Tijdr.
Reg. v. Ov. en Rekn. Sibculo.
Grevinckhoff en Grevetinckhoff, de pastoor, die in &
1600 moest overgaan tot de Gereformeerde Godsdienst.
Goossinck en Goosselinck in het begin van de 19e eeuw.
In de Navorscher 1875, blz. 629, onder ,,taaZkunde”
wordt een en ander vermeld over het invoegen van ,,Z” in
verschillende woorden, voor het gemak van de uitspraak;
mogelijk heeft zulks met den naam Kruseler ook plaats
gehad en zou de eigenlijke naam Z<lxser geweest zijn. Misschien was de naam van de familie Kruys te Vriezenveen
vroeger Kruser, of was Kruser een verbogen vorm van
IKruys?

Het is mij niet gelukt hieromtrent meer zekerheid. te
verkrijgen. In de oude geschriften, welke geraadpleegd
zijn, komt de familienaam Z<ruys in de 15e en 16e eeuw
te Vriezenveen, in het geheel niet voor en werd aldaar,
blijkbaar bij voorkeur, steeds het patronimicum gebruikt.
In de Processen van Ooster Jan Luicken en Lubbert
Jansen wordt bij den naam Claas L.amberts, kerkmeester,
nimmer de familienaam vermeld; evenmin als in de hiervoor genoemde bijlage G van ,de Processen&oor de Klaring:
Johan van Coevordlen
contra Johan van Rechferen tot
Rechteren, ingedien’d 16 Sov. 1619, Repliek van Johan van
Coevorden, alwaar Chzas Lamberts wordt geschreven.
Ook in de Koopactc, welke in 1937 te Vriezenveen werd
gevonden is, zooals hiervoor werd vermeld, door Rerend
Claaszoon
Kruys geteekend: ,,berent claes.”
Mocht iemand mij aanwijzingen of inlichtingen kunnen
geven betreffende het behandelde en het verband tusschen
de namen Kruys en Kruseler dan zal zulks mij ten zeerste
welkom zijn.
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Bel recht op een Achternaam.
door Mr. J. Belonje.
Dc hierna afgedrukte acte, verleden voor den destijds te
‘Alkmaar standplaats gehad hebbenden notaris J. C. van
der Geest d.d. 29 Mei 1612 1) geeft een typisch inzicht in
het gebruik van en het recht op den achternaam. Meer
bepaald gaat het hier niet om ‘den min of meer als cognomen gevoerden achternaam, doch op dien, welke door het
woordje ,,van”, voorafgegaan wordt en die hier kortweg
aangeduid wordt als een ,,van”, een achternaam dus van
een categorie, die bij uitsluiling op adellijken afkomst zou
wijzen.
In het spraakgebruik wordt ook tegenwoordig nog het
woord een ,,van” gebruikt, aan hetwelk echter niet meer
die exclusieve beleekenis wordt toegekend als blijkens deze
acte uil: de aanvangsjaren der 17e eeuw in Holland wel
het geval moet zijn geweest. Want wij stellen thans ,,een
van” gelijk met ,,een achternaam.”
Omdat over het gebruik van den naam geen uitgebrejde
literatuur bestaat, meende ik goed te doen de bovenbedoelde acte te publiceeren. Zij zal indertij’d vrij zeker dienst
hebben gedaan - zooals zooiele acten van die soort voor belanghebbenden om aannemelijk te maken, dat de
bij het stuk ten tooneele gevoerde requirant tot den adel
behoorde! teneinde daarmede dus zijn recht tot ,de jacht
in de .,,wlldernisse”
van Holland aan te kunnen toonen.
Wellicht heeft zij in dit geval echter ook nog eenige genealogische beteekenis in verband met een daarbij te berde
gebrachte afstamming uit het oude adellijke geslacht Van
Cralingen.
Van de Van Cralingen’s’ is, zooals men weet, slechts weinig van positieven aard bekend. In S. van Leeuwen’s Batavia Illustrata” vinden wij het geslacht weliswaar behandeld (‘dl. 11, bl. 924, 923), doch het blijft daar bij cel:
schematisch overzicht, waarvan de juistheid bovendien nog
door een bevoegd beoordeelaar ten sterkste in twijfel getrokken wordt. 2)
Zonder deze genealogie-Van CraZingen thans nader in
discussie te willen brengen, zien wij hier te Alkmaar een

1)

Inventaris

2)

Bijdragen

Notarieel
v.

Archief

Vaderl.

1 7 9 e n d e d a a r aangehaalmde

gemeente

Geschiedenis
literatuur.

Alkmaar
en

no.

49,

Oudh,ei’dk.

fol.

IV,

7

235.
(1909),

bl.
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familie optreden, die staande houdt tot het oude geslacht
.van dien naam te behooren. Nader bewijs dan de belanghebbende zelf reeds over zijn afstamming meende te kunnen bijbrengen, vermag ik evenmin te leveren, maar wel
bleek mij nog, dat de familie tenminste consequent was
in haar voorstelling omtrent de afkomst.
Immers, het protocol van den Alkmaarschen notaris P.
C. Haringcarspel 3) bevat een testament, gedagteekend 7
Juli 1615 van denzelfeden
Jan Joppen, die zich óók hier
weer met zijn al dan niet geusurpeerd ,,van” Van Cralingen tooit. Het merkwaardige uit ‘dit testament is nu,,
dat de testateur aan zijn jongste dochter, Nee1 *Jans van
Cralingen geheeten, een ,graf vermaakt in de Groote Kerk
te Alkmaar: ,,in de Zuijsderhoek
mette rode sarcke daerop
leggende, gemerckt met een star en de twee eerste letters
van sijns comparants vaders name.”
Helaas, de roode zerk (het zal wel een roode zandsteen
of z.g. Bremersteen zijn geweest) ligt tegenwoordig niet
meer op zijn plaats in het Zuider transept der Groote kerk,
maar de bedoeling van den testateur is voor ons even
duidelijk: hij wilde met het teelten op zijn vaders graf te
verstaan geven, dat hun geslacht als vanouds voeren mocht
de ,,Rode Sterre met acht hoeken”, het wapen-Van Cralingen!
*
$
*
De acte luid1 als volgt:
Attestatie.
Compareerden voor mij ondergesz. publ. notaris bij den
Hove van Hollandt geadmitteert in kennisse vande ge,tuijgen naegenoempt, den E. Hendrik Florisz out Burgemeester deser Stede, out omtrent LXXIIII jaeren en Thonis Dircxs Benningh, buijerman op de Hoeve en dienaer
vanden houtvester van de Duijnen en wildernisse over deo
quartiere van noorthollandt out omtrent LXXXVII jaeren,
rechtel. verdaecht en gearresteert zijnde omme van der
waerheijt getuijgenisse te geven ter instantie van Jan Joppensoon van Cralingen poorter deser stede, ende verclaerden tuijchden en attesteerden bij hare manne waerheijt in
plaetse van eede, waer en waerachtich te wesen dat si.1
3) inventaris Not. Archief Alkmaar no. 101. In acten voor notaris C.
de

Haes,

lingen

te Alkmaar, d.d. 8 en 21 Januari 1631 heet Jop Jansz.

respectievelijk

,,raet

tijts l i j n s l a g e r ” a l d a a r .

van

het

bierstekersgilde”

en

van Cra-

,,biersteker,

eer-
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getuijgen zeer wel gekent hebben Jap Jansz. ende Guijrt
Jacobsdr. geechte en getrouwde luijden, nu beijde overleden, en weeten mitsdien zij getuijgen wel dat de voorn.
Jop Jansz. gesprooten is uijl den geslachte van die van
Wassenaer en dat Jan Joppen van Cralingen requirant alhier, is een wettige en echte zoon van de voorsz. Jop .Jansz.
en Guijrt Jacobsdr. Verclaren voor redenen van wetenschap, dat zij langen tijt metten seluen Jop. Jansz. hebben
ommegegaen en geconuerseert, de voorn. Hendrick Florisz. verclaerde voordts alleen, hem oock wel kennelick
te wesen dat den voorsz. Jop Jansz. een van heeft gevoert
zonder dat hij perfect weet wat van t’was, dan hij gelooft
wel dat die van Cralingen was, de voorn. Thonis Dircxz
Benningh, verclaert oock alleen, dat hij wel weet, dat de
voorsz. Jop Jansz. zijn van gehadt ofte gevoert
heeft van
Cralingen en dat hij hem Jop Jansz. van Cralingen heeft
laten noemen, die welcke oock uijt machte van zijn edeldom in sijn leven, meenichmael in duijn ter jacht heeft
geweest ende hem getuij,ge ontmoet voor redenen van wetenschap verclaerde hij getuijge dat hij, omtrent den tijt
van LX jaeren lang continuelqk den duijnen en wildernisse in voorsz. quartiere van wegen den houtvester heeft bewaert over bo.dich staende zij getuijgen elcx in zijn regart
tgene voorsz. staet tot allen tijden des noot en versocht
sijnde gestandt te doen en met eede te bevestigen. Aldus
gedaen binnen deser stede ten huijse mijns notaris. ter presentie ende overstaen van Cornelis J ansz. passementwercker ende Jan Theusz. desselffs knecht, inwoonderen deser stede, als getuijgen van goeden gelouc hier toe met mij
notaris versocht, desen XXIX en Maij anno XVIc en twaelff
w.g. Heindrick Florisz.
tmerck

- van Thonis Dircxs Benning
i;
(w.g.) Cornelis Yansen, passament Wercker
(w.g.) Jan tunijssz.
,(w.g.) J. van der Geest, nots. publ. 1612.
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De Oude Regge.
door majoor A. Bos.
(Voortzetting van Navorscher 1938, afl. 3 en 4).
De Hunnepe is ,het water van Hunne (Bathmen)!
Wie bij den Topografischen Dienst voor 20 cent het blad
no. 395 Bathmen, 1 : 25.000 Schets, koopt; en die kaart
kleurt tusschen de hoogtelijnen, kan nog precies zien
aan het beloop der slooten, waar die Hunnepe vroeger
moet hebben geloopen. De Arkelstein komt er op voor als
Arkenstein rechts aan den rand, het klooster ter Hunnepe
als Kloosterboer links aan den rand. De Schipbeek moet
u dan wegdenken; de Hunnepe liep ten N. van Toornemansbrug (waar de Swormertoren stond) en ten N. van
‘t klooster. De Hunnepe ontstond uit 2 takken, een ten
N. van Bathmen en een ten Z. van ,Bathmen. Misschien kwam
er benedenstrooms van den Swormertoren nog een zijriviertje uit Lage Wetering, van de Bannink afkomstig,
in, door de opening tusschen de hoogten ten N.W. van
Toornemansbrug, waar nu een zware dijk ligt.
Men heeft den Arkelstein met den Zuidelijken tak der
Hunnepe verbonden, waarvoor men weer een waterscheiding had -door te graven, en niet met den Noordelijken tak,
omdat anders Bathmen buitensde landweer zou hebben gelegen.
Ik zeide hiervoor: ,,Van Lankheterbrug is later deze
Buurserbeek verder naar het W. gegraven door den rug
van de Assinkslanden.”
Uit het 18e stuk met inliggende bijlage in den eersten omslag 1130 (6) van het Deventer Archief blijkt dat Deventer
toestemming krijgt van de Lan,geler Marke op 19 Augustus
1663: ,,dat duirt velt tusschen Lanckheets Landerijen zal
mogen werden gegraven, allene ‘dat de Heer Keppel van
Odinck daar tegens heeft geprotestiert.”
Het 19e stuk in dienzelfden omslag 1130 (6) is het eerste
rotest van dien Heer, Georg van Keppel tot Odinck en
R allum, van 25 Augustus 1663, welk protest luidt:
,,.....Hebbe verstaben dat m Haxbergen bei die Osten,,dorper Malle, - WollE1dele tusschen die Kampen her
,,von mein Erue Lanckheitt dor ein binnen veldeken dar
,,priuatiue allein die plaggenmatt hebbe, wie ock dor die
,,vtdrifft vn’d bei na fur die hauszduer her, ock dor ein
,,deell von die vieff roden landes, so ein ieder ahlda bei

1
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,,sein landt magh bepatten vnd hawen, die Schipbecke
,,gern(?) sollen verleggen, off dar to angeraden werden,
,,da dor ock dat meest bowlandt von dat Erue, da nv
,,vmbher die mestungh kan angebracht werden, von dat
,,hausz vnd desze to breugungh wolle affgesneden werden,
,>vnd ock wat nit Vergrauen wurde wolle an beiden siden,
,,deweill die punt dur redlich hoyh ist besmetten vnd mit
,,sandt bisz vp die Kampen to beweijet werden vnd deszen
,,vngelegentheiten mehr te verwachten sein,
,,dat also rin grott schadr vud ruin fur dit Erue wurde
,,seiii,
$o i s t d i t guit ock lcheururigh am hauszc Borckelo,
,,dat also im geringsten nit darff vnd kan consenteren vnd
to laten,
.,,So begere sehr dienst :,vnd” freundllich E . E . WollEdele
,,l.f. wollen mir dit discrctlich l’cscuseren, vnd anders t’orordonneren
belieuen laten,
:,Verst.ahe dat mi1 geringen kosten ohne verleggungh off
,,nieleggungh von bruggen, tier die olde qewohnliche ca,,mall die nu fast bewaszen vnd beyuaem lst, mi1 gleicher
,,commodilc~el
disze schiffnrt sollc konncn gebrek&
,~werdcn... . ...”
Hoc vindt u dal ,,canaaIl”, lezer? Er zijn nog aardrijkskuadigen, die clcnkcn dat dit Schipbeek daar de natuurlijke afvloeiing is van de A of Buurserbeek.
Om nu weer naar de Oude Rcggc lerug te keeren, dit
was vroeger cc11 flinke rivier: waarvoor men bij Rijssen
een veer noodig had om er over te komen. Cvare het
een klein riviertje geweesl,
dan zou men me1 een kleine
brug hebben kuuncn volstaan.
Door de Reggc stroomde meer water naar Zwolle en
het Zwartc Water dan door de Vecht met den Dinkel te
zamen.
De Reggc zelf kwam van Coesfeltl,
Stadlohn, Vreden en
liep langs Hekken, Eibergen en Neede via N7estervlier
naar Diepeuheim enz.
Dit Oude Hegge llad als linker zijrivier de Slinge die van
SCtlohn kwam cn langs Winterswijk, Groenlo, ten 0. langs
Borculo liep naar [het ‘dal om den rug heen dien ik reeds beschreef, als loopende vau M. P. 29 op den straatweg Borculo-Xeedc, o m L u t j e Willink e n Boevink h e e n naar
Schreibelt; door dit dal dan liep die Slinge naar de Oude
Regge, die daar nu Bolksbeek heet. Verder giugen zij gezamenlij k langs Kiekebeek, beoosten langs Gelselaar n:-rar
Westervlier, waar die Oude Regge in 1402 uit hare bedding
werd gehaald en naar ,Deventer
werd geleid.
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Als rechter zijrivier kwam ergens bij Goor de Buurserbeek (Markeveldsche beek of misschien Bolschersbeek?)
er in, hetgeen vóór 1402 gezamenlijk een behoorlijke watertoevoer moet hebben gegeven, waar vóór Rijssen nog de
Almelosche A er in kwam en het water van het land ten
1W. van Delden en ten N.80. van Markelo.
Die Oude Regge, die tegenwoordig Berkel heet, werd op
de Nederlandsche grens direct uit haar bedding gehaald
en geleid naar een molen bij Elfers, zooals op de Schets,
1 : 25.000 no. 456 Eibergen, nog duidelijk te zien is. Die
molen bestaat niet meer, maar de oude molenkolk is nog
te herkennen; dat is hel Zuidelijkste puntje van de Berkel
aldaar, wat ook op de gewone atlassen staat aangegeven
als eigenwijs puntje.
De oorspronkelijke bedding moet liggen langs Bargwever,
ten N. van de hoogte van 29.4 M.
Van genoemd Zuidelijke puntje werd de Oude Kegge
(Berkel) echter weer naar haar oude bedding, in N.W.
richting? teruggeleid. Maar onmiddellijk daarna werd zij,
terwijl m het Westen het dal van Eibergen van de 22.5 M.
hoogtelijn lokt, langs Rekken naar het Noorden geleid en
daarna naar het Westen naar de Mallemsche molen (zie
Schets no. 437 Haaksbergen, die we al kennen), langs
welk Westelijk gericht gedeelte een dijk aan den Zuidkant
moet beletten, dat zij van zelf weer naar haar oude bedding in de vallei ten 0. van Eibergen rolt.
Iets verder naar het Westen komt zij echter, vlak legenover Eibergen, ten slolle toch weer in haar oude bedding
terug, zij hel voor heel korten tijd.
En nu zijn wij aangekomen op een kritiek punt, waar,
jammer genoeg, net 4 kaartbladen mei de hoeken bii elkaar komen; tot goed begrip van de situatie aldaar diene
men óf’ die 4 Schetsen 1 : 25.000, de nos. 456 Eibergen,
437 Haaksbergen,.436 Borculo en 455 Beltrum aan elkaar
te plakken; óf’ elk dier Schetsen op een stuk karton te
plakken, welke kartons men dan tegen elkaar kan schuiven. Het laatste is aan te bevelen, omdat deze slukken plat
blijven liggen. m7anneer
men dan kleuren heeft gelegd
tusschen de hoogtelijnen, ziet men duidelijk, dat onmiddellijk ten W. van Eibergen twee ruggen van boven de 20
M. hoogte loopen, de eene naar het Westen naar Haar10
enz., reeds te voren door mij beschreven; ‘de andere naar
het N.W., welke de hoogste is, en waarin wij zien eerst
het hoogtecijfer 22.0, dan bij Lengenmosch 22.8 en verder
naar het N. nog 2 maal 22.8.
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Ten Zuiden van den eersten Westelijken rug ,zien wij
Vaarwerk liggen, en ten Noorden van dien rug (ten Z. van
Stokkersbrug) een driehoekje, oude molenkolk van Vaarwerk, welke in 1936 door de gemeentereiniging van Eibergen werd dichtgegooid met het stadsvuil.
Nu werd eerst de Oude Regge (Berkel) door den tweeden, Noordwestelijken, rug gegraven langs Begraafplaats
Eibergen naar den molen van Vaarwerk, en dit is al gebeurd vóór 1188, waarop ik straks terugkom.
Vandaar werd echter die Oude Regge weer naar haar
oude bedding teruggeleid langs Oldeneibergen naar Avink
en het Giffel, waar de oude rivier, die langs den Oostkant
van den tweeden N.W. rug moet hebben geloopen, weer
werd bereikt.
De juiste loop van die oude bedding is niel erg duidelijk,
óf langs Neede naar Het Giffel, óf bezuiden langs Hoonte naar Avink en vervolgens naar Het Giffel.
Die juiste loop kan ons alleen kenbaar gemaakt worden
door onzen ‘l’opografischen Dienst, wanneer die Schetsen
zou willen uitgeven, waarop aangegeven slaan hoogtelijnen
met 1 M hoogteverschil.
De tegenwoordige Berkel loopt nu niet meer langs Begraafpl. Eibergen, (er zijn nog menschen die weten dat zij
daar langs ging), deze bocht werd afgesneden en een nieuw
tracé gekozen langs Stokkersbrug, De Nieuwe Molen naar
Br., waar deze Berkel zich splitst in een Noordelijken tak
naar PLvinksluis (de Bolksbeek) en een Zuidelijken tak
naar Oosterkamp (de Berkel); van welken tak ik te voren
reeds beschreef, dat die daar door den rug van Haar10
(den eersten Westelijken rugj werd gegraven en naar Borculo geleid.
Dat vroeger de Oude Regge van Stadtlohn via Eibergen
en Westervlier naar Diepenheim enz. liep, en de Oude
Slinge van Sütlohn via Winterswijk en Groen10 ten 0.
langs Borculo naar die Oude Regge toestroomde, wordt
bewezen door een oud stuk van 1188, te vinden in ,,Overijsselsche Gedenkstukken, VII, 1793”, van Mr. J. W. Racer,
Bijlage no. 2: ,,Register van goederen van Hendrik Graaf
van Dalen en Heer van Diepenheim van het jaar 1188. Uit
het oorspronglijke.” Op blz. 73 daarvan komt als laatste
onder de kasteelgoe’deren
van Diepenheim voor: ,,Item
,,pastus cignorum de molendina vorewerch, apud ecber,,ghe, usque Westerule et Awesterule, ascendendo et des,,cendendo aquam versus lochem et gore, quamdiu durat
,,Communitas, que volgariter dicitur marka pertinens ad
,,curiam Stochem.”
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Racer zegt daarvan op blz. 27:
,,Het oorspronglijk Register, geschreeven op Pergament,
,,groot vier bladen, Jwee kolommen op elke bladzijde, met
,,een kleinen letter en veelvuldige verkortingen, draagt ge,,noegzaame kenmerken van deeze zijne oudheid.
,,Everhard des Graaven Kapellaan te Diepenheim. In,,steller van dit merkwaardig gedenkstuk, die, gelijk hij
#elf zegt, veel werk en slaaplooze nachten daar aan heeft
,,besteed, betuigt, dat hij daar op heeft gebragt de vaste
Jnkomsten en pachten, alsmede de rechten en eigendomJijke goederen, met welken de Graaf, in zijne tegenwoor,,digheid, deszelfs Dienstmannen en Leenmannen had beJeend.”
En op blz. 29:
,,Eindelijk de Kastellany goederen van het Kasteel te
,,Diepenheim zijn op dit Register aangetekend,
,;Onder deeze goederen wordt hier gesteld het Zwaanen,,drift, van de moolen Vorewech, bij Eibergen, af tot aan
,,Westervlier, en van Westervlier, de beek opwaards naar
,,de zijde van Lochem (68) en nederwaards naar den kant
,,van Goor, zo verre de marke,, tot den Hof Stokkem be,,hoorende, zich uitstrekt.
En in noot (68):
,,Dit~ laat zich niet bevatten volgens den tegenwoordigen
Joop der beken aldaar.”
En op blz. 30:
Jn dit register schijnt verstaan te worden een Zwaanen,,flot van tamme.
,,Zwaanen; ‘t welk ook de woorden pastus cygnorum,
,,dat is, Zwaanendrift, te kennen geeven.”
Behalve dat Racer het genoemde water niet begreep, ook
niet kon begrijpen, omdat de Regge toen reeds sinds lang
verdwenen was, heeft hij in zijne vertaling genegeerd het
woord Awestervlier.
Ik begrijp het als volgt:
De Heer van Diepenheim had het jachtrecht op de zwanen op het water van den molen van Voorwerk bij Eibergen af aan, tot Westervlier en Awestervlier aan toe. opwaarts naar de zijde van Lochem en nederwaarts naar
den kant van Goor, zoo verre de marke Stokkem zich
uitstrekt.
Dus langs de Regge zoo ver naar beneden tot Stokkummer Marke eindigde. Het Westervlier lag ten W. van de
Regge en zal tot de Marke Stokkum behoor,d hebben.
De Marke Avest ligt ten N. van Groenlo; Avest is de
16e eeuwsche schrijfwijze voor Awest; Avest kunt u zien
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liggen op de Schets no. 455 Beltrum, in het stroomgebied
van de Oumde Slinge (Oude beek, Oude Grolsche beek op
dat blad genaamd), welke Oude Slinge in de Regge viel.
De Heer van Diepenheim hield dus in 1188 het jachtrecht
op de zwanen in het stroomgebied van de Regge van den
molen bij Voorwerk (Oldeneibergcn,,
tot aan Westervlier
en Awestervlier, opwaarts (naar Awestervlier) tot aan het
gebied van Lochem, en nederwaarts (tot en met het Westervlier) tot aan het gebied van Goor.
Dit gebied geeft dus meteen eeu aanwijzing voor de
grootte van de Heerlijkheid Diepeuheim langs de Regge
en de Slinge, hetgeen nog maar een gedeelte was, want
langs de Markeveldsche beek lag nog een gebied.
Tevens merk ik hier op? dat er in 1188 nog geen sprake
is vau de Heerlijkheid Borculo, maar van Lochem.
Borculo (vermoed ik) was toen nog een borgleen van
Diepenheim. De boeren noemen die plaats Borkloo, hetgeen met Berkel geen verband inhoudt.
Het recht op de zwanen (zwanendrift, of -- I’lot, of vlot) moet 1ne11 niel te gauw idcaiiseeren, zwanen werden
vroeger opgegeten. Evenals vroeger de magistraat van Deventer jaarlijks de stads-zalmen opat, at de magistraat van
Zwolle de stads-zwanen op. Immers wij lezen in Bijdragen
td. Gesch. v. Overiissel 1, 1875, in een artikel over de
Stads Zwanen van %woll~, tloor Mr. G. W.? op blz. 175:
,,In een resolutie van S. en R. vindt men opgeteekend
,,anno 1479 des wondesdages op Sante Pontianusavond
,,syn S. ende R. overgedragen, dal men, wanneer men
,,swanen deelen sal, den vier Cameners altoos ijrslen ende
,,dnn voertaeu nac den olden Schelxnen ende Raeds voir,,uth n e m e n endc dcclen sall cnde den Scc~retaricn intlicn
,,der wat is”, --- ---”

In het Deventer Archief’ lig1 nog in no. 1130 en wel is
den 2eu omslag 1130 (7)! een stuk, dat daarin niet thuis
hoort, immers het handelt niet over de Schipbeek, en is
getiteld: ,,Copie van het Profil van waterpassing van de
,,Berkel van de nieuwe sluis tot in den 1,Jssel te Zutphen
,,op verzoek vau den Heer Krayenhoff door J. van Dueren
,,1799 februari gedaan.”
Op de teekening zien wij aangegeven het verval in de
Berkel beginnende bij de ,,Schutting van de Nieuwe Molen” (bij Oldeneibergen) eerst naar de ,,Schutling te Borculo” enz. tot in den IJssel; benevens in die teekening op-
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genomen de Schutting naar ,,Het water in de’ Bolsbeek”,
d.i. te Avinksluis.
Benedenstrooms van die Schutting aan de Nieuwe Molen zien wij een lijn, waarbij: ,,Water tusschen de Nieuwe
Molen en Borculo hebbende 2 voeten verval.”
Bij de Avinksluis zien we een lijn, benedenstrooms van
de Schuttin,o, waarbij : ,,Het water in de Bolsbeek” en
tusschen belde genoemde waterspiegels een hoogteverschil
van 6 voet 4 d.
Nu is het ,,,water in de Bolsbeek” vrij dicht bij de Schutting aan de Nieuwe Molen gelegen, daarentegen het water bij Borculo vrij ver van diezelfde Schutting verwijderd.
De Berkel, bij die Nieuwe Molen aan zijn lot overgelaten
zou dus uil zich zelf naar Avinksluis zijn afgezakt en niet
naar Borculo, tenzi,j er b.v. tusschen de Nieuwe Molen en
Avinksluis een hindernis zou liggen, een rug of zoo iets.
Die rug is er echter niet, maar daarentegen is er wel zoo’n
rug (reeds genoemd bij ,Oosterkamp) tusschen de Nieuwe
Molen en Borculo.
Waarmee dus thans ,,dubbeld en dvJars” bewezen is, dat
de tegenwoordige Berkel tusschen Oldeneibergen en Borculo gegraven is.
Zooals tevoren gezegd is, is de Berkel bi*j OldeneibeTgen
ook reeds daar gebracht door den 2en N.W. rug bij Elhergen heen, dus was bij Oldeneibergen al geen oorspronkelijke rivier meer.
Als dus dc Oude Regge ooi1 om dien N.W. rug heen, uit
zich zelf bij Avinksluis zou zijn terecht gekomen, blijkt
uit de teckening van 1799, dat het water daar dan 4 vt
4 d lager slaat dan het water bij Borculo, dus dan uit zich
zelf ergens anders heen moet gestroomd hebben, b.v. naar
Het Giffel, waar nu de Bolksbeek ook langs gaat.
Nu liggen er in hel Deventer Archief nog een paar merkwaardige kaartjes, zonder jaartal en zonder vermelding
wie ze teekende, m no. 1130, en wel in den 6en omslag
1130 (6), het 14e en het 15e stuk, waarop voorkomt, behalve de tegenwoordige Berkel,.
langs Borculo, nog een
andere tak? die met een groote Noordelijke bocht naar
Lochem gaat, waarop ik dus nader moet ingaan, want,
wanneer er een dal te vinden is waar die Noordelijke arm
doorheen zou kunnen gaan zonder een rug te doorsnijden,
dan zou daar ongetwijfeld een oorspronkelijke Berkel geloopen kunnen hebben.
‘Op het oudste kaartje, het 15e stuk, staat tusschen die
twee armen: ,,Insula Bercola”, op het jongste kaartje, het
14~ stuk, staat bij den Noordelijken arm: ,,Olde Berkel.”

104

MEMORANDA

Het doel en de tijd van vervaardiging van beide kaartjes
kunnen worden afgeleid uit het voorkomen daarop van
weer een ,,nieuwe gracht” in ontwerp, [tusschen de Berkel (bovenstrooms van de Mallemsche molen) en de weer
op te graven Schipbeek] evenwijdig aan de Buurser beek.
Over deze nieuwe gracht wordt gehandeld in een stuk
van 1600, het 4de stuk in den Sden omslag 1130 (6), welk
ongeteekend stuk blijkbaar een minute is, en hieronder
in zijn geheel volgt:
,,Anno 1600 am Montage post Trinitalis, stylo novo, 1st
,,durch denn hern van Maruelt, auch abgeordnete Burge,,meistere von Deuenter Stickinck vnd Roick sambt RichJer, Burgermeisler vnnd Scheffen vonn Vredenn! die ne,,we vor hendene Schipffart sus der Berckel bis in die
,,Deuentersse
Schipffbeck zu brengenn der massen be,,sichtigt, i n a u g e n s c h e i n genommen v n n d v o r g u t t be,,fundcn worden, das es erstlich an den herinckhorsl bei
,,den grossen Boeck, abe oder sus der Berckell an, gegen
,,Viermuntens(.~) Ticchelöfen neben des Greisen Schragen
,,her, da alle Gutt, w a s von11 der Schipffbeck kombt vnd
,,widder anbrach t wirl, vmbgelnden wirt, zwischen dem
,,alden Tiechelofen v n n d d c m M a l l e m s c h e Venne, suf
,,die alde Landtwehr gegen oder neben d e r R i e t m u l l h i n
,,na dem Nieher flehe, vnnd von danne vortan ein halbe
,,stunde Gehens umbtrint die Hosbergische Beek entlangs
,,bis an deun ort, welchen die Hem von Deuenter in vor,,zeiten aus der Schipffbeck anfangen lassen zu graben,
,,wclchs doch von wegen des ingefallenen Kriegswesens
,,verpliebe,/ & mi1 durch vnd auffgrabcn begonnen vnd also
,,vorLan aptirl, acc~omodirl vnd nanigabell gemacht werden
,,solle. Op het oudste kaartje (15~ stuk) vermeldt de teekenaar
in het Lalijn (hetgeen de vriendelijke heer Archivaris Mr.
B. van ‘7 Hoff voor mij vertaalde):
,,J>eze geogr. teekening is in der haast gemaakl, in welke
,,teekening (ik heb willen aangeven) 01) welke wijze, en
,,met hoeveel passen de nieuwe gracht uit de berkel zal
,,kunnen worden geleid, naar de deventersche gracht.”
De nieuwe gracht in ontwerp, dubbele stippellijn, begint
aan de Berkel tusschen Eibergen en Rekken, is gericht op
het stadje Diepenheim en buigt kort voor Diepenheim
naar links om, en eindigt ongeveer Len Z. van Marke10 bij
,,een bestaand water, waarbij staat geschreven: ,,alde gruft,
,,so von den von Deuenter etwan gegraben.”
Bij de dubbele stippellijn staat verder nog geschreven:
,,Hec fossa erit nova ad spacium 2% horarum”. (Deze
gracht zal nieuw zijn over een afstand van 2% uur).
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En waar die dubbele stippellijn gaat door het Needer
-vlier en de laagte van Lokhuizen staat: ,,Terra het paludosa est” (Deze grond is moerassig).
Deze inderhaast geteekende kaart is een afteekening van
een oudere kaart, vermeldt Norden, Oesten, Zuiden en
Westen, waardoor hij zeer duidelijk is, ook staat er een
schaal op met ,,mittel meïle” en ,,groesse meile.”
Behalve het reeds genoemde eiland Jnsula bercolae” ten
N. van Borculoe, tusschen Lochum en Eibarg; en deze
nieuwe gracht (1600) geeft deze uiterst belangrijke kaart
nog meer merkwaardigheden.
Ten eerste komt er op voor een ,,slenca fluvius” (Slinge)
van Sutloen naar de Berkel lusschen Lochem en Borculoe.
Deze Slinge, die in 1188 ten Oosten van Borculo stroomde naar de Regge, tusschen Overbiel en Nederbiel door,
en in 1600 ten Westen van Borculo naar Lochem, loopt
tegenwoordig langs Bredevoort en Aalten naar Doetinchem.
Ten tweede komt er op voor een rivier, waaraan liggen
Ahaus, Alstet, hacrmolle,, Haxbergen, half uitgeradeerd
Diepenheim, Goer. Bij Ahaus staat:.,,Aa fflu. 1st de Redde.”
Tusschen Haxbergen en half mtgeradeerd Diepenheim
staat: ,,Redde, oder Burse Becke.”
Hieruit volgt, dat men op een gegeven oogenblik in Deventer, toen de Regge verdwenen was, een knoop heeft
doorgehakt, en heeft gedecreteerd dat de Buurserbeek de
Regge was. Daarom stond ook eerst Diepenheim aan deze
rivier geteekend, want Diepenheim lag aan de Kegge.
Een latere teekenaar, die wis1 dat Diepenheim niet aan
de Buurserbeek of A lag, heeft dit Diepenheim getracht
uit te wisschen, en dit stadje een andere plaats gegeven,
nl. ten N. van de Schipbeek en ten W. van de A of
Buurserbeek.
Hij had toen meteen van Redde oder Bursebecke” moeten doorslaan: ,,Redde ode? en van ,,Aa flu. 1st de Redde”
moeten doorslaan: Jst de Redde”, maar dit heeft hij nagelaten.
De oorspronkelijke kaart, waarvan dit oude kaartje (15de
stuk) een afteekening is, is echter eenigszins te dateeren
door deze opvatting (A is de Regge), omdat hiervan sprake
is in een gedateerd stuk, en wel het in de gedrukte Inventaris
van het Deventer Archief genoemde stuk no. 389: ,,I<ondschap, gegeven door den Scholtus van Hellendoorn, in
den jare 1547, en ter inst. van eenige gedeputeerden der
magistraat van Deventer, dat, vermids de scheepjes, door
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de Aa of Regge op en nederwaarls voorhenen hadden gevaren, de regenten der stad Deventer, tol bewarmg hunner
privilegien en marklen, de voors. Aa of Kegge op diverse
tijden en plaatsen om zulken vaart te verhmderen Loegepaald hadden en ook eenige scheepjes verbrand.”
Zoodat
we de oorspronkelijke kaart (waarop Norden,
Oesten, Luiden en Westen) wel kunnen dateeren: ,,le helft
16e eeuw.”
Het andere reeds genoemde merkwaardige kaartje (1 -le
stuk 6e omslag 1130 (6) ), het jongere kaartje, waarop de
Noordelijke arm van de Berkel heet ,,Olde Berkel”, kan
wel bedoeld zijn als netkaart bij hel Jnderhaast gemaakte.” Het heeft Deventer in de basis liggen en de rest daarboven. Het laat de nieuwe gracht boven de ,,Malemer
mole” vlak bij Rekken beginnen en daarna duidelijk precies evenwijdig met de Buurserbeek loopen en verder aansluiten op de Schipbeek, zonder in de Buurserbeek le komen. Waar die nieuwe gracht in de Neer-marke (marke
van Neede) dicht bij de Buurserbeek komt, slaat: ,,Nota
dat int nver vlier die becke tho leiden si in die mollen
becke und .die olde becke weder opgerurnpt und van malkanderen gedicket.”
Waaruit volgt dat ,de beek tusschen de Berkel en de
Schipbeek nog gegraven moet worden en dat beide kaartjes
dezelfde nieuwe gracht in ontwerp geven, waarvan sprake
is in ‘t gegeven stuk van 1600.
Beide kaartjes vertoonen nog een merkwaardigheid. n.1.
dat de Bolksbeek er niet op voorkomt.
Dit wil nog niet zeggen dat toen de Nolksbeek nog niet
gegraven was; hel kan heel goed, dat die Bolltsbeek, na
vroeger gegraven te zijn geweest, weer verland was. Ik
kom hierop nog terug.
Beide kaarljes leeren dus, dat de Berkel vroeger een
anderen loop had, en wel vermoedelijk door het dal, OostWest loopende, ten N. van den rug ten N. van Schreibelt,
Boevink, op de Schets 1 : 35.000 no. 436 Borculo, welk
dal ik hiervoren beschreef als het dal, waardoor de Slinge
naar de Rrgge liep.
Gaan wij uu op die Schets I:orculo na, hoe dit ,,Olde
Berkel” via de Kaltenbeek verder naar het Westen naar
Lochem kan komen, dan zien wij, dat de verbinding tusschen het genoemde GW. loopende dal met de Kattenbeek:
heet: ,,Twijgraven.”
Deze duidelijke naam bewijst dat die verbinding is gegraven; en wel door den rug heen, waarop Borculo ligt,
welke rug naar ‘t Noorden doorloopt naar Geesteren en
Laarberg (waar nu de Bolksbeck door snijdt), en verder

MEMORAND,

107

via Gelselaar naar den Houw of ‘t Westervlier, waar het
laagste punt van dien rug is, en waar we gezien hebben
dat in 1402 de Regge doorheen werd geleid naar Deventer.
Toen men (Zutphen?) nu die ,,Olde Berkel” door dien
rug heengroef (Twijgraven), heeft men vermoedelijk om
den tegenstroom in die ,Oude Slinge op te heffen, eerst die
Slinge bij Groenloo door den rug Groenloo-Beltrum heen
afgeleid naar de reeds genoemde Grevengracht en Lebbink
Beek en verder in de richting Lochem.
Toen bestond dus nog niet de tegenwoordige Berkel
langs. Borculo.
En zoo komen we van zelf tot de vraag, wat is de origineele Berkel?
Dan zien we op de Schets, 1 : 25.000 no. 435 Lochem, ten
Oosten van den Lochemer berg, ten 0. van Overlaar en
Stoutenberg een beek uit het Zuiden komen, waar bij
staat: ,,Oude beek.” Deze ,,Oude beek” gaat met een grondduiker onder dc Berkel door? neemt de Kleine beek op
e n g a a t d a n v e r d e r n a a r ‘ t N.W. a l s ,,Het b e e k j e ” e n
komt pas beneden Locllem in de Berkel lerecht.
Deze ,,Oude beek” is primair ~gron~dtluikerj en was er al
voor dat de Berkel werd gegraven.
Deze Oude Beek is vermoedelijk de oude loop van de
omgelegde Slinge, Grevengracht, Lebbenkbeek, dus toen
de Oldc Berkel naar de Kattenbeek werd gegraven. dus
vtjór dat de latere Berkel langs Borculo werd gegraven.
De oorspronkelijke Berkel zal dus niets anders zijn geweest dan een klein beekje dal: ergens in de buurt van
Lochem ontstond.
De buitengewoon merkwaardigc kaart, no. 1361 van het
Deventer Archief, waar de nieuwe grachl van 1402 in
ontwerp op voorkomt, bewijst ook dat de tegenwoordige
Berkel tusschen Eibergen en Lochem gegraven is.
Achter op de kaart staal: ,,Karte van die merckerlsche
Schipbeke” hetgeen een foute betiteling is. De kaart giteft,
met den IJssel van Campen lol Duesborch als basis, de
landstreek ten 0. van den IJssel, op den linkerrand Koeu e r d e n e n G e l m u i d e n en o p d e n r e c h t e r r a n d E m b r i c k
met een stuk Rijn en Boeckholl aan hel eind van den
Ouden IJssel, met o.a. een open verbinding van den Rijn,
vlak ten 0. van Emmerik naar Elft aan den Ouden I.Jssel.
En wat later de Markelsche Schipbeek zal beeten, komt
er nu slechts op voor als ontwerp, dubbele stippellijn,
de nieuwe gracht van 1402.
Op die kaart dan is Le zien, aan de verschillende breedten van den Rijn, van den Idssel, van den Ouden IJssel
(en Vecht en Regge), van de Vordensche beek, dat de
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oorspronkelijke teekenaar met opzet die verschillende
breedten heeft geteekeud
in overeenstemming met de werkelijke breedten; dus die geteekende breedten zeggen ons.
iets.
Zoo zien we dat de Berkel, bij het verlaten van Lochem,
+ zoo breed is als de Vordensche beek bij Hacfort. dat
is niet breed, maar smal.
Verder zien we dat de breedte van de Berkel, bij het inkomen van Lochem, twee maal zoo groot is als bij het
verlaten van Lochem.
hangezien bve nu aannemen, dat ‘de bewoners van Lochem
het verschil niet hebben opgedronken, moet daaruit volgen, dat de vergrooting van den watertoevoer een wijziging is, op de oorspronkelijke kaart aangebracht, en precies zoo overgebracht op de afteekening, no. 1361.
Die vergrooting van den watertoeveer is ontstaan door
het leiden van de Kegge naar Lochem en Zutphen, in het
kleine beekje, de Berkel.
En deze uilers-t merkwaardige kaart no. 1361 geeft nog
meer.
Zoo zien wij dat het water, waarbij Vreden staat, tot
bij aankomst in Borckeloe, het breedste stuk is van de
geheele rivier. Bij hel uitkomen uit Borckeloe is het weer
smaller? maar het vereenigt zich dan met een even breede
rivier die langs Wenterswich en Grolle stroomt en heeft
daarna bij Lochem weer zijn oude breedte te pakken.
Dit zijn allemaal aanwijzingen, dat dat water boven
Lochem, naar Lochem werd geleid na het teekenen van
de oorspronkelijke kaart, waarvan no. 1361 eene afleekening is.
Bij Deventer aan de Merkel zijn ook nog duidelijk de
latere wijzigingen te herkennen, die op deze kaart zijn
aangebracht.
De Merkel was voor í400 een beek, die in het Markelosche ontsprong, langs de Legenwoordlge
Zaalbcek naar het
kasteel Dorth en verder naar Deventer stroomde, en als
rechterzijriviertje beneden het klooster Ter Hunepe de
Hunnepe opnam.
Wanneer wij nu het water, op de kaart no. 1361, waarbij
Vreden staat, zouden teekenen naar de Kegge, d.i. de rivier, waarin de nieuwe gracht van 1402 (m ontwerp)
eindigt, dan zou dit stuk juist komen te liggen op den bovenrand van de kaart; en zoo zal het ook wel op de oorspronkelij ke kaart hebben gestaan.
Men moet verder bij het beschouwen van deze kaart rekening houden met het lettertype ‘der namen. De oudste
namen zijn in groote drukletters, zooals Deventer, Zutphen,
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Lochem, Vreden enz. De jongere namen zijn schuin en
klein geschreven, zooals Arckensteenn, Diepenum, Mollen
tho Diepenum enz.
Wanneer we nu nog eens kijken naar het woord Vreden
en hetgeen er links van staat, dan zien we, dat bij de
Regge niet staat waar zij vandaan komt, bij de rivieren
rechts en links daarvan wel; als we nu het water door
Borckeloe, als zijnde geen oorspronkelijkes rivier, uitschakelen, dan is het aannemelijk dat die naam Vreden (oudste lettertype) op de oorspronkehjke kaart heeft gestaan
bij de ongenoemde rivier, waarin de ontwerp-gracht (1402)
eindigt, en dat is, zooals de ooggetuigen in de Stadsrekeningen van Deventer van 1402 ons hebben meegedeeld,
de Regge.
Deze merkwaardige kaart heeft nog meer puzzles, maar
,daar zal ik thans over zwijgen, uit vrees dat het u anders
zou gaan duizelen.
Wij meenen nu, mel dit stroomgebied van de Oude Regge,
met de rechter zijrivier de A of Buurserbeek en de linkerzijrivier de Slinge de hand te hebben gele,gd op de .,,Oude
Graafschap”, waarvan de naam ons nog bekend is m den
Achterhoek van Gelderland, welke Oude Graafschap was
de Graafschap van den Graaf van Twenthe, Godescalcus,
die voorkomt in de bekende oorkonde van 5 1046, waarin.
,,dat is Goor”; welke Oude Graafschap gelegen was in
Saksisch Hamaland en in het Bisdom Utrecht,, en werd
opgeslokt door de graven van Zutphen en de Bisschoppen van Munster.
Over deze ,,Oude Graafschap” echter in een afzonderlijk
artikel nader.
Hier voren gaf ik het stuk van 1600 ,,am montage post
Trinitatis, stylo nouo.” De daarin beschreven inspectie van
het terrein waardoor de nieuw ontworpen gracht tusschen
Berkel en Schipbeek moest loopen, was een gevolg van
een brief van Burgemeesters en Raad van de Stad Vreden aan die van Deventer, van 23 Mei 1600, blijkbaar na
een gesprek met den Heer van Marvelt (Rekken) geschreven, welke brieff is het 7e stuk in den 2en omslag 1130 (6)
Dev. Arch., en luidt: ,,---- wir nicht konnen noch
,,muegen verhalten/ Was gestalt vnd als zu gedeien dises
,,Vnsers gemeinen Vatler vnnd aller benachberten Lan,,den/ auch befurderung vnnd mehrer ersprieslichkeit aller
,,freier ehrlicher Kauffhendell vnd Commertien reciproc.e,
,,auff vnser vnterthenigst versuechen vnd anhalten/ hiervnd
,,beuoren vnsere gnedigste Lan’dtfurstliche hoch.
,,Obrigkeit gnedigst vrind wolle...ntlich, nicht allein dahin
,,verstanden vnnd bewilligt, sonder auch albereit sich vn-
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,,beschwert ein ansehenlichs kosten lassen/ damit der Ber,,ckelstraum gereumbt nauigabell gemacht, ap tirt, vnd da,,rauff mit Schuiten von hiero abe vrind an bis auff Zut,,phen gefurt vnnd geschipfet werden konte/
,,Wan wir aber euhr dartzu wol1 geneigt vnnd nicht Lie,,berssehen solten/ dan mit verhandlung allerhandt holLz/
wahr oder kauffmanschaft vnnd Guetternl vns alsolche
,,gelegenheit zulangen/ auch der Stapel1 darabe alhier geJacht vnnd verpleiben moechte/
,,ln Betrachtunge gleichwoll wie einer anderer vrind besse,,rer Commoditët berichtet, vnd zu dem auch sonsten wol1
,,vernommen,l Das E.E., . . . . dnrabe mit den Edlen vnnd
,,Ernuesten Adolphen von Maruelt hern zu ;Ilaruelt com,,municirt vnd von middeln gesprochen, auch daran wol1
,,eine besondere genuegde vnnd lust haben sollen/ das
,,berurter Berckelstraum durch auffgrabung eines kurtzen
,,stuck wegs durch das wilde fcld-t in die Schiffbeck vrind
,,also von hier abe an/ auff vnd zu E.E. vnd H.V.W. Stadt
,,Deuenter, anbracht vrind schifbar gemacht
werden
,,moechte/
,,Vnd wie auch nahn ‘darbej befinden, das sulchs ohne
,,Impcdiment vnnd letzell enigen Wasser-mullen oder son,,sten wol1 gemacht werden vnnd beschien kome, Wir auch
,,anders nicht verhoffen wollen, dan hochermclCe vnsere
,,Landtfurstliche Obrigkeit an unser seiten mit leislung
,,etlicher ,Ambter vnd Leibdienste dartzu die hilfliche Handt
Jehnen wurden:
,,Domit darm alsolchem werck vnd gutem vorhaben et,,wan Effectualiter nachgedruckt/ vrind einmall von beiden
,,seidten
in augenschcin genommen werden muege/
,,Also kannen wir enliten vrind seints(?) auch daneben
,,suuderlich begeren/ E.E. vnd H. V. W. Zu dem endt
,,wollermeltem Hern von Maruelt vnnd vns zu Irer bester
,,gelegenheit einen sichern Tag auch platz vrind ort schrifftJich benennen vnd anstimmen wollen, domit sus Iren vnd
,,vnsern Middeln sichere dartzu depmirt/ das werck glei,,cher handt in augenschein genommen vnd weither ge,,deilich darabe tractirt vnd mit- einandern Communicirt
,,werden
muege/
,,Vnd mit abwartung solches lags vnnd gelegenheit emp,,felhen E . E . - - - wir hirmitt in heilsame erhaltung
,,Gottes
almechtigen,
,,Dat. am 23 Mag, Anno lGO0.”
Het gevolg van dezen brief was, ,dat op 28 Mei 1600 de
Deventersche Burgemeesters Stickinck en Roick in Vreden
aankomen en op 29 Mei met den Richter van Vreden en
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den Heer van Marvelt het terrein in oogenschouw nemen
waar de verbinding tusschen Rerkel en Schipbeek gegraven zal moeten worden. Dit blijkt uit het 17e en het 18e
stuk in den 2en omslag 1130 (6) van het Dev. Arch. Hel17e stuk is een brief van den Richter van Vreden van
5 Juni 1600 aan genoemde Rurgermeesters van Deventer
als geleide bij een copie van zijn brief aan zijn chef, den
stadhouder van het Stift Munster te Munster. Het 18e
stuk is die copie, door hem zelf geteekend.
Hij begint er mee, dat zijn chef zich nog wel zal herinneren, dat de Rerkelstroom naar Horkelo en Sutphen geruimd en bevaarbaar wer’d gemaakt, verhaalt dan dat den
28sten Mei j.l. afgevaar’digden
der Stad Deventer, w.o.
burgemeesters Stickinck en Roick, in Vreden zijn aangekomen om een plaats in de Hoerschap Rekken te bezien,
uit welke plaats aan de Rerkel gegraven kan worden tot
in de gewone Devenlersche Schipbeek, met toestemming
van Adolph Heer van Marvelt;
dat zij voorstellen: ,,dass ehegemellte Stat Deuentter be,,geren vnnd meinungh sei: E. Eh. vn’d G. E. H. denselben
,,durch ettliche verordente ausz lren mitlclen, tlenselbcn
,,ortt, au& mil In augenschein nemmen ZuLassen gross,,gunstich geruhen vnd nach befindungh der gelegenhcitt
,,densclben orth durchgraben vnd zur Nauigalion apCrn
,,lassen wollen,
,,Alles in den Endl. domil die negolialion vnd Kauffhan,,dell, nach eines Ieden gefallen suf Deuenlter oder Zutphen
,,vnd rrciproce gedrieben werden mochtte.
Verder schrijft hij dan:
,,Da Jëgen sie sich auch erbottcn den Gruncltt, welclrers
,,nicht Munsters oder Borckeloes sunder vf/ Twenfischen
,,bodden gelegen ist, der gestallt Nauigabell vnd schiffbar
,,zu machen dass dar an Iren seiden kein hinder oder
,,Letzungh Infallen s o l - - - - - - - - - A datt m a n f o l g e n s Lags, wei11 sic n i l t L a n g e r
,,&ffzuhalten gewesen,
auff guttachllen ehegemeltter von
,,Meruelt,
in Irem der Gesantten zu rugge ziehcn (:weill
,,Ire wi,dder reise vber den orth gefallen:) Inbcisein seinmes
,,Merfeltz
besichtigt, v n c l t h u t sich vorwair: nach vnsere
,,geringe
verstande i n d e m augenscheine bcfinden, d a s
,,desselb.
gelegenheitt vnd qualileit dermas beschaff. das
,,ohne grosen vnkos-ten dises Stiffts balde mit durchgraben
,,aptirt vnd gemacht werden kondtte, also das US d e r
,,Rerckell ohm ennich verla:, auserhalb etlwan eiue Sleu,,we bis ann die deuentt Schlffbeck gefaren werden moch,,te.”
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Verder tracht hij den Stadhouder Le Munster dit plan
aan te praten niet alleen in ‘t ‘belang van Vreden, maar
van het geheele Stift Munster en eindigt:
,,Sollte in disen sach. ettwes geschien, hette diser trucke,,ner Sommer darzu wol1 gutte gelegenheitt geben, Ange,,sehen das in ettlichen Jaren die Sumpffe oder Morasse nit
,,so trucken gewesen, als Jetzt sein.
,,Dat. am 5 Junij ho. 1600.
( w . g . ) Erich v o n - - - Richter Vreden.
Wij merken vooreerst op, dat uit dit stuk blijkt, dat in
1600 de Boerschap Rekken van den Heer van Marvelt
was, en nog niet tot de Heerlijkhei’d Borculo behoorde, en
verder ‘dat de Richter van Vreden dien grond ,,Twentischen bodden?’ noemt.
Het mooie ,,plan 1600” is echter Leen om een onbekende
reden niet tot uitvoering gekomen, hetgeen blijkt uit het
16e stuk van den 2den omslag 1130 (6)’ Dev. Arch., waarvan het regest op een bij hel stuk liggend papiertje luidt:
,,29 Juni 1603. Minute van een schrijven van B.S. en R.
,,aan de Munstersche regeering of haar gedeputeerden,
,,houdende dat zij aan den richter van Vreden geschreven
,,hebben over het brengen van de Schipvaart van Vreden
,,uit de Berkel in de Schipbeek, en verzoek om daarop hun
,,resoluloir antwoord te schrijven, enz.”
En uit het 19e stuk in denzelfden omslag, waarvan het
regest luidt: ,,30 Juni 1603. hlinute van een missive van
,,B. S. en R. aan den Richter van Vreden, houdende ver,,zoek om hel zijne te doen ,dat de Schipvaart uit de Ber,,kel in de Schipbeek wor’de gebracht, waarover reeds voor
,,twee jaren is gehandeld, enz.“,
en waarvan het begin luidt:
,,Ahn den Richter van Vreden
,,Erenvest vnd vilgunstiger Heer Rich Ler insonders gun,,stigen vrunt, wij entwijuelen niet Offte V. L., weten sich
,,tho berichten van die verhandelinge die voer desen iss ge,,plegett auer die Schipuaert vth der Berckel In vnsere
,,Merckelsche Schipbeke te brengen,
,,Vnd warop ‘die sake voer twie jaren staende gebleuen
,,Offwall nun wij vnss hadden verstehen, die sake solde
,,tott enige perfectie sijn gebracht worden.
$30 en Iss nochtans solches - - - niet geschiet, - ,,t selue vnsers erachtens tot mercklicken nadiel der Inge,,setenen van Vreden, vn’d andere Nabuyr Steden vnd platte
,,Landen dess Stifftes von Munster.
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,,Vnd vmb,dat tegenwordich eene alsolchen drochte Iss,
,,dar Inne der saken mit grauen vnd anders sunderlingen
,,solde konnde worden gedient,
hebben wij guett gefun,,den V. L. (die wij voer desen eener sauteren vnd ver,,stendigern ‘deser saken gesporet) . . . tho doen erInneren.”
Er wordt echter in 1603 weer niet gegraven, maar in
1611 (twaalfjarig bestand in onzen tachtigjarigen oorlog)
zal het er van komen.
Het 2e stuk in den 6en om’slag 1130 (6) Dev. Arch. handelt er weer over en luidt:
,,Ernuestej Vornähme mvnnd besoeders viellgunslige Nach,,berheren vnnd gute freunde,
,,Eer. LL. rschreiben vrind new;e erinnerwg ,des in vorigen
,,J airen genommenen Augenscheins vnnd Vorslachs den
,,Berckelstraum mit in derselben Prouintien Nauigabele
,,Schiffbecke zu leiden/ Haben wir heuden dale wol1 ent,,fangen, verlesen vnnd verstanden,
,,Vrmd thuen uns derselben wollmeinungh vnnd guteu
,,Gemuets
zuneigung vor ersten ho&lich bedancken vnnd
,,,ein solches auch nach vnserm geringen Vermuegen zu
,,verschulden erpieten.
?,Wann wir dan aber auch nicht liebers sehn solten, dan
,,das alle Nachbarliche Kauffhendell vnnd Commertien be,,furdert vnnd alsolch ausgesehen middel1 zum erdeilichem
,,Effect dirigirt werden moechte,/
,,So wollen wir ,dem zu folge nicht vnterlassenj dieselbe
,,itzl wider angelanghe gelegenheit vnseren groszgepiet’en,,den hern Kurfurstlichen Rathen dieses Vatlerland ts. Er,,kennen zu geben, derselber erinnerungh vnnd erkleruugh
,,zu billen vnnd Eer LL. derselber wider zuuerstendigen.
,,Dat. am 16n Marti.f anno 1611, Stylo nouo
Eer. LL. frome willige Nachbern
Burgermeistere vnd Räht der Statt Freden.
Kort daarna wordt er aan de nieuwe gracht ,,plan 1600’5
gegraven, hetgeen blijkt uit twee stukken van no. 1130 (6)
Dev. Arch., n.1. het 3de stuk in den 6en omslag en het
23ste stuk in den 2den omslag.
Het eerstgenoemde stuk is de origineele klacht van de
ingezetenen van de Boerschappen Nortwick en Gelseler,
ingediend bij den Munsterschen Drost van Borckelo, over
het graven van een nieuwe gracht door de Nordycker
Marke tot aan de Elsbeek, breed 18 voet in vlakken grond
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enz. van 23-6-1611. *j Het eerstgenoemde stuk luidt:
,,Wel Edel1 Ehrnuest Vnd wolgelerter, groesgepietende
,,hern drost vnd Rentmester der herlicheit Borckuloe,
,,Wir Ingesettenen der Burscheften Nordick, vnd Gelseler, Kerspels nede Schemele luide, geben E . wolEdelh.
Vnnd L. hirmet oetmodig to erkennen,
,,dat die heren van deuenter, vornchmmen Vnd Anfan,,gen durch ‘die Nordijcker Marcke beth ahn die Elsebeke,
,,eine Nie grafte Ulh schlechten grunde 18 fuet weit to
,,grauen Vnde die Vpgeworpenne erde benimpt ock 18
,,fuet der nicht wassen kan,
,,Werdurch wir ahn Marcken gerechtigheit grotlich nicht
,+llein werden Vernachteilet, sondren conne sulchs twerss
,,durch die Marcke met sulcher groter angefengener greff,,ten. sol gemack Vnd grandigt werden, moeten wir ein
,,groet. Vnnstimerlich hoeck. Van gemelter Marcke, missen,
,,Vnd ‘denne van Diepnhem. Iren besten ton1 besten lathen
,,gebruicken.
,,Vnd obwol gesacht werth, man sol ein brug.ge dar
,,auer maken! d.artnan auer faren, Vnde beester gaen kon,,nen
,,so behoeuede man wol1 vier bruggen to minnesten to
,,hebben, \T~xl wannehr s i c v e r g e n c k l i c h , mol1 sic Sies
,,erbowen laethen,
Wie dan auch were dat die van Gelseler In Iren Broe,,&e sondellig sollen gedrencket worden: dan wennehr
,,gennen fluct water. Van der Schlusen kump, dat die Becke
,,uthgehet, so kan dat (;clscrsschc Ijrock... gantts:’ VnderJopen,
,,Also dat man kan Vor die 1,ude dorcn. Als I3roukhus,
‘Nijhoff Vnd andrc to scheppe gaen Vnd welchs oft gelifeli Vff deuenter to fueren,
,,wannehr mahr waters dabij woudc kommen, so mues,,ten wir hauser vnd gueder Verlaelhen \‘nd anders whar
,,Vnns begeben .,... nhun die here van Munster, Vnsere
,,groetgepietende gnedige heren, In beiden obgemelten Bur,,sch aften Nordich vnd Gclseler Marcken Richters, vnde
,,principalisten Erfgenamen seijn vnd E.Wcl. Edelh. Vnd
,,L. ahn Irre Platze, Vnns alss beschutters, Vnd den wir
,,recl>t? bef@ vnsere defensoren sinn.
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g e n o e m d e k l a c h t a a n d’e heeren v,an D e v e n t e r a a n b i e d t e n h,en t e v e n s
aanraadt de nieuwe gracht langs de Diepenheimschme beek te I.eggen
enz.
van 25-6-1611.
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,,Alse Pitten wir dennstich E. wol Edelh. Vnd L. wollen
,,diese Vnsre klaglen gunstig annemmen, bewegen vnde
,,behertigen, dat wir nicht widers In Vnsren Marcken be,,muhet, solch angefangen grafen afgeschafet, eingesmetten
,,Vnde nicht ferner der heren van Deuenter, als van olders
,,bruchlich te graeuen gestaedet werde,
,,dan Vmme noffentlich der her drost vnd Rentmr sich
,,worden uesweret fmden nicht hirinne to remedieren, so
,,bidden wir gantts Vnderdienstlich die heren Ampt Lude
,,wollen Vnns nicnt Verdencken, ‘dal Vnss die Noedt wul
,,erlorderen solchs Vmbstendiglich den here van Munster
In schrifflen to verstendigen welche sulchs nicht werden
,,Pillicken.
,,Ridden eine trostliche, to uerletige schriftliche antwordt,
,,Vnd beuehlen E. wol Edelh. Vnd L. hiermet In den
,,Schutts dess allrehogsten,
,,Datum Borckelo anm 23 Junij ao. p. 1611.
(handteekening)
Bernardt van Beueruord t
E. Wol E,delh. Vnd L. dienstwillige Schemele
Nordijcker, Vnde Gelseler Rurschafften.....
-- Eeuche f.
Uit het laatstgenoemde stuk halen wij aan:
,,...Wasz die eingesetlene ‘der Raurschafttenn fiortwick
,,vnnd Gelseler wegen den seuwenn verhandenen Schip,,fartn an vnss sich beclagt ‘das geben wir E,. Edl. vnnd....:
,,gunsl auss den Original einschluiss.
,,mit weiteren zuuerlassen, wan wir vns auch Immittels
,,erkundigt das die Neuwe grafftte derch das Vel1 den Sup,,plieantenn gantz pre.... irlich vnnd hoichschedtlich fal,,lenn wolle,
,,Die van diepenem sich auch albereitz muelwillich ver,,lauten lassen den leuthenn an Ire Marke Zuuerkurtzen.
$30 wollen wir gantz freundl: vnnd Nachbarlich begerett
,,habenn E. Edl. vnnd acht. gunst. wollen sich lassenn ge,,fallenn, das die Schipfarth die diepemer Recke langs ge,,lacht werdenn möge,
,,wir willen (derselben mit vnseren anbefolhenen...... hertz,,lich gerne adsistiren das gerurle Becke aufgereumett vnnd
,,nauigabel gemacht werde,
,,das wirt allenseitz ‘den besten fridenn Vnns auch bes
,,vnseren groszgepietendenn hem den minnesten Vnnda,,den? gebenn
,,E. E’dl. vn’d acht: g: damit negst begerten wider.....
,,antworl bei . . . . . . ‘die Express darum abgefertigt Gott dem
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,,Almechtigenn getrewlich enpfelhendt
,,Ilenlz Borckeloe an 25n Junij a. 1611.
,,E. E,dl vnd . . ..gunst.. bewillige Nachbar vnnd gutte
,,freun4le?
,,Gosswem van Raesfeldt zum Roemberg vnd Wehrdl
,,her zu herueldl
Drost
,,(handteekening) Gosen van Rasfelt droste
,, (handteekening) Conral Schade secretaris?
Bij dit schrijven sluit onmiddellijk aan het 16e stuk in
den len omslag 1130 (6), zijnde van denzelfden Drost van
Borculo van 26 Junij 1611, dus den volgenden dag, nadat
inmiddels Deventer hem op hel voorgaande sluk bereids
had geantwoord.
Deze tweede brief van Borculo luidt:
,,Edle.... freunde, E. Edl. \Tnnd Achtb. gunst: an mich
,,wider anlwortlich gehenes schreibenn, ‘die Schipbeke vnnd
,,Graffle dorch das Nordiker vel1 belangende hab ich wel1
,,empfangenn, Auch denselben alsouorch die daruber doli,,rende Partijenn v o n n Gelseler v n n d Norlwick commu,,nicirel dit dan nochmals verclarenn, das Impfall solchc
,,Graffie (wie sie nil wollen hoFfen:) conlinuirt, werder,
,,solte sic dabei mcrcklich Inlressirl wurden, vnd zu Iren
,,hogslen verders gereichenn wolte,
,,Bilten also g: Partijen dienstlich E. Edl. vnnd .4chtb.
,,gunst. gelieucn willenn d e n Anderen crsl angcfangencn
,,curs, builen Irer Mnrckenn, suf die Diepemer becke, laut
,,der selben schrcibenn Zuuerfolgenn
,,Mil hoeren crpicienn das meine anbrfolhcne Vndert,,hennen ZLI aufrcumungh dcrsclben beckcn adsistcntz leis,,ten soltenn.
,,Wclchs Ich. E. Edl. Wol....ntlich negst meiner freundt,,willigen erpietenen vnd Empfelhungh Gotlichen Almacht
,,Tn aller ei11 n it verhalten möge.
,,Rorckeloe am 26 .Junij A 1611.
,.E. Edl. vnd Achb. gunst, Freundtwillegen Nachbur
,,vnnd gutler freundt
,,Gosewein
van Rasfeldt zum Roemberg vnd Wehrdt
,,her zu herueldt
Droste
,,(handteekening! Gosen van Rasfeldt Droste.
Verder han’delt over hetzelfde onderwerp nog het 15e
stuk in den len omslag 1130 (6), van denzelfden Drost van
,,Borculo van 1 Juli 1611, luidende:
,,E,dle . . . . . freundhe E. Edl. vnnd achtb gunst schreiben
,,In dato den 20sten .Junij hab Ich disenn morgen Zeitlic:.
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,,van M. An’dreas Michaelis wol1 empfangenn vnd verstan,,den.
,,lasse mich derselben vorhaben wol1 gefallenn.
,,ls au& gemelte Andreas.... auf -Munster verreisett.
,,lian aber LE: E’dl: vnd Acht: gunst: freundtlich nit ver,,haltenn das lch In gewisse erfanrungh kommen das eeni,,ge gedeputirde heren auss den furstlichen Munsterischen
,,Kegrerungh
anderen sachen halben, Kunfftigen Montach
,,alhie bei mich zu Borckeloe anlangen wer’den,
,,sall nit vnderlassenn EB. J5dl. vnd Acht. gunst. der selben
,,ankunfft bei einen expressen Zuuerstendigen
,,vmb alsdan mitt 1. IL-w. vnnd Edl. lmpfall es E. Edl.
,,vnd Achb. gunst also gefellich van diser sachenn mundt,,lich zucommuniciren,
,,Weche (Welche?) Ich sonsten E. Edl. vnd Achb. g.
,,vnuerwaisliche dienste vnnd freundtschafft erzeigen kan
,,darzu ehre Ich euch Jed heitt? willigen als willich eer,,pietenn vnd vns allerseilz Gott dem Almechtigen beuelh
,,Ilentz am len Julij A 1611.
E. Edl. vn,d Achlh. gunst. Dienst: vnd Preundtwil,,ligen Nachbur vnd gutten freundt
,,Gosewein
van Rasfeldt zum Roemberg vnd Wehrdt
,,her zu herueldt
Droste
,,(handteekening) Gosen van Rasfeldt, Droste.
Cit al deze stukken, in verband met de reeds beschreven
kaartjes (14e en 15e stuk in den Ben omslag 1130 (6) Dev.
Arch.) blijkt thans wel voldoende, dat het de bedoeling
van Deventer was, om van een punt tusschen den Mallemer
molen en Rekken aan de Berkel een gracht te graven naar
het toenmalige (1600) eindpunt van de Schipbeek, door
het Mallemsche Veen, hel Needer Vlier, dc Lokhuizer zijpe
of laagte en het Noordijker Veld.
Het eindpunt van de Schipbeek was toen ongeveer, waar
nu op de schets 1 : 25.000 blad Diepenheim aan de Schipbeek staat ,,Oude Sluis.”
Dus de bedoeling was om als laatste schakel van die
nieuwe gracht te graven van ‘de Elsbeek ‘door het Noordijksche Veld naar de Schipbeek bij Oude Sluis, welke sluis
toen dus nog niet bestonjd.
Dat eindpunt van de Schipbeek werd toen genoemd de
‘Aalsheuvel. Vandaar ging het vervoer per wagen verder.
Daar zullen een paar herbergen hebben gestaan. Op Sleeswijk’s Kaart van Overijse1 staat op dat punt: Schipbekerhuizen.
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Door hel verzet der NooFdwijksche en Gelselaarnsche
boeren is blijkhaar dit laatste stuk van die nieuwe gracht
opgegeven en volgens den raad van den Drost van Borckeloe de nieuwe gracht geleid in de Diepenheimsche Molenbeek (Buurserbeek) en uit die beek bij hel Leusinkblok elen
gracht gegraven naar genoemd eindpunt van de Schipbeek
(halsheuvel), waarbij toen dan ook de ,,Oude Sluis” gemaakt is, om de boeren van Gelselaar le behoeden voor
het uil de Buurserbeek komende water bij hoogen waterstand.
Nu wordt ook duidelijk, wal hel verhaal beleekent op het
(door mij jongste kaartje genoemdej stuk no. 11 6e omslag 1130 (6 j, waar we in de Needer Marke zien staan, zooals reeds gemeld: ,,Nola dat int nycr vlier die bcckt 1110
leiden si in die mollen becke und die olde becke weder
opgerurnpt mld van malkanderen gedickel.”
En wordt het waarschijnlijk dal deze aanleekening er
in 1611 werd ingeschreven.
1Jel ,,die olde becke” zal bedoeld zijn de Elsbeek, die
behoefde men nu niet meer te volgen, nu meti toch in de
Buurserbeek terecht moest komen, kon men er nel zoo
goed dadelijk ingaan.
Verder zien wij dan ook nog op het 15e sluk (door mij
oudslc kaarlje genoemd) dat me1 latere inkt de verbinding
is tol stand gebracht van de oorspronkelijke gracht in
ontwerp (ten %. van Diepcnheim : met de Ruurserbeek,
welke verbinding dus ook waarschijnlijk in of na 1611
daarop werd aangcleekcnd (eveneens in ontwerp, dubbel’e
stippellijn)? welke nieuwe verbinding dan het sluk Aalsheuvel-Buurserbeek moet voorstellen.
Of dit ‘stuk in 1611 nog gegraven werd, is niel- zeker. Mtiar
tengevolge van een lalere verwoesting van die ,,Ondc Sluis”,
in 1630 door die van Dicpenheim en Goor, blijkt uit een
remonstrantie van Gelsclaarschc ingezetenen dat dit stuk
gracht werd gegraven ,,drie *Jaere, ~omtrent voor die reductie dcser Hecrlijckheyt” (Borculo), dat is in ieder geval heel kort na 1611.
Deze Heerlijkheid Borculo is n.1. onder Munsters bewind
vandaan geraakt op eisch van den Graaf van T2mburg
Stirum voor het Hof’ van Gelderland, dat den 20en December 1615 uitspraak deed ten nadeele der Munsterschen.
(Zie Gelderlands voormalige Steden, Mr. J. W. Staats
Everts, 1891; blz. ,X3) Op bl. 54 van dit werk lezen wi,j
verder nog :
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,,Bij die uitspraak werd nu Borculo met Lichtenvoorde,
---.-, als een Zutphensch leen toegekend aan den
::graaf George van Limburg-Stirum, wiens gemalin de naas,,ste bloedverwant van gemelden Jodocus was. (Jodocus, de
,,laatste Heer van Borculo, overl. in 1533). Een door den
,,bisschop op het Kamergericht te Spiers gedaan beroep
,,mocht hem niet baten.
,,lNu trok in Febr. 1616 de kolonel Diderik van Dorth met
,,13 vendelen knechten en 9 kornetten te paard naar Bor,,culo, dat toen in het bezit der Munsterschen was.
Men liet dezen terstond in de stad en hielp hem vervol,,gens het kasteel belegeren, dat den 25 Febr. bij verdrag
,,overging en daarop! evenals Lichtenvoorde, van Staat,,sche bezetting voorzien werd.”
Dus ,,omtrenC 3 jaren vóór” de reductie der Heerlijkheid Borculo is ongeveer 1612, en het kan zelfs wel 1611
zijn.
In den Ssten omslag 1130 (6) Dev. Arch. vinden wij genoemde remonstrantie van die van Gelselaar, die ons volkomen omtrent ‘de situatie van ,dat stuk gracht inlicht,
waarom wij dat stuk in zijn geheel hier laten volgen:
,,Copie. An den Hooch unde Wolgeborene Graven und
,,Heeren, IHeeren Herman ‘Otto, Graven tot Limborch,
,,unde Bronckhorst, Heeren tot Styrumb Wisch, unde Bor,,culoe, Bannerheer des Furstendumbs ..Gelre unde der
,,Graeffschap van Zutphen.
,,Genediger Heer.
,,Remonstrere die samptlijcke Ingesethene van Gelselaer
Joncker Berent van Bevervoorde, neffens alle d’andere
,,Erfgenaeme, IJ. Graef. ., Genad. getrouwe Onderdanen, un,,de ,deels derselver bouluijde aldaer,
,,welcker gestalt bij die Munstersche Regierunghe, drie
,,Jaere, omtrent voor die reductie deser Heerlijckheijt, op
,,het anholde, beleijt, ende koste der E. E. Heeren van
,,Deventer eene nieuwe grafte an die Schipbeke hen op, nae
,,Merckvelt is gegraven, und gemaecket geworden.
,,Waer door Remonstrante neffens, die luijde van Sto,,ckum, bevresende ter fijne van Hooghe Waeters, die over,,vloijinge desselve over heure Landerie, doenmaels daer
,,tegen hebben doen protesteren, in voege protestante van
,,de Welgemelte Heere van Deventer verseeckert wiérdé,
,,dat noch Remonstrante noch die van.Stockum, daer door
,,solde eenich interesse ofte schaede komen te lijden, unde
,,deden tot alsulcken fine protestanten beloven, van te wil,,len eene vaste sluese, in die nieuwe gedachte Grafte, an
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,,beijden sij,den hooch bewallet doen leggen, unde dat het
,,selve Kemonstranlen, neffens de van Stockum vrij staen,
,,unde geoorlovet sijen, ten fijne van d’ancomst van eenighe
,,hooge waters, daer voor uns sich haden te besorgen, und
,,insonderheijt int midden van die vasten omtrent St. Peter,
,,eenen ldijck lot haerder assecuratie, achter de sluese hmen,
,,dwars door de grafte te mogen opwerpen, gelijck oock
,,voor unde nae is geschiet.
,,,Tis averts vorders alsoo, dal als Remonstranten nef,,tens die van Slockurn onlangs, unde bij dese Legenwoor,,d$he hooge watervloel, in haere possessie, met het toe,,dqcken ‘der Grafte continueerden, sijn die van Depenhem
,,,geassocieert van die van Ghoor, bij nachl tijdig angekoo,,men, und hebben niet alleene die dijck los gegraven, maer
,,oock met geweldiger hand1 die sluijse opgebroocken, den
,,sluesemcester neffens alle, soo daer om die Sluese Le be,,waeren praesenl waeren, angedegen unde geslaegen.
, ,,ln welcke daelelijckheijl sij luijden als nog volharden,
,,gestalt sij in grootcn getalle gewapcnt, met roers, spic1sen,
,,und anderen gewcerc, nacht untlc (lach, darr omlïcnl. blij,,ven liggen, unde al L’\valer op ons Endc van Slockams
,,Landerien doen exonereren.
,,Welcke gc~~~aldlsamheijl,
niet alleene Remonslranlen in
,,hacre gerechlichei~~l~ sonder oock U. (iraef. Genad. .Juris,,dictie, infractie is doende, unde onlijdelijcke scbaede, beij,,de an oors u n d e weijdlanden d e n sempllijckc crfgcnac,,men, und U . Graef. (ienad. bouluijden causerende.
,,Oversulcks sijn Remonstranten gcnoolsaeckel bi.i lijde
,,tselve U Fraef. Genad. haere wellelijcke overicheijt sijnde
,,onderdanlchlijck le kommuniceren unde Le claege, met
,~dicnsLelijcken
versoek: die selve gelieve op goede ordrc le
,,dencken! unde middelen Le verschaffen, waer door U.
,,Gcnad. J urisdiclic, ongeviolcerl, u n d Supplt., i n baere
,,possessie gemainLcneerl, Linde voor vorderen scbacde, tur,,batie & gewalt, geassecureerl, unde bes& ermel mogen
,,worden.
,,Djt doende enz.
Hoe dat afgcloopen is, blijkt uil de laalsle copie van een
bundel copien met 18e eeuwsche hand geschreven, liggende in den Sen omslag 1130 (6) Dev. Arch., welke laatste copie ik hieronder in zijn geheel weergeef:
,,Copia. Also dick en meenichmaal voor dezen, als mede
,,nog voor onlangs tusschen die van Diepenhem len eenre,
,,en die van Marckel en Stokkurn ler andere zijden quaeslje
,,ontstaan en erresen is over het water komende uijl de
,,Buirsbeecke van Marckvelt, sustinerende jeder Parlije
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,,daar door in hare brincken (vermoedelijk broeken) en
,,Landerijen verdronken Le werden, en dat zodane quaes,,tien in der vrindschap, en met die gevoeglijkste middelen
,,diende g’assopieerd en hengeleghl te zijn en te blijven,
,,alles tot voorkominge van meerdere schaden, periculen
,!en onheijlen? zo anderzjnts en bij ontstentenisse gescha,,pen waeren tusschen g’interesseerde Parlijen van tijd tot
,,tijd meer en meer t’ontstaan.
$30 ist dat tusschen die voorn. Partijen door derzelver
,,respectieve gecommitteerde en gesworene!
met n a m e n
,,Henrick Cremer, Aren’d Cuijper, Jan Meijer en Lambert
,,ter Hofstede alle van Diepehem eens.
,,en Jan Roe~ssink, H e n r i c k Liefferink e n J a c o b Wol,,brinck, wegen die van Marckel en Stockum anderdeels,
,,ten overslaan en door Intercessie van de Heeren Land,,Drosten v a n Twenthe e n Haxbergen,m i t s g a d e r s Wilh.
,,Marienborch ‘der ,beij#der Regten Doctor, en Henrick \T7ilm,,sen van Salck als Rurgermeestersin der tijd wegens die
,,Stad van Deventer liefflijck en vrundllijck en geaccor,,deerd is,
,,dat bij ofte vanwegen die Stad1 van Deventer voors.
,,boven die sluijse aldaar liggende, zal moogen werden ge,,maakt een overval omtrent den Leussen kamp daer en
,,sulcks een Errs. magistraal dcrselver Stxlt bevinden en
,;oordeelen zal best, nutst, en bekwaemst Le zijn,
,>en dat zo hooge, als die olde grond voor dale van ‘t
,,graven geweest is.
,,DergesLaltP dal zo wanneer het water daar komt over
,,te loopen, alsdien die Rcwaarder van die sleutels van de
,,voors. sluijsen die Deuren met verdrag en goede ordre
,,openen, en het water laten loopcn sal,
,,zullende tot dien cijnde die sleutels bij die Be\vaartler
,,verblijvcn, welcks Bewaarder van de Heeren van Dcven,,ter belast en bevolen zal worden, daar op goede opzigt te
,,nccmen, en dal eeuwichlijcken erfflijck gedurende, zon,,der dat dien aangaande t’eenigen tijden bij den cenen ofte
,,deu anderen eenige qunestie directelijck ofte indireclclijck
,,gemovecrd zal worden,
‘t welck die voorn. (~c<~olllmilteerde en gesworene, in
,,&me en van wegen haare Principalen alzo voor hen en
,,hare successeuren onverbreeckelijk na te leeven, met hand
,,taslinge aan welgem. Heeren Drosten aengelavet hebben.
,,Allet zonder arg ofte list.
,,In oirconde hier van drie alleensluijdende Instrumenten
,,verveer,digt, bij den aenwezenden respectivclijck onder,,teeckend, en tot meertder confirmatie met uijthangende
,,zegelen der welgedagte Heeren Drosten d’er Stad van De-
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,,venters Gecommitteerden, en eenige der voornaamsle
,,Erfgenaamen bevesticht.
,,Gegeven binnen *der sta,d van Deventer:
,,In den Jaare onses Heeren en Salichmaeckers een
duijsend ses honderd een en dertich, den seventijnden Aug.
(was ondertekend:)
,,Robert v. Ittersum, Jan v. Laar. Henrick Ter Spil.
,,Theod. 1. u. Lt.
Pro Copia authentica
,,Strockel, secret.
Dit is niet de achttiende eeuwsche copiist, de heer
Strockel was in 1631 secretaris van Deventer.
Deze overeenkomst begrijpen wij zoo: Bij hoog water
op de Buurser Beek, en bij sluiting van de Oude Slnis in
de Nieuwe gracht 1611 (Schipbeek) loopt het overtollige
water door de Molenbeek alleen weg in de richting van
het Diepenheimer Broek, en zet dat onder water.
Toen die nieuwe gracht 1611 nog niet gegraven was,
gebeurde dat ook, maar kon men er niets aan doen.
Nu al twintig jaar lang telkens bij hoog wbter die ,,Oude
Sluis” in de Schipbeek werd gesloten, begon men dat als
een onrecht te beschouwen, terwijl toch de boeren van
Gelselaar en Stokkumi in !h’un recht waren, want die hadden
vroeger nooit last van hel water van de Buurser Beek
gehad.
Die Diepenheimer boeren zien hun landerijen overstroomen en weten dat zij geen last van die Buurser Beek
zullen hebben, wanneer het water vrij door de Schipbeek
kan wegstroomen, waarheen, dat deert hun niet. Dus verbreken zij met geweld die sluis en den dijk die de sluisdeuren dicht houdt.
Nu leiden de boeren van Gelselaar en Stokkum en Markelo werkelijk onrecht, want nu komt water van de Buurser Beek in het Oude Reggedal, waar hun landerijen in
liggen; in ‘t Gelselaarsche Broek, waar de Oude Schipbeek
door of langs schijnt te hebben geloopen, ongeveer bij
Draaiom; en door de Schipbeek verder naar het Westen
naar Stokkum en Marke10 enz.
Verder veron’derstel ik den Leussenkamp te liggen bij
het Leusinkblok (begin van de Schipbeek, Schets 1 : 25.000
blad Diepenheim).
Volgens het gesloten ver,drag van 1631 zal daar op een
zeker punt (naar verkiezing van Deventer) een overtral
(overlaat?) worden gemaakt zoo hoog als de o’ude grond
vóór het graven van de nieuwe gracht lGl1 geweest is.
Als het water daar overheen stroomt, zou het ook zonder.
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gracht in de landerijen van Gelselaar en Stokkum I.erecht
zijn gekomen in het Oude Regge-dal, en mag alsdan ook
de ,,Oude Sluis” geopend worden.
Gaat het water daar niet over, dan behoort het hooge
water van Ida Buunser Beek ook in zijn geheel in dGDiepenheimsche landerijen en verder naar beneden verwerkt te
worden.
Tegenwoordig bevin,dl zich daar bij dat punt in de Schipbeek de ,,Nieuwe Sluis.”
Thans kom ik terug op de Bolksbeek; deze komt op de
beide kaartjes van i 1600, reeds meermalen genoemd,
niet voor.
Dat die beek toen niet stroomde, wordt bewezen door
de pogingen, die wij gezien hebben dat Deventer aanwendde om de Berkel in 1600~ 1603 en 1611 achter om
Neede en Lokhuizen naar de Schipbeek te leiden.
Als de Bolksbeek toen gestroomd zou hebben, zouden
die pogingen niet noodig zijn geweest, want dan zou de
verbinding Vreden-Deventer reeds bestaan hebben.
Toch was er v<iór dien tijd al eens een Bolksbeek gegraven geweest, wal ik hieronder zal bewijzen.
Nadat in 1597 Prins Maurits en Graat’ Willem Lodewijk
in een schitterenden veldtocht Groenloo en Bredevoort innamen, Goor bczclten, Enschede, Ootmarsum, Oldenzaal
en Linge hadden veroverd, begint Deventer in 1598, zijn
handelsbelangen behartigende, weer aandacht aan de
Schipbeek te wijden, door dc schouw daarop weer in
,,te stellen.
Het 1Oe stuk in ‘den Cie11 omslag 1130 (6) Dev. Arch. is de
minule van 1 Juni 1598 om aan heemraden te laten weten dat 13 Juni een schouw zal worden gehouden.
Zoo’n
stuk heette toen een ,,Wetle.” Deze Wette van 1 Juni 1598
luidde:
,,Ick Otto Roick Indcr Lijt Dijckgreue van die Mcrckel,,sche Schipbeke wegen der SLadt van Deuentcr, Late we,,ten
V. den Edlen vnd Erentfesten Herman van hoeuell.
,,hoe dat Ick volgende die gedane kerckenspraken, mit
,,mijnen andere heijmraden op thokomenden Dingstedage
,,auer acht daghe wesende den derthienden dach der aen,,staender Maent Junij naer den olden stijll, mit mijnen
,,anderen Heijmraeden wijl doen die Ruijtschouwe, van
,,die vors. Merckelsche Schipbecke, beginnende dess mor,,gens van bouen van den Aelshoeuell nederwarts,. tot voer
,,Deuenter, aen S. dorriens Dijck,
,,Begere daromme, dat U. L. als. heimraelt, op daech
,,vors. sich tot solschen sake wijllen erledigen, en dess
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,,smorgentz tytlich aen den vers. Aclshoeuell erschijnen die
,,vors. schouwe in maten verhaelt mett mij te doen.
,,Dessen en alles guden versehe Ick mij tot U. L. also
,,gantzlich. Und beuele dieselue hiermede den almechligen.
,,Dat Deuenter onder mijn segell, den Irsten .Junij A 1,598
,,Den Ehrnuesten vnd vromen herman Pinninck,
,,Den Ehrnuesten vnd vursichligen adolph Donckell,
Deze minute is later gewijzigd om ook te kunnen dienen
voor de ,,,Wette”> voor de schouw van 10 October 1598:
,jdie twiede en leste schouwe deses Jaers.”
Achter op deze minute heeft Burgemeester Otto Rook
het resultaat van zijn inspectie op 13 .Juni 1598 geschreven, welke aanteekeningen hieronder wegens de bclangrijkheid daarvan, geheel volgen :
,,Ao. 98 den 13 Junij
,,hefft die Dijckgreue van die Merckelsche Bekc die
,,schouwe gedaen presenlibus heimraden Herman van
,,hoeuel: donckell en Pinninck. Beginnende baucn (bo,,ven) van den aelshouell op die cante van den Hoff van
,,Berentz op Die Schipbeker huijs
,,Die Gedeputicrden der Stad1 DiepcnJ~cm hebben ver,,clairt haer wercke 1 weten van die vers. plaetze bess tus,,schen hoeuells en Luesinges meden daer lantt van Ke,,dingen angaet wijllen verstacn In die schouwc
,,Ende i s s g e o r d i n i r t , d a l s i e t e g e n s d i e naesle
,,schouwc die Becke sollen ruijmen mit ruijt te schraden,
,,auerhangende hol.1 ten beiden sijden mit die stubben vtte,,raden, Ende also die bccke soeuolle mogelick te wijden.
(In margine staat: ,,Not. d i e v a n Diepenhemme ver,,schrijven van wegen haren toll.“)
,,Van die vors. meden volg. die Mercken van Stockum
,,en hericke, die oick bij .Johan Aelink (‘?) en henrick
,,Rengcrinck Iss verslaen,
,,Ende sijnt die gebaden gelacht als beuoren.
,,Ende alsoe enich holt dar In lichlt, sal tselue daruth
,,gedaen worden,
J e g e n s slokum,
,,Die Spieken, darmen auervartt In die meden, sollen
,,vuijtgeleg en ‘die Becke gewijdet worden, allene In d’en
,,hoijbow vuijtbesondertl, dat die Spieken ter noit en na
,,gelegenheit daer sollen mögen gclegt worden.
,,ahn den steen, daer die Mercke van Merckel angaet Iss
,,hoeuell wed’der t rugge gekertt.
,,Ende die Dijckgreue hefft mi1 die andere twije heimra,,den die beke voerte nederwartz gefahren.

MEMORANDA

125

,,Ende sijnnen van wegen die van Merckell mit gefaren
,,tot aen holtener Marcke Adolpht Berck, Schroer Roloff
,,van Merckell en harmen Grot? van Stockum.
,,Ende synnen ,die gebaden gelechtt als bauen, t’weten
,,,die Beke te wijden, en dat holt ten beijden sijden affte,,houwen.
,,Dese sijnnen mitguaren, bess op die scheijdinge van
,,Twenthe en Zallant bess aen die ZZule,rbecke
Veen( ?) (of:
,,Bulexbecke offte Veen)
,,Daer hebben ons gewachlet die van Holten, L’weten Ro,,loff I n t d o r p , e n *Johan Reijminck.
Die gebaden s y n t gelacht a l s b a u e n , t ’ w e t e n d i e
,,Becke te wij’den, het holt ten beijden offtehouwen.
,,Dese mercke gaet bet aen Euertz veen liggende aen die
,,C;eldersche sijde, daer tegens auer aen die Stichse sijde
,,het Tesseler( ?> Is ein stuck weges bauen den Arkenslecn.
,,Op den anuanck van die Bathmenschc Mercke is nie,,mantz e r s c h e n e n n o c h oick Iemantz I n haer gantsche
Marcke.
,,Dan is befon’den, dal dannoch op etlicken oirdcn tholt
,,oppel water ten beiden sij,den staende, affgehouwen.
Uit dit stuk blijkt, dat er al eens een Bolksheek is geweest.
En wanneer we ons rekenschap geven, waar de nieuwe
gracht van 1102 moet hebben geloopen, dan komen we
tot de conclusie, omdat die gracht de landweer was van
Westervle naar Holten, dat die gracht moet hebben gcloopen buiten om hel Markelosche Broek en het Stokkumer Broek heen naar een punt bij Westervlier, dus langs
het N.W. stuk van de tegenwoordige Bolksbeek cn verder
+ langs de tegenwoordige grens van Gelderland en Overijssel door het laagste punt van den rug (den Houw) ten
W’. ‘van de Oude Regge, naar die Oude Kegge.
Nu vermoeden wij, dat Bisschop Frederik van Blankenheim, na 1402 ook een landweer zal hebben *gelegd om
het Zuidelijke gedeelte van de heerlijkheid Diepenhleim,
wat tegenwoordig tot Gel,derland behoort.
In 1331 beeft Bisschop *Johan van Diest de Heerlijkheid
Diepenheim en het Graafschap Dalen gekocht van zijn neef
Willem van Boxtel; als een ,,vri eynghen goet” voor elf
duizend pond ,,swarte tornouysche.”
Deze Willem van Boxtel was met oom den Bisschop in
de Noordelijke Nederlanden gekomen en getrouwd geraakt
aan ,de erfdochter van Diepenheim, Kunegunde, gravin van
Dalen, die eerst gehuwd was geweest met Otto, Graaf van
Tekelenborg.
In 1331 behoort dan tot de Heerlijkheid Diepenheim,
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z00a1~ blijkt uit de oorkonde vermeld in Ov. Gedenkst.
Tweede stuk 1782 van Mr. J. \\‘. Racer, bijlage 21 (Ex
Diversorio primo Friderici de Hlankenheim - - - -):
,,die Heerscapye ende die boerch van Diepenheim mit
,,dien goede dat hier na bescreven slaet. Alse
,,den Hof talmen, die ghelegen is in1 Kerspel van Almen
,,mitler moelen ende anders dat daer toe hoort
,;de Hof Le Langhen, dit leget int Kerspel van Hokes,,berghe en’de dat daer Lot hoerl.
,+de Hof te Stockem, die leghel inden Kerspel van RInr(~lo,
,,ende dal daer in boert.
,,den Hof de men heel Vrouwinckhof de leget int Kerspel
,,van Gheesteren.
,,den Meynhof de leghet bider molen le J~yepenl~em.
,,den Hof ten Haremolen, die leghet int Kerspel van
,,Hockesberghe vorseit mitter molen ende anders dat daer
,,in boert.
,,den Hof de men heel Warninckhof, de leghet in1 Ker,,speb van Neda ende dat daer in boert.
,,mit mannen mi1 dienstmannen mit eyghen luden mit
,,gherechten mit tien’den mit ghifte van kerken alse der
,,kerke te Dyepenhem ende anders alle die daer toe hehoe,,ren, mit borchlenen mit borchmannen mit erve mit lande
,,mit we.yden mit vene mit torve mit bosche mit bome
,,mit twighe mit huse mit hoeve mit slole mit vesten
,,mit visscherien mit molen mi1 dike mit weghe mi1 water,,ganghe mit brieven mit were mit oestal mit sprincgael
,,mit ghescut, mi1 allen goede mi1 alreslacternul ende mit
,,allen recht die daer toe behoren.”
De borgleenen worden echter niet genoemd.
In Ov. Gedenkst. VIII, 1793, schrijft >Ir. .J. W. Racer op
blz. 49:
- - - ten tijde van Frederik van Rlanke.nheim, Bis,,szhop van Utrecht, vind ik wederom daar van (Graaf,,schap Dalen) gewag gemaakt. Deeze Risschop noemt zich
,,in eenen brief, zonder jaar, geboekt in zijn zogenaamd
,,Formularc van Gods Genade Risschop van lJtrecht, Graaf
,,van Goor en Dalen; (bijlage no. 39)
- - - In een ander Formularc, in twee brieven, den
,,llatsten van 1417 (bijlage no. 40 en 41) noemt hij zich
,,van Gods genade Risschop van U-trcchl, Graaf van Goor
,,en Dalen, cn Heer der I,anden Zalland, Drente en Twen,,te. Deeze opstapeling van titels gebruikte hij bij inzonder,,heid in brieven, die buitenlands gingen.
- y-,L
’ Ikheb onder ‘de Stukken, tot de Heerlijkheid
hier bij gevoegd (bijl. no. 42)
,,I%epcnheim l~elioorendc,
,,een uittreksel, zo veel de opkomsten der Heerlijkheid
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,,Diepenheim aangaat, uit eene oorspronglijke rekening van
,,Roelof Bitter, betreffende het Landrentampt van Twente,
,,van het jaar, welk einidgt met ,den laatsten September
,,1577, om dat verscheiden merkwaardige zaaken, die in
,,veel opzigten Iran belang kunnen zijn, daar in voorkomen.”
In deze rekening van Roelof Bitter, uittreksel Diepenheim, worden genoemd de inkomsten van den Koning,
Philips 11 van Spanje, als opvolger (na zijn vader) van
de Bisschoppen van Utrecht als landsheer van Overijssel,
Heer van Diepenheim. In die rekening worden ook hoeven
genoemd ‘die behooren tol den Hof Kagelink, welke in
1331, blijkens de hiervoor gegeven koopacte, nog niet lot
de heerlijkheid Diepenheim behoorde, hoewel Hendrik,
Graaf van Dalen, de oom van Kunegunde, den Hof Kagelink in 1311 kocht, met een burgleen in het nieuwe kasteel
te Vreden. (Bijl. no. 24, Racer VII, 1793).
Hieruit volgt, dat Hendrik, Graaf van Dalen, Proost Le
Deventer, nooit regeerend Heer in Diepenheim is geweest,
zooals Racer aanneemt.
Vermoedelijk heeft deze Hendrik zijn goederen vermaakt
aan een der Kapittels .te Utrecht. In’ieder geval behoorde
in 1577 de Hof Kagelink bij de Koninklijke Domeinen.
Zoodat waarschijnlijk Bisschop Frederik van Blankenheim den Hof Kagelink ook bezat: met hoeven .ten Z. van
de tegenwoordige Schipbeek.
Bhlkens de verkoopacte van 1331 bezat hij ook ,,den Hof
de men heet Vrouwinckhof”in Geesteren en ,,den Hof de
m e n h e e l Warninckhof“” i n N e e d e ,,ende d a t d a e r i n
.
boert.”
Bovendien nog borgleenen van het Kasteel Diepenheim,
te vinden in ,,De Registers en Rekeningen van Het Bisdom
Utrecht 13251336” van Mr. S. Muller Fz. 11 deel, blz.
782-784, waar genoemd worden, voor zoover belrekking
befEend op het gebied ten Z. van de tegenwoordige Schip,,den tien,de over Rotardinc, Hengstegoer, dat Nyehuys
,,half, te Ghesteren,
,,5 molder uyt Bulkeshuys, die tiende smal over dat Hen,,gestegoer en’de over Rotarding, Le Gheesteren,
,,5 mol’der over Hilwordinc, 5 molder over Sakekinc ende
,,den smalen tienden daerover te Nede,
,,over Vrankenhuys cnde Muddenhuys 5 molder, Le Ey,,berghe,
,,ende 2 molder over Medinc to Nede,
,,den Dam, den tiende over dat huys ten Henghele, te
,,Nede,
,,ende ‘die tiende over Uding, Rilling, Esseling ende Hes,,selinc te Gheesteren,
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,,dat Goerhuys te Nede.
Verder bad bisschop Frederik van Blankenheim in dat
gebied ten Z. van de tegenwoordige Schipbeek nog liggen
de on8dervolgende
goederen, voorkomende in genoemde Registers en Rekeningen van het Bisdom Utrecht, 11 deel,
11 Hoofdstuk bl. 709-766,.
JI. Dit siin die Mnnne in Zallant”
,,goet t o Vranckinck-Beltrem-Gronlo,
,,een tiende uten goede ten Vorwarke
,,een tiende uten goede ter Noert
,een tiende uten goede Ruwenhove

kerspel

Hakesberghe

leenman Herman van
Marhulx

(deze laatste goederen liggen Le Neede.).
,,die goede to Wesselinc, Ybekinc-Gronlo,
,!goel 10 Hesselinc-Gheesteren,
,,Hclmerkinc-Reltrum-Gronlo,
,,hof te ‘1lnllendem-Euberghe,
,,Esschin<.-Bramlcr-Nedc,
,,~~edinc-Br:\mler-rede,
,.goet 1 0 Re\vcrdinc.-Biele-Ghiestercn,
,,gocI ten 13rocke-Hielen-(;icsfercn,
:> “1 goel ter A-Nede:
,,goet to hrnync-in der heerscaf, van l~orclo-(;hcesteren”,
Al welke goederen in dal regisfer nog het bijschrift voeren : .,rorcndc van der hecrs~ap van Diepenhem”, of iets
‘dcrgeiijks.
Wanneer wii nu dit rcspcc~Labele hoc\-cclhcid brzittingcn
van den f<isscbop Frcdcrik Y:III Blankenheim (in 1402)
daar lcn Z. van dc tegenwoordige Schipbeek zien liggen,
dan zal hel ons niet vreemd meer voorkomen, dat die
Bisschop, die zijn grenzen in hel Overslicht beschermt
door hel aanleggen van Iandwerc~n, cn van militaire wegen
van Deventer over Goor naar Haaksbergen (Blnnkcnborg);
van Z\voIlc over Daarlc en Almelo naar ‘l’wcnte; van Hardenbcrg naar Cocvordcn; en le Haaksbergen bij het edelmanshuis van den Heer van :~huis, den l~lnnkcnborg, een
kasteel opricht waar sinds ‘dien tijd de kastelein van Haaksbergen residcerl, voorts te Hardcnbcrg het kasteel hclangrijk versterkt, dan zal het ons niet vreemd meer voorkomen! herzeg ik, dat die Bisschof) ook een landweer heeft
gelegd om dat gebied ten Z. van de tegenwoordige Schipbeek, het Zuidelijk deel van de Heerlijkheid Diepenhcim.
En dat het waarschijnlijk wordt, dat die Bisschop daartoe dc landweer, die wij in 1402 hebben zien graven (om
het Markelier- en het Slokkumer Broek), doortrekt, eerst
naar ,,Bulkeshuys”, dan om de Marke Geesteren heen, al
‘of niet met Borculo inbegrepen, en om de Marken Oldeneibergen en Hoonte (Neede) heen naar de Buurserbeek, al-
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waar aansluiting wor’dt verkregen met de landweren aldaar.
Bij die gelegenheid is dan vermoedelijk de verstandhouding tusschen den Bisschop en den Heer van Borculo,
vóór 1406, slecht geworden.
Deze verstandhouding was vroeger goed, want in de Ov.
141manak 1850 lezen wij op blz. 259: ,,1397 - 17 October
- wordt Gijsbert Heer tot Bronckhorst en Borculo, - ,,Amptman in Twente gemaakt, ‘door Bisschop Frederik
,,van Blankenheim; zullende genieten 2/3 deelen des Bis,,schops domeinen en de wereldlijke breuken. Mier10 fol.
,,13vo . . . . ...”
In 1402 hebben wij hiervoren Herman van Twiclo ont,,moet als Amptman in Twente.
Volgens Gelderlan’d’s Voormalige Steden, van Mr. .J. ‘CV.
Staats Evers, 1891, bl. 216 (Lichtenvoorde) was Gijsbert
heer van Bronkhorst (Heer van Lichtenvoorde) gehuwd
me1 Vrouwe Hendrine van Dodinkweerd. Zij kocht Borculo van Godart van Borculo, geheeten van Doo,dingweerdt.
Hij (Gijsbert) overleed omstreeks 1402.
In 1406 echter draagt de Heer van Bronkhorst Borculo
de Heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde op aan den Bisschop van Munster, heimelijk. (Gelderl. Voorm. Steden
bl. 53, Borculo.)
Hoewel de reden daarvan niet bekend is, althans niet
genoemd wordt, is het aannemelijk, dat om die landweren
de herrie kan zijn ontstaan, vooral als de landweer tusschen Geesteren en Borculo door werd gegraven.
Wanneer wij dan op de Schetsen 1 : 25.000 van den Topografischen Dienst nagaan, waar zoo’n landweer kan
hebben geloopen, dan zien wij ten N. van het buis De Bolk
(Bulkeshuys), waar de tegenwoordige Bolksbeek door den
Laarberg heen werd gegrift, tweemaal het woord ,,Slinge”
langs een vaart staan. Denken wij ons nu de bestaande
Bolksbeek weg op deze Schets (blad Diepenheim), dan
kunnen wij ons indenken, dat er vóór 1406 een landweer
werd gegraven van het punt, waar de ,grens tusschen Overijsel en Gelderland links van de kaart verdwijnt. langs
De Mol naar die Slinge en bij Scbothorst naar het Zuiden,
ten W. van De Bolk en Hengstegoor op de een of andere
wijze naar de Kattenbeek, en verder ten W. van Hesselink,
Borculo uitsluitende, naar ‘de Leerinkbeek en verder over
Lindvelde, Beltrum, Avest naar de Slinge ten ‘0. van Groen10; verder langs die Slinge en de Steenbeek (dus om Marhulzen heen) ‘deze gracht vervolgende naar het Noorden
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door het Zwollesche Veld en het Eibergsche \‘eld, (langs
de gegraven Hupselsche beek) naar Eibergen, en vervolgens over Mallem aansluitende aan de landweer -2 bij
Rietmolenbrug langs Zuidgrens Ambt Haaksbergen.
Dan zou dus Frederik van Hlankenheim, onder lviens
bewind wij in 1402 de Regge hebben zien leiden naar den
Arkelstein en Deventer, tegen 1406 ook de Slinge uit haar
bedding hebben gehaald en langs Bulkeshuys als eerste
Bolksbeek hebben geleid naar onze nieuwe grachl van 1402
Wanneer dergelijke grachten niet goed worden onderhouden, verdwijnen zij vanzelf weer, in de eerste plaats op
die punten, waar zij door een rug werden gegraven.
Ten slottc constateeren wi.i nog dal in de ,?C;eschiedkundige Atlas van Nederland, Eerste Deel, ITilg‘. hlart.
Nyhoff 1913-1932, alle kaarten die den Locsland voór 1400
verbeelden, niet deugen, voor zoovcrre zij de Schipbcck,
dc Bolksbcek en de Rerkel tussc*hcn Eibergen en I,ochcm
vertoonen.
DEVENTER, 6 Februari 1938.

Begrafeníspenaíng van eenen ín het jaar 1672 voor
het Vaderland gesneuvelden Leidschen Student.
Dc Heer .J. Klcijncnbergh IC I,cidcn bezit ~hen, in hel zilver, niet zeer fijn gegraveerden, Hegrafcnispcnning. D~ezclvc
heeft, zoo als duidelijk blijkl, gediend Lol verwring aan
hen? die den ovcrlrdcnen SLudcnl, wirlns naam wij hierna
zullen vermelden; hadden helpen ler aardc bc~slcllt~n; tlcze
waarschijnlijk vuriger van aard, of mwrtler vrijheid genielende dan zijne makkers die de stad Uden hielpen
bewaken, had zich, volgens overlevering, bij de strijdenden
tegen de I~ranschcn Le Zwammerdam en I3odcgravcn gevoegd, en was alzoo roemrijk voor het Vaderland gesneuveld. De afbeelding hier tegenover, drukt juist hel grove
gravecrwerk uit. Op dc voorzijde ziet men op den voorgrond den gcsncuvclden Student ter aarde liggen, den sabel
in de regterhand houdendc; ter linkerzijde van hem ligt
zijn musket en ter regter zijn hoed.
Op den achtergrond ziel men eene staande MINERVA
met heb aangezigt naar den Student gekeerd; in de linkerhand hou’dt zij hare speer, terwijl het schild met hel hoofd
van MEDUSA tegen haar lijf en de speer rust; met de
reglerhan8d werpt zij eenige boeken ler aard; twee daarvan liggen reeds op ‘den grond, een derde is vallende en
een vierde is op het punt van hare hand te onlglijden; op
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den achtergron8d ziet men nog een boom. In den rand
wordt aaneenvolgen’d gelezen:
Aan Godt de ziel
Het lijck aan t graf
Aan ons ‘dit gaf
Minervaas soon
Sijn trouwheijts Loon
Was Mavors straf.
Op ‘de keerzij’de ziet men ‘des gesneuvelden wapen, zijnde
een regt opstaanad anker met een ring daaraan; boven het
wapen een helm, waarop weder een klein anker en ring;
alles ter linker en regter zijde met gelijk lofwerk versierd;
het wapen, met den helm en alle de sieraden, rust op
een voetstuk waarop men leest:
CORNELIS
MINA
AETATIS 20.
In den rand staat weder achtereenvolgens:
Dulce et decorum est pro patria mori 3 Sept. 1672.
Het is zoet en schoon voor het vaderland te sterven
3 Sept. 167.2.
A. J. A. BARTELS VAN W’ARBEYEN.

(Van) Cloeck tot den Berenclanw,
In De Navorscher van 1896 werd op blz. 140 een vraag
gestelld naar de ouders van Abelia Kloek ‘t zum Berenklau,
die in 176;I te Wlirdum bij Appingedam in het huwelijk trad
met Jr. Wigbolt Gerhard Aldringa. Voor zoover ik heb
kunnen nagaan kwam hierop geen afdoend antwoord en
daar mijn belangstelling voor deze familie ook reeds bij
de samenstelling van de genealogie Piccardt was gewekt,
heb ik meer gegevens daarover bij elkaar gezocht.
Het doopboek van Delfzijl deed mij wel dadelijk op het
goede spoor komen, maar den doop van Abelia vond ik
niet. Het huwelijkscontract van bovengenoemde bruidspaar was echter in het Rijksarchief te Groningen te vinden
in het protocol van verzegelingen van Delfzijl (Rechterl.
arch. XIc, fol. 104 verso) en ‘daarbij bleken haar ouders
te zijn ,,Jonker Frederick Joan Cloeck sum Berenclauw,
ontfanger der convoyen en licenten en wijlen Mevr. AZbertina Johanna de Direuvs.”
Toen merkte ik, dat in de genealogie De Drews 1) de
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kinderen van dit echtpaar in een aanteekening genoemd
worden, maar de opgave wijk1 af van wal ik gevonden
heb, zoodat het toch niet overbodig is mijn gegevens uitvoeriger le vermelden.
In de charter\~erzalneling Fransema, in bruikleen bij het
Rijksarchief, bevindt zich hel huwelijkscontract d.d. 23
‘October 17% le Groningen van Frederick .Jan UCIJZ Cloeck,
zoon van den Heer Rorgemeester en Heimeraad Arnold
Henderick van Cloeck tot den Beerenclauw en Mevr. Claru
Gertrrrìjdt van Heckinge, met Juffer Alhertìna lohanna de
Drews.
De proclamatie- Le Groningen vermeldde! dal Frederick
Jan vaandrich in he-1 lijfregiment van den Prins van Oranje
was en herkomslig van Zevenanr~ ,,uijt Cleeîsl:mtl”, zoodat
,daar verder gczoch 1 moest worden.
In hel Rijksarchief’ te A4rnhen~ maakte me11 mij c)ptnerkzaam op hel Kegister op de, leenen van het HUis I3ergh,
bewerkt door Mr. A. 1). van Schilfgnardc, Arnhc~m 19%,
waarin op blz. 160 ccan korte slamrecks voorkoml, cu op
een artikel in T-ii.jdragcn en metledcclingcn van Gdre, dl.
20 over De T,ymers
en hare havezaten, waarin op blz.
57 het Huis De Rerenclauw? gelegen Luss(*hcu I)uivcn cn
Zevenaar, behandeld wordt.
Te Arnhem bevinden zich fiches op de doop-: Irou~ en
begraafboeken van Zevenaar, waaruil ik de verderc gcgevcns hel> g e p u t .

Ik kom dan tot de volgende reeks:
1. .Jr. Fredrick Cloeck zum IIerenclarrw, dijkgraal’ i n
de I,ymers, op 11 Augustus 1651 beleend met een
huis enz. le Groessen, in 16653 bezitter van de have.zute De Bcrenclnuw, overl. 1673, vóór 11 Dec.
Een van zijn kinderen was
11. J r . Hendrick van Cloeck fot den Uerenclauw, beleend 1687, overl. 1694, vóór 13 April. T-iij was de
vader van o.a.:
111.

dr. Arnold ttendrìck van Ctoeck tot den IIerenctauw,
,,borgemeester en heimeraad” te Zevenaar, ovcrl.
Huis Rercnclauw 15 December 1729 ,,‘snagts omtrent 12 uren”, begr. in de kerk le Groessen, tr.
Zevenaar 16 Januari 2) CJarp Gertruyda uian Heckinge, geb. 6 Nov. 1681, ovcrl. Huis Herenclauw 28
Nov. 1756 ,,op den middag om 12 uren, oud 7*5
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jaar, 3 weken en 1 ‘dag”, dochter van den burgemeester Andries Hendrik en Elisabeth van Roorda.
1. Fredericus Johannes v. C., volgt IV.
2. Andreas Henricus u. Cloeck, ged. Zevenaar 13
Juni ~1708. (Verdere lotgevallen mij onbekend. )
3. Henricus Ahassuerus v. C., ged. Zevenaar 16
Maart 1710, (get. o.a. Eva Catharina Kloeck),
‘overl. 18 Aug. 1715, begr. in de kerk te Zevenaar 23 Aug.
4. Elizabet Anna Geefruid Jacobina 11. Cl., ged. Huis
‘de Berenclauw 28 Nov. 1713, overl. aldaar 10
Aug. 1753, begr. te Groessen.
5. Adriana Ahassuera Hermanna v. Cl., geb. Huis
de Bcrcnclauw 23 Oct. ged. Zevenaar 25 Oct.
1715, overl. aldaar 25 Aug. 1740, begr. 1 Sept.
te Groessen.
6. Maria Magdalen~cz v. CI., ged. Zevenaar 6 Dec.
1717, overl. aldaar 28 Febr. 175D, begr. te Groessen.
7. Heva (sic) Anna Christinal v. Cl., ged. Zevenaar
28 Juni 1722, overl. aldaar 27 April 1767, begr.
te Groessen, tr. le Zevenaar Mei 1757 (procl.
15 April en 2 Mei) Hendrik van Hal, ufl Doesburg, overl. vóór 1764; tr. 2e vóór 1764 Jan van
Burk of Buryk, overl. Huis de Berenclauw 27
.J anuari 1765, begr. Zevenaar 4 Febr. ;, .tr. 3e
Huissen 1767 (procl. Zevenaar 29 Maart, 5 en
12 April) Afvs van Buryk. Hij hertr. Elst. 1768
(procl. Zevenaar 6, 13 cn 20 Maart) Br’nndrJn
van HuZsteyn,
j.d. van Ysseloort.
IV. Jr. Fredericus Johannes van Cloeck tot den Berenclauzu, ged. Zevenaar 6 Dec. 1706 ten huize van burgemr. Hccking (8doopgeluigen: Adriana v. Kloeck,
Henricus Hecking rentmeester) in 1736 vaandrig in
het lijfregiment van den Prins van ‘Oranje, in 1740 3)
benoemd tot ontvanger der convooien en licenlen
te Delfzijl en bcgr. aldaar 24 Sept. 1783, tr. le Groningen 11 November 1736 (procl. 27 Oct.) Albertina
Johanna de Drews, geb. Groningen 14 April, ged.
‘Academiekerk 15 April 1711, overl. Delfzijl en begr.
aldaar 22 Nov. 1751, ‘dochter van Regnerus en AbeZia Busch; tr. 2e Delfzijl 8 Maart 1767 Antonetfa
Werner, wed. van Prof. Tiberius Lambergen, uit
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Kopenhagen. Van hem en zijn tweede vrouw bestaan
of bestonden portretten in olieverf 4).
Uit het eerste huwelijk:
1. Abelia Cloeck, geb. ong. 1737, overl. 2 Novcmber 176’8, tr. Wirdum 23 Maart 1761 (huw. contr.
25 Febr.) Jr. Wigbold Gerhard illdringa, geb.
Wirldum 19 Februari, ged. ald. 23 Febr. 1731,
jr. en hoofdeling Le Wir’dum enz., gecomm. in
de Prov. Rekenkamer enz., overl. 11 Maart 1794,
zoon van Wigbold en Helena Canter. Hij hertr.
Roderwolde 22 Mei 1777 Christina Kgmmel. *5)
2. CIQIYI Getruida Cloeck, geb. ong. 1739, overl.
1739, overl. Delfzijl tm begr. ald. 13 Juni 1776,
tr. Slochteren 26 Mei 1772 Gualtherus Piccardt
6), ged. Kolharn 20 September 1734, conmics
der convooien en licenten te Delfzijl, overl. aldaar en begr. 26 Febr. 1781, zo011 van Henrick
e n Margaretha E v e n a n r . Hii hcrtr. IIelfzijl 30

Sq>L. 1777 Geertruida de Backer.
3. Albertina Elisabeth Cloeck, ged. I)elfzijl 5 Maart
4.

5.
6.
7.

8.

1711, waarschijnlijk jong overl.
Reiniera Adriana Cloeck, gcd. Delfzijl 22 .Ipril
1742, Ir. Sappemeer 21 April 1780 (huw. contr.
30 Maart) 7) J o h a n Casper \Vinshemius, gc(l.
Groningen Akerk 17 November 1743, ingeschr.
als student aldaar 1-1 Sept. 176 1, lid van de gezworen gc~mecnlc 1783, 81 en 88, zoon van bnmb
e n Syberdina L91ar{garetha
Emmen.
Henricn Ahasueru Cioeck , gcd. I)elf~ijl 4 Oïtolm*
1744, overl. ald. en begr. 3 .Januarl 1716.
l:rcderic H e n d r i k Cloeck, ged. Delfzijl 3 ;2pril
1746, over]. alsdaar en begr. 27 Dewmber 17-17.
Henderica CIoeck, ged. Delfzijl 1 October 1747,
overl. na 15 hg. 1797 9)> tr. Groningen 23 April
1780 (procl. 25 Maart; huw. conlr. 30 XIrL) c )
Andreas Iulius Augustus Loof/ med. dr., geb.
Londen, ingeschreven als student te (ironingen
I
4 Sept. 1’766, geprom. ald. j$
i: 1 z t.br
1771 rt. ‘,d:I
dokter IC Enkhuizen, later te Holt&dam~ h\Seh.
na 15 Aug. 1797 9): zoon van Dr. Philippus (gcd.
te Groningen 14 Febr. 1723 als zoon van Adriaan
en Rebecm Ippius) en Anna Hedwich Muller.
dochter, geb. Delfzijl Juni 1750, ongedoopt overl.
en begr. aldaar 17 Juni 1750.

Ik kan nog tot slot vermelden, dat in De Navorscher van 1882 jg. 32, blz. 349 Mr. M. A. H.
Onderwater mede’deelde, dat hij in het bezit was
van een genealogie Cloeck, ‘doch waar deze zich
thans bevindt is mij onbekend.
Aanteekeningen:
1) Nederlandsche Leeuw 1913, blz. 265.
2) Volgens trouwb. Zevenaar: met dispensatie van Zijne Kon. Maj.
van Pruis’en zond’er proclamatie getrouwd ten huize van burgemr. Hekking.
3) Navorscher 1896, blz. 423.
4) id. blz. 140.
5) id. 1897, blz. 159.
6) Genealogie Piccardt in Nederland’s Patriciaat 1937, 23e jg.
7) R’echterl. archief 1 1 y, 1780.
8) id. 1 1 y, 1780.
’
9) In de Universiteitsbibliotheek te Groningen is een pamflet getiteld:
De burgeresse Cornelia Swughuizen, huisvrouw van den commissaris der
wees- en h’uw’elijkszaken
A. Ph. G. Looff, thans nog in detentie op den
Hove van Jmustitie, aan het volk van Groninsgen; behselzende
een beknopte
verdeediging van haare eerste aanspraak tegen den advocaat P. L. van
der Steege; benevens eene copy van de ‘attestati’e,
waarin de Rotterdammer Geneesheer A. J. A. Looff ‘en Vro’uw H . L o o f f g e b . v a n Cloeclc
haaren
voorn. Man voor de gehoudene Administratie, bedanken en kwiteeren. Te Groningen bij Jan Hindrik Bolt, 1797.
H,et pamflet is gedateerd 15 Aug. 1797. De daarin voorkomende quitanties 18 Aug. 1792.
Hieruit is dus op te maken, dat het echtpaar Looff te Rotterdam in
1797 nog in leven was.
Mr. H. L.

HOMMES.

Twee ordonnantiën van Soaoy als Gouverneur over
Hollands Noorderkwartter
medegedeeld door Mr. J. Belonje.
Toen de Spanjaarden na het beleg van Haarlem hun
troepen naar het Noorden richtten, schijnt al zeer spoedig,
zelfs 6ér nog bleek, ‘dat Alkmaar het volgende oorlogsdoel
zou worden, het plan te zijn ontstaan om het Ngorderkwartier van Hollan’d en bepaaldelijk het gedeelte boven
‘Alkmaar met behulp van inundatie te beschermen.
Van wien ,de gedachten, die hiertoe leidden, zijn uitge-

gaan, is niet duidelijk, doch hel slaat wel vast, dat de uitgevoerde werken, die volledige goedkeuring van den Prins
hebben gekregen 1) het eersl door jhr. Diederik Sonoij,
als gouverneur van het Noorderkwariier zijn bevolen.
Aanvankelijk schijnt men in twijfel te hebben verkeerd
over de juistc plaats, waarheen de veldtocht haar wending
zou ncmcn, w a n t Mcdemblik’s kastelein, jhr. Cornelis v a n
Rijswijck wnarschuwdc nog op 21 Augustus 1,573 ‘s-Prinsen hopman Verscueren te St. Maarten; dal de vij:lnd het
gemunt zou hebben op Alkmaar maar 06k op dc sc.hansen
v a n Schoorldam e n K r a b b e n d a m e n legen d e stnd M e demblik! 2)
Eer hel zoovcr gekomen was had daarom de gouvernwr
Sonoij ecli lei reeds voorzorgsinaatrcgeleng c l r o f f e n . O p
diens mililuir ingrijpen heb ik ijn dit tijdschrift reeds eerder
dr aandachl kunnen vesligen. 3)
Dut .bclangl~cl~l~cntlcn er steeds op uit zi,jn ..gcwccsl om
de nasleel~ \‘an crnstigc schade \velkcb dit inprl~pen van dc
~Overl~citl met zich bracht, le beperken, bli.jkt \vel uit de
hier volgende beschikkingen van Sonoij. ‘Te~cns blijkt daaruit, dat hel I,an~dsbcstuur verder zag dan deze bel:mghebbenden: o~~~rslroorningsgcv:~~~r~
cw1 naLuurramI) dus, tlicnde wcliswnar tc worden vermeden, maar nog meer was
het waard, om lden vijand geheel uit \l:cslfricslantl tc weren.
De hier v~~~l~gciiclc ordonnantii;n van tien gouverneur van
den Prins z!ln gcda twrd 21 Augustus 1573 en 20 Maart
157-1 c’n werden reslwclievelijkd o o r m i j gevonden i n d e
arcli icvcn van de waterschappen ,,I)c Zijpe cn Hazcpoldcr”
en ,,Hct hmbacht van West-Friesland? genaamd het (ieestmeramb:lcht.” 1)~ ccrslc kom1 voor als een door hemzelf
d.d. 20 Juli 1770 g~collatioiiiicc~rtle copie naar een authentick afschrift in hel ms. ,,\:crz:~meling van oude stukken
van d e %i,jlw en H:~zcpoldcr”, tIoor Nr. 13. I~:~lutlunus, d e
twrcede
is aanwezig in een authentieke copie van 1574 door
den notaris (;uilliaumc van ‘I‘rier! als secretaris van Geestrncramb:~chl.
Naar tijdsorde volgen hier de twee ordonnanlicn:
Eersnmc b~sondcrc goede \‘runden. \‘crsla:m hcbhcnde
n luijden schade zoo deur t’olwnen van de drije sluijsen
in den Slijkerdijk als bij ‘t deurgraven vande binnenwegen
cnde l’opncmen van de bruggen ende t’inlaten van liet
zoute waler over de landen van der Zijpen bij mij van
wegen zijne 1;. G. ge’daan is geweest om meerder schade
ende overvallinge van den Vianden te schutten ook niet
toegelaten en wert dal gijluij’den Officiers ende Ingelanden
van der Zijpe dezen aanstaanden winter t voorsz werk
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zult repareeren. Mitsgaders de dijkagie bij t’ Groote Wee1
ten eijnde men ‘dezelve Zijpe metlet ingelaatcn water zal
houden staan zoo hooge dat de viandt met paarden aan
den Ouden Zeedijk van Geestmerambacht niet comen en
mach. Ende zoo wanneer gijlieden ten aanstaanden zomer
ende bequamen tijt vande vreeze der Vianden verlost zijnde
uwe ,dijccagie tol zeeweer ,zult willen brengen belovende
Uluijden bij dezen van wegen zijne F. G. iegens dier Lijt
uwe voorsz. schade cnde intereslen als vooren geleden te
doen repareeren opleggen cnde betalen bij die van den
ouden lan’den die jegenwoordelijk daar deur bescherm@
worden, alles lot zulke redelijkheijt als bij beijde de Dijkgrave van Geestmer Ambacht cnde der Zijpe bevonden zal
werden Le behoren ende dezen LI luijdcn strekken zal voor
acte van non prejudilie, ‘dat de voorsz. Sijpe dezen aans t a a n d e winler metter z e e g e m e e n z a l blijven r i j d e n d e .
Eersame bezondere goede Vrunden onscn Heere God zij
met uluijden.
Geschreven lol Enckuijsen den XXIen Augustij anno 1573.
O n d e r stonl gescreven:. U luijder goede vrient ende was
ondertekent Didriclt Sonoy; buijlcn opten rugge stont gescreuen. Eersamc bijzon’dcre goede Vrunden de Commissarissen, Dijkgrave endc Heemraden met d’lngelanden van
der Zijpe (lager slonl) Naar collatie gedaan jegens zekere
missive ondergelckcnl als boven is daar ~netle bevonden
te accordeeren bij mij (gel.) C. Dam 1577.
Aen mijnen Hecre .Joncheer Diedrich Sonoy, Liculcnant
en Gouverneur over ANoorlhollant etc.
Geuen in alder ootmoct te kennen uwer E. onderdanige
Dijckgraeff Heemraidcn ende wairschappcn v a n d e \‘ier
Noorder Coggcn dal lot kennisse van hem supplianten gecommen es immers ecnige van hemluijden gezien hebben
dal de zeedijck streckcnde van Colhorn aff Noort ende
Westwart op tot Petten toe geheel geraseert ende de gleuijinge lot boven ande cruijn affgeslagen es en Slzoe geheel
zonder cenigc reparalie te doen deserl gelaten wert wair
deur te beduchten es dat tgeheele lant zoude mogen commen in pericle van inundatie.
Oock mede dat den Huijgendijck deurgraeven es sulcx
dat de FT7airt milten Schermer gemeen es wair deur de
supplianten licbtelick mitten binnen water zouden mogen
ouervallen werden twelck hemluijden en oock t geheel,e
noorderlant zou’de strecken tot enorme schaede ende achterdeel ende sonderlinge tot bederffenisse van alle heur
wintercoorn. Alle welcke schaiden de voorn. supplianten
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considererende ende voer zoe vele heuluijden mogelijcken
es willende deselffde ver,hoeden
gelijck sijtuijden bij tmaicken van heure dijckagie bethoonen. Hemluij’den keerende
aen Uwer IE. zeer ootmoedelijcken, versoucken dat Uwer
E. gelieve dijen van Geestmaerambocht, Schaegen ende
Nijeudorppen Coggen te belasten heure zeedijcken behoorlijck te repareren en dengenen Idient competeert den Huijgerrdijck
te stoppen tzelffde in alder ijle te doene ende
volcommen opdat tgeheele laul voor inundatie zal mogen
gepreserueert zijn dit ‘doende etc.
Sij gestelt in handen van de Rentmeester Joncheer Frederrcq vande Zevender als in deze Dijckaige met wijlen
Mr. Hijnier Moons procureur-generael gecommitteert geweest zijnde ensde als meeste ingeerffden en ontïanger van
de Zijne Majesteits Vroonlanden onder dese dijckagie geldijckslaicht en ‘den zes dijckgrauen te weten vanden Honlsbossche, Medenblicq, Drechterlant, Geestmaerambocht, de
Zijpe en de Uitwaeterende Sluijssen mitsgaders Dirck van
‘I’eijlingen als Rentmeester van ‘tgraeffschip van Egmont,
,Willem van Sonnenberch Bailliu ende Rentmeester van
Bredero’de
en Bergen in Kennemerlant, Jan Reijnersz. van
Twisch, Claes Hercxz, Jacob Reijersz. Wairdendell met
Guert Jansz. Stuiling, Burgemeesters van Alcmair, ‘Taete
Gerritsz van Schaigen, (ierrit Henricx, Casteleijn van den
Huijse van Scaegen, Borrit Willemsz. van Winckell, secretaris van den Dijckgraefschap vande Noorder Coggen,
Mathijs Reijersz. van Alcmair, Gerrit Cornelisz. van Graft,
!Mr. Adriaen Anthonisz., lantmeter, en Philips Pietersz.
Secretaris van St. Maerten ‘die tezamen van wegen Zijne
Excellentie geordonneert werdden en gecommitteert den
geheelen Rinck vanden Ouden Vriesschen Zcedijck te visiteren en zoe dicwils den noot zal mogen vereijsschen
mette heemraiden en wairschappen aldaer zwairder keuren te ordonneren, zulcx men aldair oorbaerlicxt zal1 vinden omme deze dijckngien verzekert staendc te mogen
houden ende den Huigendijck te doen stoppen brj den
Coggens die ,daer inne verhoeffslaicht en verstoelt zijn
nair dijcxrecht volgende de keure en ordonnantie daer
off gemaict dair nair met eenige heemraiden worschappen,
ingelan’den
ofte anderen hem dies verstaende te viziteren
de nootelijcke wercken van den Hontbosscbe ende hun
wel doen informeren opt leggen vande nieuwen inlalge
aldair insgelijcx van tstael van den Zijpschen Zanttdijck
peijl te nemen opt geschil vanden Ouden Vriesschen Zeedijck vooren geroert en van den lengte, hoochte en wairde
derzeluer staendc Zijpdijck ende offmen die zelue mette
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ingelanden die onder den voirsz. Ouden Vriezen Zeedijck
,gedijckslaicht zijn’de tot minder tosten zoude mogen tot
zeeweer maicken, mits die verstoelende opden Zijpdijck,
zoti d’ oude materiaelen van slijcker ende wijer upte Zijpe
voorden zeluen Ousden Vriesschen Zeedijck niet recouvrabel zijn. Ende wel t’ondersoucken binnen wat corten tijt
en hoeveel men van eltinge vande gloeijinge derzeluer
‘Ouden Briesen Zeedijck Weckende lancx de voersz Zijpe
jaerlijcx zoude mogen genieten al t zelue Le stellen bij gescrifte en daer beneuen heurluijden goet alduijs te rug,ge.
Stellende alle voorgaende querelen tusschen de voorsz mgelanden nemende alleenlijk aenschouw opte jegenwoordige gestellenisse der voirsz dijckagie omme nair desen
van wegen zijne Excellentie ten meeslen oorbair en proffijte van Zijne Majesleits Demeijnen en tot conseruatie zoe
wel van doude als de nieuwe landen gedaen le werdden
zoe de nooLsaeckelijckhei,jl vereijsschen zal mogen te bchoiren. Aclum t’Alcmaer den 20 Martij 1574 stilo communi.
Ondcrteijckenl D. Son0i.j.

1)

Brief

van

Dr. J. J. de
van

Alkmaar

2) Dr. de
d i e n a’ard

den

Gelder:
in 1573”,
Gelder:

Prins

van

,,Brieven
Alkmaar
,,Brieven”

2 1 Septmember
en

A n d ere

1865,
t.a.p.

bl.
bl.

1573

(slot),

Bescheiden

87-89.
71.

afgedrukt

rakende

het

in:

beleg

l

De

eerste

waarschuwing

van

van den Prins (gericht tot de regeering van Alkmaar) dateert

van 23 Augustus; vgl. bl. 72, 73.
3)

,,De N a v o r s c h e r ” 1 9 2 7 , L X X V ,

Frans Freys

blz.

28 sqq.

van Dolre.

Frans Frcys van Dolre was de kleinzoon van .lacob
Freys van Dolre. Deze laatste was regent \ran de Poll1 te
Amersfoort en gehuwd met Weyntgen van der Eem (15671655), dochter van Hendrik van der Eem, camera:n- van
Amersfoort, 1852. 1) De familie van Dolre was een aanzienlijk S tichtsch geslacht; zij voerde als wapen een rooden
leeuw op cen donkergeel veld, waaromheen een aantal
Fransche lelies in blauw.
krans v. Dolre was ten gevolge
van de godsdienstige
omwenteling uit Nederland naar Kiga gegaan, waar hij
als koopman tot aan zijn dood 19 Dec. 1695 verbleef. Hij
was een groot vriend van de .Jezuielen in Mitlau (K,urland), waar hij ook begraven wervd. Hij schonk den Jezuieten + 200.000 Albert. daalders, opdat zij in Kurland
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het Katholieke geloof zouden verkondigen, vooral onder
de door de talrijke oorlogen bijna geheel verwilderde plattelandsbevolking. Nog enkele andere leden van dit geslacht
waren in Riga woonachtig.
RIGA.
.J. KLEIJXTJENS S.J.
1) Deze was de zoon van Andries van der Eem, geb. 1495, burgemeester
der

van

van

den

Amersfoort
H.

1543,

Theosdorus

schepen
van

‘der

1545,
Eem,

Raad
een

der

1548,

1550,

Gorkumsche

1568;

broe-

Martelaren.

Bijlage 1.
Uittreksel van de notarteele acten der stad Amersfoort,
die over de familie Freys van Dolre handelen.
1. 1608~4j6. Procuratie van Maria van den Rurch, Wed.
van .Jacob van Dolre.
2.

161%26/1. Teslamcnl v a n OLlo van IUudel, lukencoper ende Johanna van Dolre.

3. 1626-5/5. Contract lusschen Willem van Dolre ende
Geertruyl Rranls.
4. í630-22,/11. Testament van Jannichgen van
Dolre,
huysfr. van Otto van Rladel, Schepen, op
hart kinderen.
5. 1637-5/12. Dispositie van Aeltgcn van Dolre, Wed.
van Job an van West-Rhenen.
6. 1644-17/12. Testamenl van hellgen van enz.
7. 1636-14/12.

Tcstamenl van Johan dc Ridder, OudSchepen, en Joff’r. Mcchtcld van I>olre.

8. 1639-20/10. Teslament van .Jol’fr. Mechteld van Dolre,
Huysfr. van ,Johan de Ridder, Oud-Schepen
van Amersfoort. Hare kinderen waren: .Johan, Geerlruyl, Deliana, Mechtelt, (ieerlruyt,
Branls, Maria, Aleyda de Ridder.
9. 1646-2/12. Lijftocht van Hendrick van Dolre ende Gerarda van Blocklant.
10. 1663-1/7.

Testamenl van Hendrick van Dolre, Brouwer, ende Gerarda van Rlocklant.
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ll.

1628-19/11. Hendrick van Dolre, geh. met Gerarda
van Blocklant, ‘dochter van Christoffel van
Blocklant en zijne Wed. Margaretha van Davelaer.

12.

1630-26/8. Testament van Johan de Bidder en Mechteld van Dolre.

13.

1635-27/12.

14.

1686-28/3. Testament van Johan Vosch van Avesaeth,
laekencoper ende Joffr. Aleyda van Lylaer,
Wed. van Assuerus van Dolre.

15.

1671-1111. Test van Jacob van Dolre ende Maesken
van Huyesteen.

16.

1686-16/2.

17.

1679-18jY. Test. van Joffr. Geertruyt de Beer, Wed.
van Dirck van Lyluer, brouwer. Legaleur:
hare dochler Aleyda, vrouw van Assuerus
van Dolre, en haren zoon Gysbertus van
Lyl aer.
1679-l/íO. Test. van Assuerus van Dolre, Brouwer,
ende Aleyda van Lylaer.

18.

Testament van Jacobge van Dolre, Wed.
van Willem Lumens. Hare kinderen waren:
Jacob, Aelbers, Deliana, Ganda.

Test. van Joffr. Maria van Hoorn, Huysfr.
van Merten van D’olre op lh,aren broeder Pieter van Hoorn.

19.

1683-1912.

Huwelijksvoorwaarden tusschen
Johan
Vosch van Avesaeth, laekencoper, wednr.
van Joffr.’ Margaretha van Melen, geadsisteerd met Thomas Vosch van Avesaeth, synen broeder le eenre - Joffr. Aleyda van
Lylaer, Wed. van zaliger Assuerus van Dolre, met adsistentie ende toeslandt van Joffr.
Geertruyt de Beer, Wed. van Diederik van
Lylaer, hare moeder ende Gysbertus van
Lylaer, haren broeder, mitsgaders Willem
Helraadt, swager, ende Jan Noyen, neef,
te an’dere zijde.

20.

1683-1/3. Aleyda van Lylaer, Wed. van Assuerus van
Dolre, bekent schuldig te zijn aan Johan van
Dolre, haer schoonbroeder, coopman lot
Amsterdam, Fl. 4400 voor geleverde mout.
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21. 1687-19/8.

Geerlruyt de Beer, Wed. van Dirck van
Lylaer, verklaart aan hare dochter Aleyda
van Lylaer de 2e Juni 1667 Fl. 10.400 mede
ten huwelijk gegeven te hebben, toen zij
huwde met Assuerus van Dolre. Geeft aan
haer zoon Gysbertus van Lylaer insgelijks
Fl. 10.400 in vaste goederen.

22. 1693-lOjl0. Maetgescheyl (boe’deldeeling) van Joffr.
Aleyda van Lylaer, Wed. van Assuerus van
Dolre, overgelevert aan ‘de E. E. Marten van
Dolre ende Johan van Dolre, broeders van
haer overleden man. Zij had bij haren man
drie kinderen: Theodorus, Henricus ende
Franciscus.
23. 169%1/5.

Test. van Franciscus van Dolre, bejaarde
jongman, op zijne moeder Aleyda van Lylaer, jegen\voordjghc huysfr. van Johan van
Avesaeth ende zijnen broeder Henricus Assuerus van Dolre.

24. 1683. Inventaris van de inboedel van Aleyda van
Lylaer.
25. í696-14/8. Huw., tusschen Thomas van Dijck ende
Eva Freys van Dolre.
26. 1703-26/4. Huw. tusschen Willem Helraadt, Wednr.
van lda van Dolre, ende Geertruylvan Hennekeler.
27. 1706-23/2. Test. van Thomas van Dijck, Brouwer, ende Evan van Dolre.
18. 1700-19,‘s. Test, van Francois Freys van Dolre ende
Joffr. Elisabeth Sprenger.
29. 1697-7/2. Joffr. Aleyda van Lylaer, Wed. van Assue-*Johan
rus van Dolre, thans huysfr. van
Vosch van Avesaeth, erfgenaam van haer
overleden zoon Dirck van Dolre, machtigt
haren zoon Hendrick Assuerus van Dolre
ende Hen’drick van Dolre Mertenszoon, haer
neef, bei’de wonende te Riga, de erfenis te
regelen.
30. 1704-ll/ll. Vier ingeschreven brieven uit Riga van
Hendrick van Dolre aan Vosch over eene
erfenis, die reeds uitbetaald schijnt.
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31.

1705-24/9.

3iillem van Helraat, wednr. van Ida van
Dolre, thans geh. met Geertruyt van Hennekeler - Franciscus van D,olre, soon van
Assuerus van Dolre, wonende op Hamersfeld, erfgenaam van Francois van Dolre in
sijn leven coopman tot Kiga, machtiging.

32.

1714-519. Joffr. Elisabeth Sprengers, Wed. van Francois van Dolre, moeder over haer vier onmon8dige kinderen: Assuerus, Beatris, Hendrick, Francisca van Dolre, schuldbekenlenis.

33.

Mutueel testament van Bernard Heerman ende Petronella van Dolre.

34.

172626/5. Assuerus van Dolre, coopman tot Amsterdam, was de soon van Franciscus van Dolre
ende Elisabeth Sprcngers.

35.

1729-2Oi7. Muluecl Lest. van Theodorus van Lylaer
ende Joffr. Gerarda Freys van Dolre.

36

1732-2113.

Bernard Heerman ende Petronella Freys
van Dolre, echtelieden en de Heer ‘I’heodorus van Lylaer ende Jotfr. Gerarda Freys
van Dolre, mede echtelieden (verkoop van
vaste goederen).

37.

173&30/12.

Elisabeth Sprengers, Wed. van Franciscus van Dolre, bekent haer beide dochters
Bealris en Francisca 790 gld. schuldig te zijn

38.

1742-9/8.

Huwelijk tusschen Willem Corton ende
Geertruyt Heerman, dochter van Petronella
Freys van Dolre, Wed. van Bern. Heerman.

39.

1745-25/4. Huwelijk tusschen Jan van Baalt, soon van
Hendrick van Kaalt en Ida van Os, met
‘Francina Maria Freys van Dolre, Dochter
van Elisabeth Sprenger ende Francois van
Dolre.

40.

173%14/3.

De
Jan
lies
den
len

Heer Thomas van Dijck en de Heer
Graspen machtigen de Heeren Angelen Winthuyzen te Frontignac als voogover Hendrick van Dolre, soon van wijHendrick van .Dolre, voor hun pupil
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te ontvangen drie contracten, een van 5050,
en twee ieder van 3000 livres - dan nog
1347 livres.

Een onbekende beschíkkíng van Sonoy.
medegedeeld door Mr. J. Relonje.
Midden in den oorlogstijd, op 24 Mei 1573 en dus nog
vóór de aanvang van Alkmaar’s beleg, toen Sonoy zich
bij de troepen le Schellingwoude bevond, overvielen den
Dijkgraaf van Gcestmcrambacht moeilijkheden bij de inning van lasten.
Door de ,,troebelen” was er binnen zijn gebied op sommige plaatsen voor dien Dijkgraaf geen
compelenten
schout te vinden, dit zich met de invordering op zijn aanvraag kon of milde belasten en daarom zocht hij, die de
zijde van deu opstand had gekozen, zijn toevlucht bij zijn
Gouverneur van het Noorderkwarlicr.
De daarop gegeveu
beschikking, waarvan ik een copie
aantrof onder de losse stukken van hel oud-archief van
het Ambacht van Westfriesland, genaamd Gecstmerambacht, luidt als volgl:
Wiert toegelaten c11 geconsenteert Cornelis Jansen vande
Nijcborch Dijckgrave van (;ecstcrmera~nbocht dal als00
hij als Ijijckgrave tol voerderinghe vande dijckagien en
andersins daeghelijcs versochl wordt tol uuijtlegghinghe
van penninghen nacr dijcx recht twelck hij schuldich is
en belloorl te docne maer soo eenighc dorpen sijn in
C~eeslmerambocl~t
dewclcke gheeueu s c h o u t c‘n hcbhcn
waer doer de voorsz Dijckgrave bij gebreecke vanden officier vande zelve plaelsen gheene recht en kan ghehebbcn
om,mc sijn uuijlgelcijtlc penningen weder le moghen repeteren en recouarcren hij daer omme alle ‘alsulckc penecnighe
n i n g e n b i j l~cm uui.jtgclcil a l s tlijckgra IIC over
ondersalen woonendc in placlscn daer ghecn officier en is
de zeluc personen binnen Alcmner sal moghcn ghijselcn
tot den tijt sij hem betaalt en vernoecht sullen hebben van
sijn uuij tgelcijdc penningen. Endc dit alles onverminderd
en sondcr praejndilie gerechten cn priuilegien der dijckagie van Gcestmcrambacht en in allen plaetsen en dorpen
effica’ gestelt sullen wesen. Actum tol Schellincwoude den
XXIIlIe meij 1573 Diedrich Sonoij.
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ia den Franschea tíjd.

HERMAN COENRAAD WIPPERMAN EN ZIJN GEZIN.
111.
door
W.

E.

VAN

DAM

VAN

ISSELT.

Er is hier ~opzellelijk eenigszins uitvoerig stilgestaan bij
onze patriotten-vluchtelingen van 1787-93 in N. Frankrijk,
omdat het een zeer weinig bekend, doch belangwekkend stukje vaderlandsche geschiedenis vormt, ook, omdat familie W’.
ste.llig alle ontberingen van de vlucht naar en het verblijf
in ‘de Oostenrijksche Nederlanden heeft meebeleefd, daarna ook gedeeld in alle troebelen, welke onze nederzettingen in n .W. Frankrijk hebben bewogen. Uit d,e feitjen vallen
eenige gevolgtrekkingen te maken voor hset leven dier familie uit die jaren. W. was een als cadei in dienst getreden
beroel>sofficier
uit het Staatsche leger - derhalve geen
o u d e troepier - die van 1751 tot 1787 ononderbroken
ha,d gediend (blz. 23-5). Daar hij 17 Febr. 1788 door van
Beyma’s verklaring te St. Omer steun had verkregen, is hij
stellig uit de Oostenriiksche Nederlanden met zijn gezin
ineens - d.w.z. niet via de officierennederzetting te Béthune (blz. 76-9) - naar St. Omer #gegaan. Dit werd bevestigd:
le. ldoor~dien ik hem later aantrof op de wekelijksche
uitkeeringslijst dd. 7 ‘4pril 1788 van onze vluchtelingen,
waar tevens bleek. dal hij, als behoorcnde tot dme ,,Heusdenaaren en Generaliteitslanden”,1) bij de kort vóór laatst-
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een
klein,

Hollandsche
doch

ultra

voorpost

(bruggenhoofd)

patriottencentrum
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genoemden datum plaats gevonden overplaatsing van bepaalde groepen naar Grevelingen niet daarin was betrokken (blz. 35);
2e. doordien dat deel der officieren, dat bij zifting moest
overgaan uil Bélhune naar St. Omer, eerst 9-29 Mei 1788
daartoe werd aangewezen; 3e. laatstbedoeld’e
officieren
hier \vertlcn ingeldecld bij de 3e sectie der le klasse, W.
met gezin Juni 1790 daarentegen behoorde tot de le sectie
der 2~1 klasse. De begin 1788 reeds 52 jaar oude (Eva.
lerist - in 1786 nog steeds (al 9 jaar) ritmeester - z:ll
niet meer hebben behoord tot de goed bruikbaren voor
d e n velclclicnsl v o o r e e n n o g onzkbkcre, wellic~ht v e r w i j derde toekomst, derhalve niet in aanmerking zijn gekomen
voor een Fransch brevet. Wel is hij in Frankrijk behandeld met zekere onderscheiding, want hij genoot daar aanvankelijk hijna evenveel z.g. pensioen [eigenlijk: steun] als
h e t Frnnsche :~cliviteitstr:lctement
v o o r e e n gebreVeteerd
kapitein (1500 contra 1600 franc) en werd mgedeeld bij
de le sectie der 2e klasse.
Kicltemin zal de vestiging te St. 0mer in dii?n, zin een
te.lcurstelling hebben g e v o r m d , d:A h i j vm d e n n,mvanp
af heeft moeten deelen in ‘de minder a+gename levens.
sfeer aldaar, ook dat een gebreveteerd kapitein te Néthune
j a a r l i j k s 1 6 0 0 franc* z.g. trdenzent,
als gerechtigd tot
het clragen van een Fransche uniform ook zekere onderschccling genoot, de huryer H. C. W. eerst 1500, weldra
1080 franc z.g. pensioen, feitelijk een ondersteuning ontving. Had W. eenige maan’den te 13éthune verbleven, dan
had hij daar een anderen mijner over-overgrootvaders ontm o e t , 11.1. W i l l e m A d r i a a n Nahuys: ,,C)ct. 1 7 8 7 w e g e n s
zijn obedientic aan de Staten van Hollan8d op een willekeurigc bvijze van zijne posten ontzet zijnde, heeft zig geretireerd naar Frankrijk en aldaar het brevet bekomen van
Licut. Co1101~el Lul. in 1789 nog door Lodewijk XVII. en
een pensioen [lees: trac:tcment.] van 2600 livrcs”; hij behoorcle dcrhalvc~ tot de door Frankrijk ~ebrendeerde
officieren. Zijn docshter Gcrtruida l3isabeth w a s 16 Aug. 1784
te I:trechl getrouwd met Mr. Willem van Dam, heer van
Isselt, mi.in ovcrgrootv:lder,
‘die aldaar mede behoorde tot
de meer vooruitstrevenden, derhalve 27 Sept. 1787 werd
gercmovcerd 4s raad in de vroedschap. 1)

1) Zie mijn geneal.
Voorts

collectie

scher.

1851, blz. 72.

aant,eekeningen

Dumont-Pigalle,
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Dat \j?pperman met gezin íe St. Omer zelf is gebleven,
blijkt uit een certificaat, ldoor Collignon, ,,chargé de la
Direction #des hollandais réfugiés en France” 4 c)ct. 1792
on’derteekend,
‘dal ,,de heer Wipperman, officier der cavalerie”, was toegelaten geworden tot de ,,liste de la subsistance. accordée aux réfugiés d’après un état fourni par
M. Beyma le 17 février 1788” [die alleen te maken had
me1 de gewone vluchtelingen tle St. Omer]. Sedert dien had
hij z&h in Frankrijk steeds goed gedragen. Daaronder een
verklaring van ,,maire et officiers municipaux de St. Omer:
cerlifions que le citoyen Wepperman [aldus werd hij blijkbaar vermeld op de distributielijsten, in navolging van
Hleusden c.a.] s’est comporté ‘d’une manière tres-louable
pendant leut le temp qu’il a ,demeure
en cette ville, et
qu’il a Loujours
manifest6 des sentimens conformes aux
principes de la révolution.” 1)
IJit al het vorenstaande blijkt, dat familie \v., zooals ik
allang had vermoed, niet ineens begin 1787 uitweek naar
Frankrijk, doch met enkele etappes; zij is eerst terecht gekomen in Brabant, daarna waarschijnlijk te Brussel of
Antwerpen, per slot vlak vóór 17 Feb. 1788 te St. Omer.
Noch te Heussden noch te Breda (aan den naasten grooten weg naar ‘de Oostenrijksche Nederlanden) noch te
Bergen op zoom (woonplaats 1773-80) is omtrent hen
eenig spoor gevonden uit ‘de jaren 1786-7.
Verme18de verklaringen uit St. Omer had W. noodig, daar
hij in Franschen militairen dienst kon treden als kapitein
bij het krachtens besluit der \Qetgevende
Vergadering opgerichte ,,Légion germ:.mique”,
volgens nagenoeg al zijn
staten van dienst op 4 Sept. 1792. 1) In zijn eigenhandig
geschreven staat dd. 16 April 1810 vermeldde W. echter:
,,kapitein 4 Feb. 1792” [acte noch korps vermeld]; 4 Oct.
1792 kapitein in pranschen dienst.” 2) In \Q.‘s dossier
in het M. V.O. te Parijs berust zijn brief dd. 1 Dec. 1792
(zonder plaats van verzending) aan den ,,citoyen ministre
de la guerre.” W. had in dank diens brief dd. 9 Nov. 1792
ontvangen, zijn benoeming tot ,,capitaine de Piconniers”
in het L. G. inhoudende , ,,et prie de croir’e que j,e ferai tous
mes efforts pour justificr” votre choix, en maintenant de
tout mon pouvoir la liberté, l’égalité et en servant fidèlement la République française que j’ai adopté depuis longtemp pour ma Patrie.” IJit zijn o/ficieel ,,brevet
de capi-

1) Dossier

v,an

H. C. Wipperman (verg. blz. 23, noot 3).

2) Zie voor dezen Staat van dienst

Aanteekening

III.
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taine”, Parijs 11 April 1793 van hel Conseil Exécutif provisoire der Fransche Republiek, blijkt, dat het ,,citoyen
Herman Coenraad Wipperman” had benoemd tot commandant van een vacant zijnde compagnie ,,Piquenrs A
cheval” in het Légion germanique, krachtens de wet van
4 Sept. 1792 opgericht. Hoven aan het brevet staat o.m.:
,,Né le 6 .Janvier 1736 à Tournay. Capitaine dans cette
Légion le 4 Sept. 1792.” 1)
Evenvermel’de
feiten en data stemmen niet volkomen
overeen: W,.‘s eigen aanteekening dd. 16 April 1810, dat
hij 4 Feb. 1792 kapitein werd, berust op een vergissing,
zooals aanstonds blijkt. Zijn hem einde Nov. 1792 geworden benoeming tot kapitein van het Fransche leger gold
Zafer vanaf 4 Sept. 1792, datum van oprichting van het
L.G., een terugwerkend e kracht, waarschijnlijk verleend
om de dienstneming aan te moedigen. Het is nl. wel zeker.
dat W. zich daarbij eerst later heeft verbonden, op .zgn
uroegsl op ‘den door hem vermelden datum van 4 Oct.
1792, tevens dien, waarop hij te St. Omer zijn bewijs van
goed gedrag ontving; de effectieve indiensttreding ,zal eerst
na 1 Dec. 1792 hebben plaats gevonden. Vermeld brevet
heeft de reeds gedane benoeming eersl 11 April 1793 bevestigd. Aangezien hij daarin alleen ,,citoyen” wordt genoemd zon’der vermelding van een militairen rang, was
hij t.v. niet in Franschen dienst.
Wat W. heeft bewogen dienst te nemen bij het Légion
germanique, bleek mij niet. Behalve wegens zijn leeftijd
zal hij door plaatsgebrek niet in aanmerking zijn gekomen
voor hel eenige regiment cavalerie van het Légion balave;
voor den dienst te voet daarbij was hij niet onder18egd. Wellicht beeft bij gemeden waarschijnlijk rechlstr’eeks tegen
zijn vaderland Le velde te motten trekken; heeft hier misschien hel oude Duitsche bloed gcsl;roken, 2) waar hij
zijn eigen vaderland had prijsgegeven?
Blijkens een drietal later te vermelden verzoeken ao.
1795 en 1799 van W.‘s zoon en diens slaat van dienst is
ook deze laatste in 1792 in Franschen krijgsdienst getreden: hij heeft vanaf dal jaar tol de ,,inroeping der Bataven”
(1795) ge,dien’d, eerst in een ,,Fransch legioen”, daarna als wachtmeester in het Ile Hegiment Huzaren, toen
hij, 17 jaar oud, met paspoort uit ‘dien dienst trad. In
verband met waL aanstonds volgt en met den inhoud van

1)

Brevet

in

mijn

bezit.

2) Verg. blz. 29-30 en Aanteekening

ll.
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het aangehaal’de
albumblad, is het wel zeker, dat Simon
Casimir W. heeft dienst genomen bij het onderdeel zijns
vaders in het Légion germanique.
6 hug. 1792 was tusschen den Fransehen M. V. 0. en
eenige vooraanstaande Duitsche vluchtelingen een .,capitulatie” (overeenkomst) gesloten, welke 4 S’ept. 1792 wettelijke sanctie kreeg, toen het Wetgevend Lichaam - overwegende, dat de omstandigheden uitbreiding van het leger
met lichte troepen urgent maakten - besloot tot zeer
spoedige oprichting van een Légion étrangère, genaamd
,,Légion germanique.” 1) Het zou bestaan uit de 3 Wapens,
hoogstens 3000 man sterk zijn, waarvan 1000 te paard:
4 Neska’drons
lichte kurassiers en 4 ,,de piqueurs ou de
piconniers A cheval”, 2) ook wel ,,uhlans” of Janciers”
genoem’d.
Deze laatsten, te wapenen m’et lans, sabel en
pistool, werden per saldo, daar geen voldoend aantal lansen kon worden aangeschaft, dragonders. 3) Het legioen
werd te Parijs opgericht; de aanwezigheid van zoovele gewapeede Duitschers in het hartje der hoofdstad wekte
weldra wantrouwen; men vreesde, dat de contra-revolutionnairen zich zouden bedienen van zulk een legerafdeeling. Ondanks vele recruteeringsbureau’s, ook aan de
N. en N.O. grens, bleef de maximum sterkte (1 Mei 1793
bijna 1500 man? waarvan 880 cavaleristen) verre beneden
de organieke van 2590 man: zeer vele Duitschers deserteerden, zoodra zij hun handgeld hadden gelicht.
In het L. G. dienden aanvankelijk als officier bijna evenveel Nederlanders - meest gekomen uit St. Omer, zooals
W., of uit Béthune, Watten, enz. - als Duitschers. De eersten kwamen er door tusschenkomst van hun landgenoot
F. C. H e y d e n , ,,colonel en second” in het Legioen, die in
Duitschen, daarna in Staatschen ‘dienst was geweest. 4)
Verder telde men onder de officieren Zwitsers, enkele Belgen, Polen en Italianen! De voornaamste beweegreden
voor de uitgeweken Nederlanders om daar dienst Be nemen
zal zijn geweest hun Fransche ondersteuning in te ruilen
voor ,een. aciiviteitstractement, ook een einde te maken
aan hel rondhangen te St. Omer of elders. Wipperman bv.,
een der oudste kapiteins van het Legioen, ontving 3600
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francs lractcment per jaar 1) inslede van 1080 francs
zg. pensioen.
Men hield echter geenszins vast aan de oorspronkelijke
bepalingen der Capitulatie; zoo kwamen, lvellicht mede in
verband met vorenvermeld wantrouwen, weldra zeer vele
Fr’anschen als officier bij dit zg. Duifsche legioen. Wipperman heeft daaronder 2 merkwaardige personen leeren
kennen, nl. de bekende Generaals der revolutie Augereau,
die de Napoleontische oorlogen tot het laatst heeft mee-gemaakt, en Marceau,, die sneuvelde in 1796 (blz. 152, nt 3).
Onder die Fransche officieren waren ook vele avonturiers,
die zich als zoodanig binnendrongen in het L. G., barricadenstrijders enz. van 14 Juli 1789 of 10 Aug. 1792, t.v. gewone soldaten in hel staande leger. De volledige encadreering van het L. G. geeft Chuquet met vele personalia omtrent de meeste officieren. 2) Als ,,capilaine des piconniers ou piqueurs a cheval” droeg H. C. W. ,,een groen
lakcnsche uniform met roode voering, wilte kraag en roode opslagen, een gemskleurig vest met één rij knoopen;
witte knoopen aan jas en vest zooals bij de huzaren; helm
met kokarde en pluim; zwarte stropdas en mantel. 3)
Weldra moest het L. G. wegens onrust op het platte
land en hongersnood eenige detachementen uitzenden,
o.a. naar Chartres en naar I~ambouillet, die hun dienst
zóó goed verrichtten, dat men Dec. 1792 besloot het gehcclc korps tc verplaatsen naar Fontninebleau om daar
de openbare orde te helpen handhaven en de groote
staatsbosschen te beschermen tegen plundering; wellicht
levens een middel om het gewantrouwde legioen te verwijderen uit de hoofdstad in een richting van de Pruisische
N.O. grens af op een wijze! lyelke noch aanstoot geven
nocah opzien buren kon?
Door de wijze, \vaarop het I,.G. was tol stand gekomen
en de troebele tij’den, waarin men leefde, droeg het de
kiem der ontbinding in zich. Hij de oprichting was uit
zijn boezem de naam ,,Legioen der Vandalen” naar voren
gekomen doch die titel had geen ingang gevonden. 4) Wipperman heeft gedurende de minstens 7 maanden, dat hij
effectief bij het Legioen heeft gediend, daarin op allerlel
gebied zeer veel meegemaakt; het zal hem, ondanks aller-
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Chuquet.
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lei weinig aangename ervaringen te St. Omer, daarna zijn
gebleken, dat elke verandering geen verbetering was, dat
hij van Scylla in Charibdis was vervallen,
Begin 1793 vonden in Frankrijk belangrijke oorlogsvoorb,ereidingen plaats, ,daar het 1 Feb. den oorlog verklaarde aan den Koning van Engeland en aan onzen
Stadhoud’er; het had ‘t hoofd te bieden aan een zeer
machtige coalitie. Volgens het oorlogsplan hield Frankrijk
zich overal verdedigend, behalve in het N., waar Dumoriez onze Republiek ten val moest br#engen. In verband
daarmede ontving het L.G. order Fontainebleau 20 en 22
Feb. 1793 te verlaten en te marcheeren naar Sedan; vandaar is het nog opgerukt tot Philippeville, vlak achter de
N. grens. De discipline, welke af en toe reeds bij de detachementen zeer te wenschen had overgelaten, 1) ging nog
zeer achteruit, toen Dumoriez’s inval in de Nederlanden
weldra uitliep op een volkomen mislukking; de desertie
nam in het L.G. zeer toe, vooral, daar de opperbevelhebber het slechte voorbeeld gaf; m’en zag in, dat het zeer
onoordeelkundig was geweest het te brengen naar het
Noorden zóó dicht bij de Pruisische grens. Er braken toen
voor h,et Legioen zeer kommervolle tijden aan. Daar
Spanje inmiddels Frankrijk den oorlog had verklaard,
werd ‘den M. v. 0. voorgesteld het korps te gebruiken in
d’e Pyreneeën, hetgeen ‘t Comité du Salut Public goedkeurde! Intusschen was de Vendée volledig in opstand
,gekomen; Rerruyer, commandant van het reserveleger,
vroeg den M.V. 0. dringend om troepen. D,aar er niets
meer beschikbaar was, dirigeer,de het D. v. 0. het legioen
op ‘de Vendée; in 2 colonnes moest het over Châlons S.M.
(16 Apr.) en Amboise 3 en 5 Mei 1793 te Tours aankomen.
Veel erger was, dat de revoluti’e, welke allerwegen de
meest verdachte elementen naar boven deed komen, alsmede de hoogst roerige politiek dier tijden verdachtmaking
van het 1,. G. en zijn chefs, daardoor scheuring in dat
korps teweeg brachten; zijn dagen lvaren geteld. ,,11 y
avait parmi les officiers français de la légion que le
ministre avait nommés et que le conseil d’administration
avait dû recevoir, ‘des hommes résolus de prendre les premières places par tous les moyens. 11s cherchèrent & se
faire un parti; ils prêchèrent l’insubordinalion et le desordre; ils dénoncèrent les chefs, les accusèrent faussement
et ils trouvèrent un appui dans les représentants du peu-

1) Chuquet, 77-80.
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ple yui, de leur popre mouvement, casserent et d&hir&
rent la brigade germaniyue.” 1)
Ten deele aangesticht ‘door verdachte merken, verwijderd uit het Legioen, en onder leiding van den tweeden
overste Heffroy der Piconniers (W.‘s rechtstreeksche chef).
,,un ambitieux sans foi el sans scrupule”, en overste Burac
van hel Legioen werd daarin vanaf Dec. een beweging
gaande gemaakt om het tegen zijn 4 chefs en de hun .trouw
gebleven officieren in opstand te brengen. Een ontslagen
hulpadministrateur,
op heeterdaad betrapt op diefstal,
hielp dapper mee om die ch’efs in discredi,et
te brengen! De
beweging \verd vooral aangewakkerd door 2 Fransche officieren van het korps, soldats de fortunc in den ongunstigsten zin, Laurent en Dangerville, die reeds heel wat
op hun boekje hadden. Eind Maart 1793 werd er een
,,algemeene vergadering” van de officieren.gehouden tegen
hun chefs, beschuldigd van allerlei oneerlqkheden: bedrog
met dc sterkte, de traclemenlen enz. 28 Maart 1793 wisten IJangerville en Laurent door te dringen tot de Nationale Vergadering om daar het Legioen en zijn chefs verdacht te maken. Beider Nota bleek op tal van planisen onjuist tol valsch. 28 Maart 1793 teekenden de 4 chefs met
28 oftïciercn van het L. G., waaronder Wipperman, te
Philippeville een prolesl aan het M.v.0. >,contre la dénonciation i l l e g a l e , faile p a r une tr&+petlte m i n o r i t é d u
corps.” 2) Dat luitenant Marceau mede teekende, strekte
alleen reeds tot volkomen rechtvaardiging van de chefs. 3)
Maar 1,. en 1). konden zonder uerlol, doch ook zonder
dat daartegen iets werd gedaan, te Parijs blijven en daar in
de dagbladen hun verdachtmakingen voortzetten, welke
een willig oor vonden bij den beruchten hfarat. Daarmede
was het Legioen verloren: beschuldigingen, dal de chefs
soldijstaten teekenden voor 1800 man, hoewel hel korps
geen 1000 man telde, enz. deden de ronde. ,,L’ami du peuplc”, gekant tegen dc legioenen, plaatste &n 11 April en 18

1

)

Chuqcet,

68-9.

2 ) Chuf,uet,
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Juni 1793 grif een memorie van D. en L. met nog veel
krassere beschuldigingen dan 27 Maart ingebracht bij de
Kationale Conventie: de chefs zouden reeds 16 millioen
francs hebben ontvangen, het lO-voud van de waarheid! Zij
weerlegden met de goedgezinde officieren alle aantijgingen
en toonden aan, dat niet zij het L. G. naar de N.-grens hadden gebracht - waar een groot deel was overgeloopen
naar den vijand - doch dat de leiders integendeel alle
betrokken autoriteiten hadden gebeden het daarvoor niet
te bestemmen! Van de 80 officieren keurden er meer dan
60 de zendin,g en de acte van L. en D.. hoogelijk af! 1) Nieltemin was het se.dert het verschijnen van hel bewuste artikel
in Marat’s blad ,,perdu dans l’opinion publique”: overal
werd het voor verdacht gehouden. De desertie, daarmede
de ontbinding, nam hand over hand toe. Dangervílle en
Laurent, na een afwezigheid van een maand eindelijk bij
hun korps teruggekeerd, werden door den kolonel en chef
gevangen gezet, doch op last uit Parijs weer in vrijheid
gesteld! 4 Mei 1793 besloot de Wetgevende Vergadering
2 harer leden onmid’dellijk naar Tours te zenden ten einde
zich ter plaatse volledig op ,de hoogte te stellen; dien zelfden dag zette het hoofd van het departement Indre-etLoire, waarin het L.G. verblijf hield, de bewuste 4 chefs
hoogst willekeurig af en beroofde hen van alles! In totaal
werden 27 officieren **gevangen gezet; Wipperman was
niet daaronder, wèl zyn rechlstreeksche chef, luitenantkolonel Haindel, commandant van de Piconniers. Na 2
maanden werden de chefs overygebracht naar Pari,js!
De beide raddraaiers in het korps, luitexmt-kolonels
13effro-y en Burac, werden daarbij bevorderd tot eerste en
tweede kolonel. 2) Bijna alle Fransche officieren, waaronder Dangerville en Laurent, maakten bevordering in
dit z.g. Durtsch legioen of elders. Een nieuwe naam ,,Légion de Ia Fralernité” kon geen ingang vin’den. De afgevaardigden geloofden alles, wat Marat hun opdischte; aldus veroorzaakten zij, zooals de officieren van het IA. G.
nog 13 Mei 1795 het Comité du Salut I’ublic schreven,
,,la dissolution de ce corps qui, d’apr&s le témoi,gnage de
tous les genéraux qui l’ont VU, était un des plus beaux
de la France!”
Nadat ‘er nog sprake van is geweest ,de overrest,en ,tcr
beschikkin,g van den minister van Marine naar de West
te zenden( !), werd een detachement daaruit - sterk 620
1) Chuquet, 113.
2) Zie voor hen verder blz. 157.
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man, waaronder 200 te paard, met 2 kanonnen - gedirigeerd op Saumur (Vendée), waar hel ter beschikking
kwam van den onbekwamen Leigonyer, ,,général de hasard el ‘de rencontre.” Het overige bleef (als depot? j meerendeels Le Tours.
Nagenoeg zeker is W. sr. achtergebleven bij dit Iaatsle
gedeelte; zijn zo011 Simon Casirnir is met bedoeld detachement ‘de Vendée binnengerukt. Na verschillende schermutselingen onlving het mobiele detachement 9 -Juni den
genadeslag in een gevecht om Saumur, waar de Vendeeërs
zegevierend binnenrukten cn een enormen buit maakten, waaron’der
46 kanonnen. Het z.g. leger van Leigonyer
week in onbeschrijfelijke verwarring lerug: SOOO gevangenen in ‘svijands handen latende! Van het L. G. hadden de
kurassiers zich goed gehouden; de infanterie en dragonders waren bij troepen ovcrgelooyen en vormden later
de kern van den Vendée-opstand!
Deze gebeurtenissen deden de maal overloopen. Generaal Leigonyer had reeds vóór Saumur geklaagd over het
L. G. en opneming in andere troepenkorpsen voorgesteld ;
thans werd zulks noodzakelijk; hierbij speelde Marat andermaal een rol. Het Legioen werd beschuldigd van indiscipline en laaghnrligheid; zijn samenstelling, de verschillende talen, welke mm ‘er sprak en de ongelijkmalige
bewapening eischten de opheffing. 22 *Juni 1793 besloten
de volksvertegenwoordigers bij het W. leger 011 eiyen gezclg uil de restanten nieuwe korpsen te vormen. l\amens
hel Uitvoerend Bewind werd hei L. G. door Konsin, bijgestaan door (;eneraal-~~aioor Fabrc-Fonds gereorganiseerd.
26 Juni 1793 hield dézc laatste te Tours een inspectie
over de troepen te paard van het L. G., waarna hij bekend
maakte? dat daaruit een regiment zou worden gevormd.
In naam der wel deed hij 12 officieren van de kurassiers
voorkomen, t\fslijgen, de wallens strekken en .gevangen
nemen. Den volgenden dag lverd wat er a:ìn Infanterie
over was omgevormd lot hel 22e Regiment Lichte Infanterie, dal slechts heefl beslaan tot einde 1796; mede 27
Juni 1793 werd uit de resteerende ruiterij, 387 man (van
de 1020) met nog minder paarden het 24~ Regiment Chasseurs A Cheval opgericht, weldra omgedoopt tot lle Hegiment Fransche Huzaren? daar eerstbedoeld regiment toevallig te zelfder tijd in hel Leger van de Pyreneeen was
opgericht! Het heett zich, zij het later ond,er andere benamingen, in hei Fransche leger welen te handhaven. De
nieuwe regimentscommnn<lant kwam niet voort uit het
L . c;., doch was een or-juwelier, door de revolutie naar
boven gekomen in mililaircn dienst 1 Omtrent de piqueurs
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à cheval en hunne officieren vermeldt Chuquet niets in
het bijzonder. Hiermede had het Légion germanique het
lot ondergaan., waartoe alle vrijkorpsen door hun aard
als voorbeschikt zijn - men ,denke b.v. aan ons Légion
batave van 1793, aan al onze vrijkorpsen van einde 1813
en begin 1814 - nl. per saldo omgevormd te worden tot of
opgezogen in korpsen van het geregelde leger. 1)
Toen het L.G. werd weggereorganiseerd, sprak het vanzelf, dat zijn depot te Tours moest verdwijnen. Ruim 30
officieren, waaronder ook H. C. Wipperman, kapitein der
Piconniers, 2) werden uit hun functiën gezet; reeds zijn
achterblijven aldaar, toen de mobiele elementen de Vendée introkken, wijst erop, dat hij als 57-jarige behoorde
tot de oudere, minder voor den velddienst bruikbaren; zooals bij alle reorganisatiën door inkrimping verdwijnen
deze het eerst; overigens golden ook allerlei andere overwegingen, zooals o.a. dat hel de aristocraten waren, hetgeen wel niet zal hebben gegolden voor W. Uit aller naam
werd te Parijs protest aangeteekend; hevig klaagde tnen
over Ronsin. 3) Van de 4 ritmeesters, noodig voor de
oprichting van 11 R.H., kwamen er 3 voort uit het L. G.,
doch zij waren 15, 16 en 30 jaar jonger dan W.; de jongste hunner was, gendarme zijn,de, in het Legioen getreden. 4)
Van een kant zal W. sr. hel scheiden niet zwaar zijn
gevallen: hij had in 7 maaeden ruimschoots gezien en
ondservonden van de weldaden der zoo hoog geprezen
,,vrijheid, gelijkheid en broederschap!” 13-16 Mei 1795
treft men hem teSens aan 5); of zijn gezin daar was blijven
wonen op den doormarsch Philippeville-Tours van April
1793 6) dan wel of hij daar na de ontbinding van het
L. G. nog militairen dienst heeft verricht, is mij niet gebleken. Nagenoeg zeker is hij vandaar naar onze Republiek
teruggekeerd. 7) Waarschijnlijk heeft het gouvernement
vooreerst niets geNdaan aan die ter zijde gezette officieren, 8)
zoodat hij met zijn gezin ten hoogste zal zijn teruggevallen
tol zi,jn
_.
~~~oude ,,subsistance” van 1080 franc per jaar. Dat
1 ) E e n ‘ u i t z o n d e r i n g h i e r o p h e b b e n g e m a a k t d e a o . 1 8 3 0 i n NoordNederland
de
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zijn zoon, vermoedelijk in verband met dit laatste. overging
in 11 R.H. is zeker, al komt zijn naam niet voor op de
lijst van hen, die ‘daarbij 27 Juni 1793 overgingen 1); dit
blijkt uit een later hem betreffend request (blz. 163) en een
voor,dracht; daar uit het eerste blijkt, dat hij heeft gediend
bij ‘de le compagnie, bij welke een jager Widmann wordt
vermeld 1), moet liier aan een schrijffout worden gedacht,
destijds met eigennamen zoo gebruikelijk, en staat levens
vast, dat KV. jr. heeft gediend onder kapitein H. van Vessem, geb. 1756 le ‘s-Hertogenbosch, 1777 in dienst getreden bij de bereden gardes du corps van Holland, 4
Smept. 1792 luitenant der kurassiers in het L.G., 1793 overgegaan in dienst der Rataafsche Republiek. Hij had zich
9 Juni 1793 bij Saumur buitengewoon onderscheiden en
zal dus W. jr. een zeer goed voorganger zijn geweest. 2)
Die gevechten in de Vendée, meest met mobiele colonnes,
lilepen in 1793 door tot in Oct.;. een regimentsgeschiedenis
vermeld 8daaronltrenl:
?,Le llme H u s s a r d s , p e n d a n t que
se livrent les 4 grands combats? reste en Vendée et parcourl le pays en leus sens pour empecher de nouveaux
s o u l è v e m e n t s . C e t t e tache, rempli avec l a p l u s g r a n d e
abnkgation, lui coule un grand nombre de braves, tombés
isolément sous les balles, parties des talus et des haies
qui coupaient alors cette contrée.“. Rij een dier ,,hevige
actiën” moet W. jr. ,door de royalisten gevangen gemaakt
,,in e e n h a r d e k r i j g s g e v a n g e n s c h a p z i j n geworgn’>
w e l k e w a a r s c h i j n l i j k n o g i n 1 7 9 3 i s geeindigd.
H’et Lieuw gevormde regiment is tot einde Nov. 1793 gebleven in de VendCe, toen het werd ingedeeld bij het leger
onder Pichegru tegen de Ooslenrijkers onder Generaal
Wurmser en het korps van Condé, waar het zich in tal
van gevechten zeer goed gedroeg. Doch daar de Vendée
groote zorg bleef baren, werd 11 1~. H. Feb. 1794 weer ingedeeld bij het leger van het Westen, echte: na een korte
v,erschijning in het bekenden Tours doorgezonden naar
de W. Py-enceBn! Toen moest het echler verscheiden detachementen achterlaten voor de Ventlée, zooals te Thouars, Renncs, Nantes? Saumur, enz. Het gros van het korps
kwam Dec. 1794 terug uit de I’yrence~n. Rij welk deel de
l’e compagnie, wanrbg W. jr. heeft behoord, is ingedeeld
geweest, is mij niet bekend. 3) Hij is, inmiddels bevor1)

Chuquet,

2)

Idem, 153,

181, 226-7,

3)
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derd tot wachtmeester, najaar 1795, na bij 11 R. H. met
paspoort te zijn vertrokken, in de Bataafsche Republiek
aangekomen,
Toen het L. G. ontbonden was, de beruchte ch,efs Beffroy ‘en Buzac 3 maanden ‘daarna geschorst waren en
niet weer in dienst terugkeerden, staken de eerste, ter
zijdse geschoven chefs <de hoofden weer op, bijgevallen
door vele officieren, met die ontbinding buiten militairen
dienst geraakt, waaronder Wipperman. Na een langen,
krachtig door de 4 chefs volgehouden strijd vanaf Juli
1793 volgd’e 19 Dec. 1795 nagenoeg volkomen rehabilitatie. 13 Mei 1795 verzochten 23 officieren van het voormalige L. G., 9 onderofficieren en een aalmoezenier uilkeering van hun achterstallig tractement en weder indienststelling in hun ouden rang. 1) Op ‘de daarbij behoorende
lijst, 27 Florial 111 (16 Mei 1795) te Parijs door den
raad van administratie van het voormalige L. G. opgemaakt, komt voor kapitein der Piconniers Wipperma?,
woonachtig te Sens, als eenige van de 8 voormalige kaplteins van de Piconniers met een jaarlijksch tractement
van 3600 franc volgens de capitulatie van 6 Aug. 1792;
nagenoeg alle anderen woonden te Parijs. 1)
Die chefs voerden aan, dat hun bestaan hun onschuld
bewees, ,?car, s’ils étaient coupables, ils auraient péri dans
ces temps barbares où l’on versart des torrents de sang
SOZLS la moindre apparente!” 2) De bordjes waren geheel
verhangen: een rapport concludeerde, dat de officieren
van het L.G. ,,avaient éte victimes de l’intrigue de ceux
qui voulaient leurs places, que l’arbitraire le plus affreux
avait pesé sur eux, qu’ils avaient gémi sous le poids de la
tyrannie de Robespierre.” Velen waren weer in functie
gesteld, anderen, waaronder Duitsche en Hollandsche patriotten (hierbij W.) wachtten no,g, dat hun recht zou
worden ge’daan. En dat was noodig: Jls étaient sans
ressources et n’avaient rien; il fallait donc les mettre en
subsistance, puis les réintégrer, leur payer, aux termes de
la lei, les arrérages de leurs appointements. N’,avaient ils
pas été employés par un contract solennel, taxé même de
capitulation?” 3)
H,et Comité du Salut Public ging ten deele accoord hiermede: 28 Mei 1795 bepaalde het, dat de officieren van
het I,.G. zouden worden hersteld in hun rang naarmate
1 ) C h u q u e t , b l z . 1 9 6 e n b$age
2)

Ik

cursiveer.

3)

Verg. blz. 149.

XII.
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,er plaatsen openkwamen, doch dat de vreemdelingen (dus
ook Wipperman) uitgesloten zouden blijven van den Franschen dienst! Na hevige protesten, zelfs van den Rataafschen gezant, waarbij werd verwezen naar den zin der
Capitulatie, verklaar’de
dat Comité 21 Juni 1795, dal het
Gouvernement zich zou houden ,,aan de bij de Capitulatie
bepaalde gelijkstelling van militaire aanspraken voor de
vreemde officieren met and’ere Fransche burgers;” ook zij
zoud’en dus, mits geschikt, in aanmerking komen voor
vacante plaatsen. Sommigen hunner moesten echter lang
wachten, o.m. totdal alle rekeningen betreffende het 1,. G.
nagezien en aangezuiverd zouden zijn! 12 Oct. 1796 werd
bepaald, dat allen, die toen nog wenschten in le vallen,
a la suite zouden ingedeeld worden bij de korpslen van hel Alpenleger! Dat was niet naast dedeur! Leer weinigen hebben
daarvan dan ook gebruik gemaakt: zij waren gevestigd, oud
en vermoeid ‘door de revolutiejaren of meenden, dat het
Directoire zou terugkomen op zijn besluit. 1 j Wat Wipperman betreft, zijn aspiratiën gingen vooral na den val van
het Stadhouderlijk bewind precies den anderen kant uit;
van Sens (nog medio Mei 1793) moet hij zeer kort daarna
als gevolg van Pichegru’s blijvend succes in onze Republiek daarheen zijn teruggekeerd; eindse Aug. 1795 aanvaardde hij een sedentaire militaire betrekking op het
eiland Goeree (blz. 160-1).
Dat W. per sal’do zijn 2 jaren z.g. achterstallig tractement heeft ontvangen, acht ik, gelet op het voren vermel,dse, wèl bvaarschijnlijk. T.v. zal hij het financieel stellig
zeer moeilijk hebben gehad, want men leefde midden in
den assignatenzwendel der Fransche revolutie, waaraan
de grootste Duitsche financiers zich konden spiegelen, toen
zij na den oorlog 1914-18 de mark tot een biljoenst’e
harer waarde ‘deden afglijden. Die zwendel, begonnen
cin’de 1789 met ‘de na>tionalisatie,
daarna verhypothekeering van het kerkelijk bezit, leidde ertoe, dat er begin
1796 voor 451/~ milliard francs aan assignaten in omloop
waren; gevolg was! dat alle metalen geld uit het verkeer
verdween, zelfs het koper, niettegenstaande de Jacobijnen

1)
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,overal de kwkklokken deden omsmelten. Toen Feb. 1793
de o o r l o g m e t E n g e l a n d u i t b r a k , d a a l d e d e k o e r s
g e w e l d i g ; t e n slotte ‘ z a g nien a f v a n e l k e p o g i n g t o t
d e k k i n g . V a n 98% i n A u g . 1 7 8 9 w a s d e k o e r s e i n d e
1794 gedaald tot 20, in Maart 1796 tot 0,360/0. Dit vormde
z.g. het einde van het papieren huishouden. 21 Feb. 1796
werden op de Place Vendôme te Parijs onder het woedend
gebrul van het volk, tot algemeene vertwijfeling gebracht,
de drukpersen en platen plechtig verbrand. Tevergeefs:
Weldra daalde de koers tot ij4 O/O. Toen schreef de Minister
van Financiën een gedwongen leeniug uit, hetgeen aanleiding gaf tot een nieuwe paniek. Dekking moest er zijn;
dat bleek hel eenige redmiddel. Men ging toen over tot
verpanding van de bosschen; nieuwe pandbrieven werden
uitgegeven : ,,mandats territoria&‘, eigenlijk niets dan ‘de
oude assignaten, welke men tegen 30% kon inwisselen
tegen de nieuwe papieren. Gevolg was, dat deze mandaten,
reeds einde 1796 gezakt tot 2,.5o/0, nog verder kelderden.
De uitwerking dezer financieele politiek op het maatschappelijk leven was vernietigend; de rent,evoet, vóór de revolutie 4 tot 60/0, steeg gedurende de omwent,eling snel
tol 24, per slot tot 840/0. Faillissementen en werkeloosheid
namen schrikbarend toe; alles werd ongekend duur, zoodat verarming en ellende in alle standen om zich heen grepen. De boeren kochten geen mest meer, dreven roofhonw
’
m e t d e n botdem e n v e r w o e s t t e n d e b o s s c h e n ; ”
gerden papieren geld aan te nemen, waarmee zij in’de “tad
zoo goed als geen inkoopen konden doen. In de steden
hoorde men slechts van roof en plundering om zich van
voedsel meester te maken; voor de bakkerswinkels verdrong men zich in het vroege morgenuur. Feb. 1794 begonnen de eerste symptonen van den hongersnood: de
boeren weigerden graan af te geven; liever gaven‘ zij het
aan de varkens of stopten het onder den grond; de bewoners der steden moesten zich met een dagrantsoen behelpen van een half pond brood, een derde tarwe en tmee
derden maïs. Het ergste woedde de honger in de hoofdstad; daar stierven de menschen bij honderden; hongeroproeren waren aan de orde van den dag. 1)
Dezen financieelen tocstan8d, welkc doet denken aan de
ergst beproefde landen uit den grooten oorlog in hun ergste tijden, heeft Wipperman van zeer nabij meegemaakt,
al heeft hij waarschijnlijk niet in het ergste centrum,
1)

Dr. Rocke

: Maandblad.

in Die Weltmarkt. 1922. Dr. Ing. L. G. Stokvis in Haagsch

1937.
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Parijs, verbleven. Bittere armoede en ellende zijn stellig
ook daarbuiten geleden.
Twee feiten wijzen op de mogelijkheid, dat W. Sr., einde
Juni 1793 ,,afgevloeid”
door opherfing van het L.G., hoewel in Mei 1795 nog woonachtig te Sens? toch nog op
eenige wijze ,ctcfieven Franschen dienst heett vervuld vóór
den volkomen val onzer Republiek:
le. schreef hij 20 Sept. 1799 na het sneuvelen van zijn
zoon, dat deze 3 campagnes met zijn vader meegemaakt
en onderschei’dene gevechlen in Franschen dienst bijgewoond had; 1 Dec. 1792 zijn Fransche benoeming onlvangen hebbende, kan hij aan ‘den veldtocht van 1792 nauwelijks eenig deel meer hebben gehad. De campagnes waren
derhalve die van 1793 op de Fransche N.-grens en die in
de Vendée, benevens een derde, niet bekende, misschien
1794?
2e. werd aan ,,le citoyen Herman Coenrad Wippermann, capitaine” door ,,les commissaires aux s e c o u r s
publics” bij brevet uit Parijs.,,le 29 Prairial l’an troisieme
de la .République une et indlvisible” [17 Juni 17951 naar
aanleiding van 44-jarigen dienst, effectief en te velde,
waarin hij zich steeds moedig had gedragen [aantal veldtochten niet ingevul,d], als bewijs van tevredenheid over
zijn diens1 toegekend ,,lc Médaillon de deux Epées en
sautoir”, zijn geheele verdere leven te dragen op de linkerzijde der jas ter hoogte van het 3e knoopsgat. 1) Hlijkens het bovenin het brevet ingevulde werd W. toen nog
gerekend te behooren tol het feitelijk medio 1793 weggereorganiseerde Légion germanique! Daar hij 24 Maart 1731
in dienst was getreden, \verd hij dus geacht vanaf dat Lijdslip onafgebroken in dienst te zijn geweest tot in 1795,
ofschoon daarin een hiaat was geweest van begin 1787
lot 4 Sept. 1792 en hij 26 ,Juni 1793 bij reorganisatie was
afgevloeid, doch wellicht niet blijvend? Stellig heeft de
Fransche onderscheiding gegolden als bescheiden belooning bij het einde der militaire loopbaan en het verlaten
van Frankrijk., wellicht tevens als pleister voor de wijze:
waarop hij 2 laar t.v. uit dat Legioen was gezel.? De bijna
60-jarige cavalerist, die, zeker sedert begin 1787, op allerlei
gebied ontzettend veel had medegemaakt, verliet den
ucfieven mililairen dienst uiferlijk
medio 1795 en moet
mei vrouw en dochter kort na den datum van het brevet
de terugreis naar onze Republiek hebben aangevangen: hij
1) Het ovale
in mijn bezit.
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werd nl. volgens zijn eigenhandigen staat van dienst dd.
16 April 1810 op 26 Aug. 1795 ,,agent van hel Ministerie
van Oorlog op de eylande Goedereede [d,estijd ook ,,Westvoorne” geheeten] en Flacque”;, 1) die +sedentaire” betrekking heeft hem echter, zooals zal blqken, allerminst
meen uitsluitend zittend leven bezorgd.
Bij de omschrijving van zijn functie heeft W,. zich in
1810 in tweeërlei opzicht iets te algemeen uitgedrukt: hij
werd Aug. 1795 ,,employé” van het aanstonds te noemen
Comité, vanaf 20 Maart 1797 Commissariaat; eerst Maart
1804 werd hij eenigszins bij bevordering ,,agent” daarbij.
Eerst einde Sept. 1806, toen ‘dit werd opgeheven als gevolg van de oprichting van het Koninkrijk Holland, kwam
WI. rechtstreeks onder het D.V. 0.
Krachtens het 26-7 Mei 1795 geratificeerd, 16 t.v. met
Frankrijk gesloten alliantietractaat zou het Fransche leger
op ons grondgebied 1 maand daarna worden teruggebracht tot 25.000 man, die volgens een der ,,articles séparés et secrets” volledig zouden worden onderhouden
door onze Republiek; ‘de desbetreffende ,,articles convenus” werden 27 Juli 1795 bekrachtigd. Dit tractaat heeft
onze Republiek alleen aan rechtstreeksche militaire uitgaven ongeveer 1 millioen gulden per maand gekost! Generaal Sabron noemde ‘de ,,gesloten alliantie het b’eruchte
verdrag, waarbij ‘de eenmaal zoö fiere Republiek zich tot
vasal zag vernederd; slechts in naam bleef zij hare onafhankelijkheid behou’den.” 2)
Op Goeree begonnen de requisitiën voor rekening van
het ,,Comité tot de algemeene zaken van het Bondgenootschap te Lande” 29 Juli 1795. 3) Reeds bij resn. St. G. dd.
15 en 22 Oct. 1795 werden de 2 voor de materieele en
voor de geldelijke verpleging - ,,vivres” en ,,betaling en
soldij en”, - ingestelde comités vervangen door één ,,Comité van administratie der Fransche troepen.” Dit nieuwe lichaam met zijn slecht beheer werd 20 Maart 1797
vervangen door een ,,Commissariaat voo’r de Fransche
troepen, in soldij van de Bataafsche Republiek” 4); de bekende J. W. Janssens, benoemd tot Eerste Commissaris
1 ) V e r g . Aanteekening lil.
2) Sabron. Oorlog 1794-5. II, blz. 234-5 en bijlage 33.
3) Oud-archief Ouddorp. No. 62.
4) O.m. 30 Juni 1803 adresseerde W. ,,aan het Commissariaat voor de
Fransche auxiliaire Divisie in het Bataafsche gemeenebest in den Haag;”
deze betiteling eenigermate phantasie?
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‘daarvan 1), zorgde toen voor de leveranties aan de Fransche troepen volgens de ,,articles convenus”; een Fransche ,,ordonnateur en chef” bracht hun vorderingen over
aan dien commissaris. 2) Janssens’ keurig ingericht en
verzorgd archief getuigt van de stiptheid en de toewijding., waarmede er onder zijne leiding is gewerkt.
Wipperman is vanaf 26 Aug. 1793 op Goeree verbonden
geweest aan bovengenoemden dienst. Na de instelling
van het zooëven vermelde Commissariaat (20 Maart 1797)
noemde hij zich aan het hoofd zijner brieven: ,,emplove”
- vanaf 27 Maart 1801: agent -. aan het Commissar<aat
voor c!e Fransche troepes in soldij der Bataafsche Republiek.”
Hoeveel moeite ik mij herhaaldelijk heb gegeven, toch
is W.‘s benoeming als zoodanig op het Alg. R. A. ook door
andere navorschers niet gevonden; dat de door hem vermelde datum juist is, zal blijken bij zijn definitief scheiden
uit den dienst 3,?. Hoe de oud-cavalerist, die nimmer aan
onze kusten had verbleven, op Goeree terecht kwam, is
‘evenmin opgehelderd; zijn schoonzoon .J. H. Lux schreef
Sept. 1809 in een request, dal H. C. W. ,,was gebenificeerd
met vermelden post uit hoofde xm zijn hooge jaren.” Dat
‘de voormalige Hollandsche officier, die van 1788 lot 1795
in FrankrQk had verbleven, daarvan minstens 8 maanden
in militairen dienst was geweest, zich bijzonder eigende
als trait d’union tusschen de ons krij.gsbestuur achtereenvolgens vertegenwoordigende instanties en onderdeelen
van h’et Franschc hulpkorps ligt voor de hand. De benoeming werd beslissend voor W.‘s verdere leven: hij bleef
ondanks enkele reorganisatiën zijn betrekking op hel
eiland vervullen tot de volledige liquidatie van dien dienst
einde 1810 en overleed 1: Ouddorp S April 1812: zoodat
hij zonder een+> onderbreking in 1809 (ontruimmg voor
de Engelschen) bijna 17 jaar heeft gewoond op het eiland !
Daar zijn 16 April 1810 ‘eigenhandig opgemaakte staat
van dienst vermel’dt: ,,veldtochten: geene”, heeft hij noch

1) Zie voor deze krachtige figuur, geb. 1750, cadet 1762,
1796:

Koolemans

B’eynen.

tor, blz. 46. Hij waso.a.

Veldtocht.

1799.

in 1808 M.v.0.

Overdruk

uit

Later als Jhr.

De

Militaire

Janssens

gepens.
Specta-

eenigen tijd

Commissaris-Generaal (Minister) van Oorlog, eerst voor de Z., daarna
ook voor de N. provinciën (1814-5).
2) Koolemans Beynen. 1799, 41-7.
3 ) O o k K o o l e m a n s B e y n e n . O v e r d r u k 1799, 50-1 n o e m t W i p p e r m a n d a t
jaar
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employé
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voor

het
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in 1799 noch in 1809, toen tijdens de landing in NoordHolland, onderscheidenlijk Zeeland onze geheele kust in
actie kwam, een werkzaam aandeel genomen aan eenige
krijgsverrichting, waarvoor hij trouwens vooral in laatstgenoemd jaar rijkelijk oud was. Zijn ,,campagnes” van
1792-3 met het Légion germanique heeft hij blijkbaar zelf
niet in aanmerking gebracht voor een eigenlijken ueldtocht [alleen de 2 groote verplaatsingen; v’erder bij het
depot?]; wel zijn hem later de jaren 1787 tot 1795 onder
het Stadhouderlijk bewind aangerekend voor Hollandschen dienst (zie ook de onderscheiding, vermeld op blz.
160).
Die zoon, wiens ontslag uit den Franschen krijgsdienst
uiteraard niet zóó spoedig verliep, volgde eerst wat later naar
het oude vaderland. 29 Sept. 1795 werd voor Simon Casimir Wipperman, geb. Bergen op Zoom - ,,wiens vader
als captain in dienst van ,deeze Republicq is geplaatst geworden - in 1792, als met ‘denzelve in 1787 genoodzaakt
geweest naar Vrankryk te vertrekken, aldaar aangesteld
als wagtmeester bij de le comp. 11 R.H. en zulcx tot nu
toe verbleeven”, 1) bij het Comité Militair van Holland
een request ingediend. Suppliant had ,,niet eerder kunnen
terugkeeren in zijn vaderland uit dien dienst noch zich
eerder adresseeren ten ‘einde zijn vaderland te dienen
als officier”; het verzoek luid’de ,,om bij de 7e halve Brigad,e als officier ‘t zij onder de cavallerie of onder de
infanterie te werden aangesteld.” 2) Soortgelijkle verzoek,en kwamen toen in menigte bij dat Comité in: Holland
wildae eenige Duitsche hulptroepen zelf aanhonden, dan
tevens ,,op een nationalen voet brengen”; verder stuurde
dat Comité er op aan, dat uit 2 x 2 + 1 losse bataljons,
welke Holland niet kon aanhoeden, door de St. G. (Comité
tot dme zaken van het Bondgenootschap) een 7e halve Brigadme zou worden gevorm’d (122 officieren, 1971 minderen; kosten 4 ton per jaar); anders konden die troepen
in dienst treden bij den vijand, want Daendels en Pyman
hadden ze aangetroffen ,,zonder betaling, dus in den droevigsten toestand, welke immer kan afgeschildert worden,
sig beviedend beroofd van voedsel, schier honger lijdend’e,
echter hun lot met geduld afwachtende”; deze zaak drong
volgens het Comité Militair dermate, ‘dat het 25 Aug. 1795
het Bestuur van Holland voorstelde er voorloopig voor
1) Hierin 2 kl’eine onjuisthedben:

W . j r . i s e’erst m e d i o 1 7 9 3 o v e r g e g a a n
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rekening van dal gewest een halve Brigade van te organiseeren in afwachting van de beslissing der St. G.. 1) De
‘eerste organisatie van de Bataafsche troepen is van 7 Sept.
1795; zij telde aan infanterie nog slechts 6 halve Brigades
+ 4 losse Jagerbataljons; Holland heeft ‘de 7e halve Brigade:
inderdaad omstreeks 21 Sept. opgericht; 1 Maart 1796 is
zij overgegaan in dienst ‘der Generaliteit.
Een afdoening op het verzoek van S. C. W. werd niet
aangetroffen. Daar hij eerst Oct. 1797 als volontair waarschijnlijk zeer spoedig onderofficier - in dienst is
getreden bij de le halve Brigade, is het C. M. blijkbaar niet
ingegaan op het verzoek; requeslrant had laatstelijk gediend bij de Fransche huzaren en was nog geen 17 jaar
oud, rijkelijk jong voor officier, al keek men in dien revolutietij’d niet zoo nauw.
(Wordt vervolgd.)

Nederlandsche adellíjke Geslachten (Namen)
Gegevens uit de Fichescollectie van het LANDSARCHIEF
Le BATAVIA, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins.
(Vervolg).
GRAAFLAND, Jhr. CHARLES MARIE -, (N.A. 1914
bl. 7 X) kwam 24 Juni 1887 in Indië met Schip zuidholland kap. S. Otto werd toen employé van een erfpachtsland in Ke’diri.
GRAAFLAND, CORSELIS -, gehuwd met H. KRIEK getuigen doop kind VAN HOORN te Batavia 29 Juli 1698.
1698.
GRAAFLAND: HELENA CATHARINA -, huwde SAMUEL BOODT, geb. Kalangan (Banjermassin) circa 1860,
luit. Inf., zn. van PIETER B. en JULIA THERESIA
HENDRIKSE); hij hsertr. als wedr. 8 April 1891 NICOOLINA HERMINA GRAAFLAND..
GRAAFLAND, Mr. JACOB -, onderkoopman werd 2 Sept.
1727 advocaat fiscaal van India; vanaf 20 Jan. 1728
pro interim wd. waterfiscaal te Batavia. Hij t 19 April
1729. zijn wapenbord in de Holl. kerk te Batavia.
GRAAFLAND, Jhr. Mr. JOAN -, (N.A. a.v. bl. 5 1X) werd
in NOV. 1865 in commissie gesteld over de nieuwe verandering van de functiën van rooimeester, ‘t kadaster
en de verponding. zie ziin huwelijk B.S. 151 bl. 32).
Van zijn kinderen werd:
ISAAC PIERRE CONSTANT ged. Semarang 7 Sept.
1851 (B.S. 54 bl. 39).
1)

Idem.

No.

4512.
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ARCHIBALD WILLEM JOHAN G. ged. Willemskerk
Weltevreden 23 Feb. 1862 en ANNA CHAKLOTTA
gedoopt a.v.
Hij werd 2 Juni 1854 griffier Raad van Just. te Batavia; zijn handt. als zoodanig Batavia 1857 in Fam. H.
891 in Landsarchief.
GRAAFLAND, Mr. J0,4N -, pres. schepenen en raad te
Amst’erdam (N. A. 1914 bl. 2 IV) was 20 Dec. 1701
met zijn huisvr. JACOBA VALCKENIER get. doop
kind VAN HOORN. (B.S. Batavia 19).
GRAAFLAND, JOHANNES HERMANUS -, een kind -f
Menado 31 Oct. 1853.
GRAAFLAND, Jhr. KAREL -, (N. A. a.v. bl. 5 sub 3) was
secretaris Wees- en Boedelkamer te Semarang (Juni
1862 en 1865. Zijn dienststaat (B.S. Bat. 73-405)
GRAAFL,4ND, NICOLAAS -! laatstelijk oud zendeling
leeraar te Tanawangko, directeur I n l . Onderwijzersschool, geb. Rotterdam 2 Maart 1827, t Depok 11
Oct. 1898, begr. ald. Hij huwde DIRKJE CATHARINA
WESSELING. lijn zoon JOHANNES HERMANUS GR.
f Sonder 31 Oct. 1853. (Fam. G 420).
GRAAFLAND, NICOLINA HER’MINE -, geb. Tanewangko (Msenado), 19 jaar, dr. van NICOLAAS GR. en hv.
AMALIA FREDERIKA PAULrNA FRIEDEL, huwde
bij volmacht Batavia-Soerabaja 8 April 1891 SAMUEL
BOODT, geb. Kalangan (Banjermassin) 31 jaar, le
luit. 1nf.f wedr. van HELENA CATHARINA GRAAFLAND, zn. van PIETER B. en JULIA THERESIA
HENDRIKSE.
GRAAFLAND, PAUL -, geb. 9 Maart 1895, t 12 Dec.
1895 b’egr. Menado.
GRAAFLAND, PIETER CORNELIS HOOFT -, T Soekaboemi 4 Oct. 1893 (B.S. 148 bl. 76).
GRAEFF, ABIGAEL DE -, huwde HENDRIK CORNELIS; zij laten kinderen doopen te Makasser 1756 en
1759.
GRAEFF, ANNA DE -, getuige te Batavia 19 Maart 1656
(B.S. Batavia 6) a.v. 1663 (a.v.)
GRAEFF, ANNETJE DE -, van Bengalen, huwde le
ARENT JANSSEN DE GRAEFF; huwde 2e Batavia
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19 Juli 1671 D. RIES (B.S. Batavia 55 bl. 118) Kind
le huw. ged. Batavia 3 Aug. 1664 (a.v.)
GRAEFF, ARENT DE -, sergeant Comp. (Zie hiervoor)
huwde ANNA DE GRAEFF. Hun zoon ADRIAAN DE
GR. geld. Batavia Hall. kerk 3 Aug. 1664 gett. PAULIS
J A N S S E N H E T T I E , S I M O N D’HEYNING;
MARIA
BOLS; ANNA BULLICK (B.S. Bat. 6).
GR,4EFF, CATHARINA DE -.-, huwde I>IETER KEMPS,
onderkoopman; Kinderen ged. Batavia 1662 en 1663
(a.v. j Zij geb. Amsterdam. Haar test. in Keg. Batavia
1664-66 bl. 19. Als we’d. PIETER KEMPS verhuurt zij
29 Feb. 1664 cen huis Le Balavia aan de 0.Z. Tijgersgracht. (Prot. Nots. ,4. Huysman 1664 V hl. 265).
GRAEFF, CATHARINA DE -: van Amsterdam huwde
CORNRAED SCHAT ,en 2e Batavia 8 Nov.. 1673 S.
KEERDEKOE (B.S. Bat. 55 hl. 227)
GRAEFF, CHRISTINA DE -, wed. PIETER HUYGENBAERT:lest. in Reg. Banda lï37-8 fol. 2 d.d. Neira
3 Mei 1757.
G R A E F F , CORNELIS D E - , h a d hij een onchristen
vrouw een nat. dr. ABIGAEL, ged. Makasser 25 Juni
1734, gett. GERRIT MELIS cn hv. ABIGAEL FKANSZ.
(I<.S.) Mak. 1), eveneens een nat. zn. PHILIPPUS, ged.
a.v. 3 April 1737, geit. ANTONY VAN DORT en ABIGAEI, FRANSZ. (a.v.)
GRAEFF, GIJSBERT CAREL R U T G E R REINIER V A N
BRIENEN VAN RAMERUS DE -, Zie Ned. Patr. 1911
bl. 171.
GRAEFF, JAN DE -, huwde CATELINA ROLLE, ‘die als
CLAESE
wc’d. on’dert. B a t a v i a 2 5 J u l i 1 6 3 0 J A N
LICHTHART. (B.S. Rat. 53).
GRAEFF, *JAN DE -, van Vlissingen, huwde le ARIAENTJE OUTERS; ondertr. 2e 22 Juli 1632 ANNETJE
TEUNIS, van Edam, wed. ISAAK HENDRICKS. (B.S.
Bat. 52 en 53).
GRAEFF, JAN JANSZ. DE -, v:m Vlissingen zwaardveger getuige Batavia 29 Oct. 1634.
GRAEFF, JAN DE -, van B’ergen in Henegouwen, soldaat O.I. Comp., wedr. MARIA DU RY, ondertr. Batavia 1 en huwde al’d. 25 Feb. 1652 DOMINGA JANS, van
de Kust Coromandel, j.dr. (B.S. Rat. *52> Uit het laat-
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ste huwelijk: PAULUS DE GR., ged. Holl. kerk Bat.
23 Nov. 1653, gett. PAULUS BROCHEBORDE, PASSCHIER VOORNAAT, GRIETJE BANTAM en LIJSJE
DE NIJS. (B.S. Bat. 6)
GRAEFF, JAN DE -, equipagemeester Cie., huwde ANNA PIETERSz. VAN VELSEN, die als wed. test. 13
Maart 1676 te Batavia. (zie Reg. 1675-6 ffol. 167).
GRAEFF, JAN SYMONSz. DE -m burger te Batavia.. Zijn
wed. CATHARINA PHILIPS huwtde Batavia 3 Mei
1671 JOANNES CASIMIRUS. (B.S. Bat. 55 bl. 109).
GRAEFF, JANNETJE DE -, huwde MARIA DE COCQ.
Hun dr. ANNA MARIA ged. Batavia Holl. kerk 7 Aug.
1678 gett. CORNELIS VAN HEYNINGEN en CORNELIA COECKEBACKER (B.S. Bat. 6).
GRAEFF, P---- DE -, geb. Kanagawa 8 Juni 1861,
t Welt. 7 Aug. 1909, begr. Tanahabang Welt. afd. VL
GRAEFF, SARA DE -, huwde JOAN LOBS. Zij laten 18
Mei 1679 te Batavia een kind doopen. (B.S. Bat. 6).
GRAEFF, SIMON DE -, schipper van ,,‘t Huys te Boede”
1764 (Fam. P. 393 no. 25).
GRAEFF VAN POLSBROEK, D’IRK DE -, zie verslag
Japan 2 B 1868.
GRASWINCKEL, ABRAHAM ANTHONIE -, (N’ed. Patr.
1919 bl. 119 XIter. agent Stoomvaart Mij. te Gorontalol
1881; ovlereenkomst wegens vertrek 19 Dec. 1881 met
P. G. TH. LAND’OUW (Not. Prot. Gorontalo).
GRASWIINCKEL,
ADRIANA -, zuster van CORNELIA
GR. Haar testament in Reg. Banda 1752-3 fol. 5 d.d.
30 Juni 1752.
GRASWINCKEL, AMARANTA -, wed. sergeant JOHANNES PIETERS, T ‘ex test., begr.. Batavia Buiten Portug. Kerkhof 1 Sept. 1775 uit huis N.z. Antjolsche
vaart. (B.S. Bat. 140).
GRASWINCKEL, ARNOLDA -, getuige doop kind WILLEMSTIJN Batavia 23 Oct. 1887.
GRASWINCKEL, AUGUSTINA AD’RIANA -, t meerderjarig, begr. Holl. Kerkhof Batavia 13 Nov. 1761 uit
sterfhuis even buiten de Nieuwpoort. Haar test. in Reg.
Batavia 1760-1-2 (fol. 541) zie ook B.S. Rat. 164. Hare
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executeurs lest. LEENDERT HENDRIK VERMEHR
en WILLEM HOUTMAN.
GRASWINCKEL, BERN4RDINE ANGE -, is volgens
Fam. G 56 geb. te Blankenburg bij Witten in Weslphalen. Lij werd te Batavia ged. 16 Dec. 1889 (B.S. Bat.
199). Zij liet 23 Oct. 188T en 29 Juni 1890 te Batavia
kinderen ‘doopen. (B.S. Bat. 199, 200).
GR4SWNCKEI,, CAROLINA ANNA, wed. ANTHONY
EVERHARD MEDER; + Batavia 22 FAeb. 1763 uit sterfhuis onder wal Utrechtsche poort. Zij t ab. intest. (B.
S. Bat. 164).
GRASWINCKEL, DAVID -, werd 1.5 Aug. 1749 voorgedragen tot extraord. klerk ter gen. secrct. (Hijl. Hes.
Batavia 1749 deel 8 bl. 256).
GRASWINCKEL, ELISABETH BESENTHE -, (Ned.
Patr. a.v. bl. 119 1) XIquater. Op de begr. te Salatiga
leest men: Hier rust/ Vrouwe/ ELISABETH MORELGRAS\VINCKEL/ Slaap zacht Maatjelief.
GRASWINCKEL, ENGELBERT -, koopman te Rolterdam (Not. Bert. Oct. 1762 no. 6738)
GRASWINCKEL, HERMAN of HARMEN -, onderkoopman, ging 23 dan. 1720 om emplooi naar Ternate; werd
winkelier en dispencier aldaar 27 Dec. 1720; naar Bata\Tia ontbod’en 22 Dec. 1724; loeder employabel verklaard 15 Feb. 1726; fiscaal van Padang 2 Juli 1726;
onderkoopman en gewezen lid van politie te Padang
wordt weder emplovabel verklaard 9 Nov. 1731:_ ging
naar Xmboina ter a&vachting van emplooi 8 Jan. 1732;
werd koopman en opperhoofd van Poeloe Ay 15 Jan.
1734; werd opperkoopman en hoofdadministrateur te
Bands 7 F’eb. 1733; werd met stilstand van gage naar
l:atavia o~~tboden 31 Maart 1738; hij huwde eerst met
SUSANNA RUMPHII~S, bij wie de volgende kinderen:
1. CAROLINA JOHANNA G., ged. Batavia Holl. kerk
4 Oct. 1718; gett. SALOMON STORM en JOHANNA
DE HOED;
2 . SUSANNA MAIW~ G., ged. Balavia Holl. kerk 5
Juli 1720, gett. ADRIAAN LEENHOUWER en ADRI.4NA AUGUSTINA RUMPHIUS;
3. CATHARINA ELISABETH G., ged. a.v. 14 *Juni
172G, gett. de Eerw. heer .JAN COENRAAD ,QLBERS
(en ADRIANA AUGUSTIXA RUMPHIUS. (B. S. Bat. 57)
Als geb. van Leiden en onderkoopman en fiscaal van
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Sumatra’s Westkust ondert. hij te Batavia 5 Mei 1729
als we,dr. van SUSANNA RUMPHIUS met SARA ,MARIA CADEL, van Amboina, wed. luit. JACOB EYSENAGT. (B.S. Bat. 57).
Uit dit 2e huwelijk: DAVID GRASW’INCKEL, geb. 12
Feb. 1732, ged. Batavia 17 Feb. 1732 in de Holl. kerk,
gett. HUYBERT DE HAZE, JACQBA DE VRIES, wed.
CORNELIS ‘T LAM. (1X.S. Rat. 28 bl. 41) zie ook Fam.
H. 279 en 405.
GRASWINCKEL, ISAAK -, 20 Nov. 1664 te Batavia getuige B.S. Bat. 6); uuit Delft 16 Jan. 1683 (Resolutieboek Weesk. Batavia 1683 bl. 89)
GRASWINCKEL, JACOBUS HENDRIKUS -, (Nled. Patr.
1919 bl. 119 D X1 quater t Salatiga 23:Feb., 1909; LOUISA BESENTHE, Geb. Soerabaja 23 Juni 1836, t Salatiga 2 Oct. 1912.
GRASWINCKEL, JAN -, op 31 Ocl. 1763 werd voor hem
naar de kamer Delft 13.21 Rsd. geremitteerd (Bijl. Afg.
Batriasche Missives 1762-4 bl. 550).
GREVEN, CASPARUS -, huwdle eerst MARIA ELISABETH BOUDEWIJN’S (1750) hij test. met haar 10
Oct. 1750 te Banda; huwde 2e ANNA JACOBA LEA
GRONARD (1758-9 Rteg. Test. Banda fol. 4); hij was
in 1733 als soldaat op f 9. ‘Sm. voor #dre Kamer Amslerdam in Indië gekomen; (Fam. E. 143); werd 29 Dec.
1750 onderkoopman en secretaris van politie te Banda; als gewezen onderkoopman enz. doo’r den Raad
van Justitie gecondemneerd om met het zwaard over
‘t hoofd gestraft te worden en gebannen te worden: dit
vonnis veranderd in een bannissement voor 50 jaren
naar Bouro.
HERMENS (1760-1844) begr. Rembang, oude begraafplaats.
GREVEN, HAR>fANUS -, oom van CASPARUS GREVEN
1750; hij had een ongedoopt kind op 10 Oct. 1750 (Reg.
Te’st. Ban’da 1752-3 fol. 1).
GREVEN, HENDRIK -, jongeling te Banda Neira in
Reg. Test. Banda 1753-4 fol. 2.
GREVEN, HENDRIK -, koopman, huwdme IDA CONSTANTIA COMANS; zij test. Amboina 24 Feb. 1738
(Bijl. Res. 1739 Deel 7 bl. 145). Zijn moeder was MARIA CORNELIA STADHUYS (a.v. bl. 146).
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GREVEN, JOHANNES ANTONIUS -, geb. Amsterdam
11 Juni 1811, kwam 23 Maart 1836 met schip Mercurius als fuselier naar Indië en t Palimanan (Cheribon) 15 Nov. 18-10 als kanonnier le kl. det. artillerie
hij was zoon van JAN G. en ANNA POTMAN die in
Fam. W. 776 voorkomt als ANNA OOTMAR.
GREVEN, PIETER -, zijn boedel kwam 29 Maart 1819
bij de Weeskamer te Batavia en was 4 Jan. 1821 nog
niet verevend (Fam. G. 519; W 827)
GROEI$INX, Mr. CORNELIS -, Zijn wed. CATHARINA
V-ZN ZOELEN (1752) schuldbekentenis aan haar (Fam
1% 179 no. 6)
CRUYS, ELISABETH -, van ‘s-Gravenhage, j.dr., 32 jaar
huwde le Batavia 10 Jan. 16G9 F. STEENACKER(B.
S. Bat. 55 bl. 20; huwde 2e Batavia 26 *Jan. 1676 J.
VAN BELLE, (a.v. bl. 362).
GRUYS, JACOB -,, koopman en curator ad liles (1659);
werd opperhootd van hel soldijkantoor 30 Jan. 1660;
opperhoofd van Japan 9 Mei 1664; commissaris naar
de Westkust ((d.i. van Sumatra) 1 Maart 1666. Hij huwde MARIA SCIPW en uit ‘dit huwelijk zijn:
1. MARIA GKUYS, ged. Batavia Holl. Kerk 11 Sov.
1655, gett. Dirk Schoorl, sr. Abraham Hartman, .Juffr.
Maria Aux Brebis en Maria Goessens (B. S. Rat. 6).
2. ISAACQ GRUYS, ged. a.v. 5 Jan. 1659, get. Sr.
Maria
Rogier v a n Heyningen, Nicl. Houman, j f r .
Croons en .Jfr. Bremers.
GRUYS, LODEWIJK GERARD -, luit. ter zee, begr. Holl.
Kcrkh. Ratavia 3 Juni 1749 uit huis bur,ger Hs. van der
Leyé onder Chin. Gracht (R.S. Rat. 241 bl. 81).
GRUYS, NAKIA -, geluige te J3atavia lGGl> 1662 en ‘65
(B.S. Bat 6); zij maakte 6 Oct. 1684 lest. te Batavia als
wed. JODOCUS CROMHUIzEN,kap. mil. bij de O.I.
Comp. voor notaris ,J. Maurus Jr.
GIJSELAAR: Familie DE -, (Fam. G 677) d.d. Dec. 1818;
LAMBERTJ O O S T GANSNEB G E N . . T E N G N A G E L
gehuwd met .JOHANI$A MARIA NICOLETTA DE GIJSEL,4AR, in Oost-Indië, HENDRIK DE GIJSEI,AAR?
lempl. Algem. Rek. te ‘s-Gravenhage en MAGTELINA
DE G. waren 23 Feb. 1816 de eenige kinderen en erlgenamen ab intest. van NICOLAAS DE G., die + ‘s-Gra
venhagc 29 Jan. 1818.
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,GIJSELAAR, CATARINA DE -, getuige te Batavia 1715
(B.S. Bat. 25); zij huwd’e ABRAHAM FRANSZ. en liet
in 1717 en 1719 kinderen doopen (B.S. Bat. 19, 22 en
25); als wed. PIETER FRANSZ. werd zij 24 Juli 1737
op het Binnen Port. Kerkhof te Batavia begr. (B.S.
Bat. 130).
GIJSELAAR, Jhr. CHARLES DE -, contr. le kl. Landel.
Ink. ‘en Cultures (1871) (Fam. G. 745); ass. res. Panaroekan (Fam. G. 742) ffd. notaris te Pandeglang in
lS66 (handt.) dienstaat als contr. le kl. Le Malang Fam.
G. 720; over zijn notarisexamen (Fam. G 762)
,GIJSELAAR, CORNELIS DE -, gehuwd met M. CHASTELEIN toe Amsterdam, getuige Batavia 7 Feb. 1683
(B.S. Bat. 6)
,GIJSELAAR, FREDERIK NICOI,AAS DE -, 11 jaar ged.
Batavia Buitenkerk 6 Nov. 1825, adoptanle ANDROMED’A FREDERIKA, moeder de slavin ALETTA VAN
BOEGIS; getuigen NICOLAAS JOACHIM *JANS en de
adoptante. (BS. Bat. 50). Hij -j- Welt., begr. Tanahabang 12 April 1828, oud 14 jaar, voor rek. wed. SMIT
geb. ANDROMEDA FREDERIKA uil sterfhuis aan de
H’eemradentuin.
GIJSELAAR, GEERTRUYDA DE -, gehuwd met J. DE
WOLF, ‘doop kind Batavia 15 Juli 1717); (B.S. Batavia
1717); zij begr. 15 Me.i 1734 uit huis Antjolsche weg
op Bi: Port. kerkhof.
GIJSELAAR, HENDRIK -, vaandrig mil., t ex test. begr.
Welt. Tanahabang 5 April 1800 voor rek. christenvrouw
A N D R O M E D A F R E D E R I C A u i t steerfhuis
Binnen
Nieuwpoortstraat (B.S. Bal. 170).
GIJSELAAR, NLCOLAAS DE -, getuige Hatavia 1692,
1694, 1699. (B.S. Bat. 19).
%GIJSELAAR, PIETER -, burger te Batavia, huw’de SARA
ANNA RAMMEzIJL;
hun test. in Reg. Test. Batavia
1700-2 fol. 383 d.d. 3 .J uni 1700.
(W,ordt vervolgd.)
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Aanteekeníngen betreffende íu Nederland gewoond
hebbende leden vaa het geslacht des IIrsíjas = Ursíaus.
íu de .16e en 17e eeuw.
door C. KKUYS.
Eenige aanieekeningen van ban Kruys, voorafgaande aan
hel door hem van 1817 tot 1830 bijgehouden Dagboek,
bevatten o.a. gegevens aangaande zijn kind’eren.
Daarin
komt voor: ,,In den jare lS12 den 30sten May is geboren
,,J#acob lacharias Ursinus, gedoopt door ds. Zmaen, predi,,kant te AZnzeZo, is genoemd naar mijn vader en naar den
,,beroemden schrijver van den Catechismus, welke van
,,onze familie was.”
Die ,genoemde
J’un Ziruys, de vader van mijn grootmoeder, werd geboren te Vriezenuecn 19 Juli 1767; hij was
aldaar van 1818 tot 1830 Schout (na 1825 burgemeester).
Hij trouwde als weduwnaar van Anna Broers, 2e. le Amst’erdum 28 Juni 1795 Maria Johanna Grevensfein, ged.
Zwolle 2 Dec. 1774, dr. van .Jacobus Ursinus Greuenstein
en Anna Maria ZSorrlenu.
Behalve naar dezen ,Jacobus
Ursinrrs Greuensfein werd
J,acob Lacharias LTrsinrts Krzzgs, geb. 30 Mei 1812, dus ook
genoemd naar Zacharins Crsinus, die, volgens *Jan KrzqJs,
van zijn famili’e was.
Omtrent Zrzcharias L’rsinus zie o.a. de encyclopedie van
Brockhaus. blz. 36 en de dlgemeine Deuische Biographie,
Leipzig. Duncker & Humblof, 1895, deel 39.
Hij werd 18 *Juli 1531 te BresZ#au geboren, stude~erde te
Wittenberg en Parijs; werd 1554 leeraar te Heidelberg.
Al’daar schreef hij me1 Oleuianus den Heid’eIberger Catechismrzs. Sedert 1578 was hij leeraar te Neusfadf an der
Hardt. alwaar hij 6 Maart 1583 overleed.
Vol,gens K. Siidhoff, Leben und aus gewahlte Schriften
der Väter un’d Hegründer der reformirten Kirche, Tl. 8,
Elberfeld, lSD7, had hij tot vader Andreas Bar, die in 1533,
te Rreslau, huw’de met Anna Roth, en heette zijn grootva‘der Zionrad Bär.
Uit laatstgenoemd werk blijkt dat Zacharins UrsinTzs in
1574 trouwde ,,mit einer einfachen Pfälzerin, der lung,,fralI Margarefh8n
l’r,aufwein”,
die hertrouwde met Pithopözzs.

Uit het Nieuw Xed. ZXogr.

Woordenboek blijkt dat deze
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Pifhopöus was Lambert Pifhopaeus, geb. te Deventer 1535
en overleden Heidelberg 1596. Hij was d’e zoonvan LUZJCh-en (of Ludolf) Kuiper en Lubberfa Barlia; hij trouwde
le. Deventer Adelheid Saurty<, 2e. 20 Jum 1587 Margareth.a! Wed. van Zacharias Ursrnus. Hij was een broer van
Ba~zl~us Pithopaeus die in 1575, bij de oprichting van de
Leidsche Hoogeschool een van de vier hoogleeraren! assessoren was 1); maar reeds in 1576 overleed hij te Lelden.
Voorts blijkt nog uit het genoemde werk van K. Südhoff
dal Zacharias Ursinus bij zijn overlijden een zoontje lohannes naliet waar Joh(annes Jungnitz voogd over was.
Het door ‘den hiervóór genoemden Jan Krugs hedoelde
familieverband moet voortspruiten uit het huwelijk van
Dr. J’acobus Greuenstein en Sara Ursinus, zie Navorscher
1936, blz. 172.
Zooals uit de aldaar voorkomende bijdrage tot de genealogie van het Geslacht (van) Grevenstein blijkt, gaf Dr.
Jacobus Grevenstein zijn tweeden zoon, ged. Leeuwarden
12 Ocl. 1707 de voornamen Abraham Ursinzrs. Deze laatste noemde zijn zoon ged. Hasselt 1 Nov. 1731 Jacobus
Crsinus en deze op zijn beurt gaf alle zeven kinderen geboren uit ‘zijn huwelijk met Maria Kouteau, tot laatsten
voornaam, dien van ,,Ursinus.“.
Nu is Ursinus een in Nederland weinig voorkomende
voornaam en de reden van deze vreemde benaming van
de genoemde kinderen moet wel zijn oorzaak hierin hebben gehad dal hun ouders hen hebben willen noemen naar
den bekenden Heidelbergschen hoogl,eeraar, die van hun
familie was.
Daar h,et mijn belangstelling heeft opgewekt welk familieverhanld er beston’d tusschen de hiervóór genoemde
S,ara Ursinus en Zacharias Llrsinus, heb ik de ascendenten
van ,eerstgenoemde
nagegaan, voorzoover zulks binnen
mijn b,ereik lag.
Het resultaat van het ingestelde onderzoek heb ik te
danken aan ‘de welwillende hulp van den Gemeente Archivaris van Leiden Mr. Dr. J. Ilr. Verburgt cn de mij verstrekte gegevens uit het archief van de Eglise Walonne te
Leiden.
Er kwam op 7 Dsec. 1588 te Leiden een zekere Michiel
des U’rsijns, die, zooals is op te maken uit het tijdstip,
1) Zie Ge d e n k b ome k d’er freestvieringen ter gelegenheid van het
,dri,ehonderdjarig bestaan der Hoogesc hoo I te Leiden door J. M.
.E. D e r k s e n . L e i d e n , d e B r e u k 8 S m i t s 1 8 7 5 .
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waarop zijn zoon Franchois voor de 2e maal trouwde, n.1.
27 Maart 1600, geboren moet zijn ongeveer in het midden
van die 16e eeuw. Hij kan dus geen zoon zijn van Zacharias
Ursinus, die in 1574 huwde. Michielt des LTrsijns kwam
vermoedelijk uit Vlaanderen; maar van welke plaats is
mij niet bekend. Van zijn descendenten kon ik een fragment geslachtslrj’st
van een viertal filiaties samenstellen,
welke hier volgt:
1. ‘Michiel des Ursijns..
7 D,ecember 1588 te Leiden gekomen, tr. --KindNeren:
1. David (‘dte oude), volgt HA.
2. Gydeon, volgt IIbis. B.
3. IMichieZ. volgt IIter. C.
4. Franchois, volgt IIquater, D.
5. Ann’atgen,
overleden vóór 30 Aug.. 1650; tr. Leiden 26 Aug. 1611 David Maertens van Nieuwpoort.
6. L!aurensgen, overl. vóór 20 Mei 1665.
7. Josijntgen, overl. vóór 28 Juni 1670.
I I A . D a v i d d e s Ursijns, ( d e o u d e ) , t r . L e i d e n 7
Juni 1607 Emerentia van Otten, van Londen, n.j.
dr. van Harmen van Otten en Lowysken van Damme. (Deze laatste hertr. 16 April 1602 Jan des Ursijns, weduwnaar van Marijtggen Bruneets, zie blz.
178.
Uit .dit huwelijk:
1. Harmen, volgt 111.
2. François. volgt IIIbis.
3. Nicolaas. volgt IIIter.
4. David (de jonge)., volgt 111 quater.
5. Susanne. ged. Leiden, 29 Januari 1621.
6. Michiel. ged. Leiden, 18 Februari 1624.
7. Guyliame, ged. Leiden, 3 December 1625.
8. Lowysgen. ged. Leiden, 11 Augustus 1628.
111. Harmen des Ursijns (= Ursinus) 29 Ocl-.
Leiden ingeschreven als student 1), rector
Latijnsche school te Haarlem, overl. voor
1670; Ir. 15 Juli 1631 Magdalena Casiers.
Uit dit huwelijk:
1. Emerentia. rbied. Leiden, 9 Dec. 1632, tr.
Swijgedont, le Belle (Vlaanderen).
1)

In

het
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van

T.

Schrevmell

dat hij gepromoveerd was in de P hi

over
losop

Haarlem
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aan de
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Jacques
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vermeld
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2 . Abraham, volgt IV..
3. Magdalena, 1 ) t r . H e n d r i c u s ier WeEburgh, t e
Haarlem.
4. Jacoba, ir.. Lodewijk Schunemun, woonden te
Archangel.
IV. Abraham Ursinus, geb. Haarlem 22 Sept. 1637; werd
19 April 1655 stud,ent te Leiden en 16 Juni 1659 student te Utrecht; was in 1670 predikant te Archangel,
1685 te Oosf Vlieland, overleden aldaar 10 Juli 1716;
tr. 21 Febr. 1675 Maria Catharina Buys, oud 29 jaar,
van Maastricht. (Ned. Leeuw, 1920, blz. 249).
Uit dit huwelijk:
1. Sara 2) ir. 13 Juni 1705 te Oost Vlieland Dr. Jacobus Grevenstein, ‘s Lants Medicus te Leeuwarden. zoon van Henricus Grevenstein predikant te
West Terschelling en Catharina van den Ramhorst.
2. Hermannus, ged. Oost Vlieland, 9 Maart 1687.
3. Maghdalena. ged. Oost Vlieland, 26 Febr. 1690.
IIIbis. Francois des Ursijns, tr. (23 April 1648 ondertrouwd te Leiden] Suzanna Jacobs uan Aekeren,
j.d.. van Beesterzwaag.
Uit dit huwelijk:
1. David, ged. Leiden, 6 November 1648, overleden
vóór 1680.
2. Johannes. ged. Leiden, 27 April 1650; was in 1680
in Oost-Indië.
IIIter. Nicolaas des C:rsijns.

Ir. Cornelia van Geesdorp.

Uit dit huwelijk:
1. David. Ir. Mayke Cornelis.
2. Johannes. woont 1680 te Haarlem.
3. Emerentia. tr. Willem Jansz. van den Broeck.
Y

.<

1) In acte van scheiding 1680 niet genoemd.
2) Sara Ursinus zal veermoedelijk geboren zijn te Archangel;
k o m t a l t h a n s ni,et voor in het doop boek van Oost-V I i eland; uit
het trouwboek der Ned. Herv. Gemeente te Leeuwarden blijkt
dat Sa ra uit 0 o s t-V I i e I a n d kw.am en
zij moet dus wel de dochter
geweest zijn van A b ra h a m U r s i n u s. (De tweede zoon uit het huwel i j k v a n S a r a m’et D r . J a c o b u s G r e v e n s t e i n w e r d b o v e n d i e n
Abraham genoemd; de oudste zoon heette Henri C U s , n a a r d e n
vader van Dr. Jacobus Gravenstein.)
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4. Josintf, 1680 ongehuwd.
5. Aaltje, ged. Leiden 19 December 1657, overleden
in Engeland, voor 1680.
6. Catharina, tr. Jan Blomsaet.

IIIqualer. DDavid des Ursyns (de jonge), ged. Leiden 26
Mei 1622; Lr. Barbara Beauvois.
Uit dit huwelijk:
1. Emerentia, ged. Leiden, 18 September 1650, overlesden vóór 1680.
2. Cafharina. ged. Leiden, 29 Februari 1652, overle’den vóór 18 Nov. 1661.
3. Jacobus, ge,d. Leiden, 13 *Juli 1653, overleden
vóór 20 Meei 1665.
4. Michiel. ged. Leiden, 9 Juni 1655, overleden vóór
1680.
IIbis B. Gydeon des C’rsijns, 15 December 1609 te Leiden
gekomen, overleden voor 30 Augustus 1650.
Tr. le. Marijtgen
Cornetisdr. Visscher.
Uit dit huwelijk:
Annetge.
Gydeon (de jonge) volgt 111.
Daniel.
David. volgt IV.
Adriaantje, ged. Leiden, 6 Juli 1621.
6: Michiel, ged. Leiden, 16 Maart 1625.
Tr. 2e. Leiden 27 Juli 1635 Marytgen Cornelisdr. v.
Leiden.
Uil dit huwelijk:
1 . Adriaantje. ged. Leiden, 28 Juni 1636.
2 . Adriaantje, ged. Leiden, 1 Mei 1639, overleden
vóór 1680.
3 . Michiel. ged. Leiden, 23 Juni 1641.
4 . Cornelia,
ge,d. Leiden, 6 October 1643.

;.
3:
5,

111. Gydeon des Ursijns (#<le jonge) l),,tr. Leiden 16 Juli
1635 Jakemientje .Mets van der Goes.
Uit dit huwelijk:
Gydeon 1), ged. Leiden, 2 Mei 1636.
IV. David des Ursijns, Ir. vermoedelijk als weduwnaar
uit Densemond, te Leiden 14 Februari 1645 Judith
Casiers, Wede. van Arend l’heunissen tot Haarlem.
1) Worden in testament 20 Mei 166.5 niet genoemd.
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IIter C. Michiel des Ursijns; was 30 Aug. 1650 in Brazilië, overleden voor 20 Mei 1665; tr. 24 Juni 1616
Jenneken Fredericx vgn Steenbergen te ‘s-Gravenhuge.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik. volgt 111.
2. Michiel, 1680 in West-Indië.
111.

11,

Frederik des Ursijns, t r . - - Uit dit huwelijk:
1. Maria,. tr. Assuaris Pietersz.
2. Jannette. tr. Claas Pauwelsz. (Paulus).

quater 11. Franchois des Ursijns, 1604 te Leiden gekomen van Meesen (Messines); overle8dlen vóór 30
Augustus 1650; Ir. le. Barbara de Lijn (Lincx) van
Roussa; tr. 2e. (ondertr. Leiden 27 Maart 1600) Francijntgen Piet (van Doornik) Wede. van Noë Chireau,
dr. van ---- Piet 1) en ,Margaritha
de Mona.
Kinderen:
1 . Jan.
2 . Susanna.

De hiervóór vermelde gegevens in de fragment geslachlslijst van de nakomelingen van Michiel des Ursijns worden
bevestigd door de tesfamenten en boedelscheiding van
Laurensgen en Josijntgen des Ursijns. waarvan afschriften
in mijn bezit zijn en waarvan in de Bÿlage kortheidshalve
‘extracten zijn medegedeeld.
Uit de fragment geslachtslijst blijkt dat Sara Ursinus
(de dochter van Ds. Abraham Ursinus. predikant te Arch.angeZ en Maria Cath’arina Buys) afstamde van den hiervóór genoemden Michiel des Ursgns. die 7 December 1588
te Leiden kwam en geen zoon kan zijn van den Heidelbergschen hoogleeraar zacharias Ursinus.
Als de meening omtrent het bestaan van een familieverband juist is, zou laatst bedoelde Michiel des UrsSf7s dus
op een andere wijze familie moeten zijn van Zacharzjas Ursinus, d.w.z. dat Zacharias en Michiel van een gemeenschappelijken voorvader zouden afstammen. Misschien is
er in de Archieven van Vlaanderen hieromtrent iets te
vin’den.
Mocht iemand mij eenige inlichtingen hieromtrent kun1) De naam P i’e t is onzeker en was in het archief van de Eglise
Walonne, L e i d e n verand’erd in P e I I s, P e I b s of nog anders.
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nen geven, dan houd ik mij daarvoor ten zeerste aanbevolen.
Als fumilieLuapen wordt in Deel C. van Cornelis Oudendorp. Gemeentearchief Leiden vermeld : wapen van Bnoid
des Ursijns in 1631 gezien op geschilderde glazen, die eertijds hebben gestaan op de Hoogwaerf op de Westzijde
v a n d e IVafersteey ,,een zwarte beer blauw gehalsband
,,en ketting aan een groene stomp van cen hoorn met de
,,voelen op groen, op een gee1 velt.”
Behalve de in de fr?gmenl geslachtslijst genoemde, in
de 16e en 17e eeuw, hier te lande voorkomende des Iirsijns, die tol eenzelfde familie behooren, afstammende
van réfugiés uit Vlaanderen, komen er in NederIand in
dien lijd nog eenige anderen voor. In verband met den
eigenaardigen en weinig algemeenen naam is het wel waarschijnlijk dat ook deze personen, al is het familieverband
dan door gebrek aan gegevens niet aan IC toonen, tot dezelfde familie behooren.
Ecnigc aantcekeningen betreffende d e z e p e r s o n e n m e t
den naam des Urs(~ns of Ursinus mogen hier volgen.
Volgens clr Bevolkingsregisters. Gemeentearchief Leiden
kwamen in 1581 IC Leiden Jan des Ursijns, van Zpercn
,,uil Vlaanderen, lakenwever, en Maryfgen Bruneels Jans,,dr., zijn huysvrouw, me’dc van Zperen, met de voorsegde
,,Jnns Inwonende Korenbrugsfeeg.
Oostzijde Zuidwaarts
,,aan.”
In 1606 wordt Jan des Ursgns vermeld in dc lijst schoorsteengeld aangeslagen naar 5 schoorsteenen.
16 Allril 1602 hertrouwde Jan des Ursijns te Leiden met
Louqsken win Damme, Wede. v a n Harmen v a n Otten.
(Zie blz. 174).
In de boeken ~111 de Weeskamer ie Leiden van 29 Maart
1602 worden vermeld drie kinderen van .Jan des Ursijns,
wccluw~na:~r x111 Ililari:] Jansdr. Bruneel: Jan, n u o u d 11
jaar, Dehora 18 jaar en Mwia 15 jaar.
I n h e t maandblxl ,,de Nederlandsche Leeuw” v a n 1
Maart 1913, blz. 69 wordt onder .,,Aanteekeningen uit de
,,ProtocoZZen
wn L,eidsche Notarzasen”, d o o r H . Wijnaendts, melding gemaakt van een acte van 13 Augustus
1622. verleden voor notaris Paets.
Hieruit blijkt dal Jan des Ursijns, die in 1,581 le Leiden
k w a m , cen z u s t e r Cafhelyne h e e f t g e h a d , d i e v ó ó r 13
Augustus 1622 overleed; verder dat hij een zuster Jannetgen had, die getrouwd geweest is met Mafhieu de Paau,
eveneens overledenvóór 13 .4uguslus 1622, en een zuster
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Judith, die 13 Augustus 1622 weduwe was van Daniel de
Witte. 1)
Uit het huwelijk van Mafhieu de Paau en Jannetgen des
des Ursijns zijn geboren M,athieu de Paau, Abraham de
Paau (in 1622 te Delft). Joris de Paau (1622 te Leiden)
,en Jannetgen de Paau, getrouwd met Anthonie de Plurv~js
(in 1622 le Amsterdam) en Johannes de Paau, althans deze worden allen genoem’d als erfgenamen van Cathelyne,
de zuster van Jannetgen des Ursijns. Uit het trouwboek
der Waalsche Gemeente te Leiden blijkt dat het huwelijk
van Jannetgen met Mathieu de Paau in 1584 is gesloten.
Voorts blijkt uit de hiervóór genoemde acte nog dat
comparant Johannes Ursinus de zoon was van Jan des
Ursijns; dat eerstgenoemde in 1622 predikant was te Medemblik en dat zijn beide zusters, Debora en Maria, gehuwd waren, de eerste met Jan Jansz. Muts, de tweede
mei Jan M,aertensz.
2)
Genoemde lohannes Ursinus moet dezelfde zijn als de
in de boeken van de Weeskamer in 1602 genoemde *Jan
(zie blz. 178 hiervóór), hij was toen 11 jaar en is dus geboren in 1591. Hij werd 15 April 1603 te Leiden ingeschreven als student Leidensis en in 1611 als proponent beroepen naar Weruershoeve. alwaar hij tot 1615 predikant is
* geweest. In dat jaar werd hij beroepen naar Medemblik
alwaar hij tot zijn dood in 1624 als predikant heeft gestaan. Hij is overleden te Enkhuizen 13 Augustus van genoemd jaar, toen hij aldaar vertoefde om de Synode van
de Noord-Hollandsche predikanten bij te wonen. Hij is
begraven te Medemblik.
In het trouwboek te Leiden komt voor: ,,ondertrouwd
,,13 April 1612 .Joh’annes
Ursynus, jongman van Leyden,
,,Diener ,des Go’delijken Woorts tot Weruershoef in Noort,,HolZand, vergeselt met Jan des Urszjns zijn vader - met
,,Sara Schro ys , jonge dochter, mede van Leyden, verge,,selschpapt met Lowysken TJrsijns, hare Moeye.” 3)
1)
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Uit dit huwelijk moet geboren zijn Johannes Ursinus,
die 3 November 1627 te Leiden werd ingeschreven ais
student Medemblicensis.
Uit het Nieuw Nederlundsche Iliografisch Woordenboek,
van Molhuysen en Blok. blijkt dat er van lt580 tot 1584
een predikant Johannes Ursinrrs te Zperen stond. Toen 10
April van laatstgenoemd jaar die stad door Parm’a werd
ingenomen nam hij de wijk naar Frankenth’al. Hij trouwde aldaar 12 *Juni 1585 met Tanneken, dochter van Willem
Schoonjans. Op aandrang van Franciscus Junius, verwisselde hij in het najaar van 1594 die standplaats voor
Utrecht; alwaar hij in 1599 door den Magistraat werd
afgezet. Hij was daarna predikant te Amsterdam tot zijn
dood in 1520.
In het Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek lvordl o.a. nog
van hem vermeld dat hij geen zoon was van den bekenden
Zacharius Ursinus.
Dit laatste is in strijd met hetgeen H. c. Roqyc schreef
in de Nauorscher VIII, blz. 238.
Johannes Ursinus en Tanneken Schoonjans hebbcu te
Frankenfhal in de Vluchtelingenkerk laten doopen hun
beide kinderen: Anneken 14 Jan. 1588 en Joanncs 8 Aug.
1591, 1) die (volgens het Nieuw Ned. Biogr. WoordfenOoek) vermoc,delijk identiek is geweest met den 11 Maart
1613 Ic Leiden ingeschreven student Johannes Ursinus
Franckendalensis.
Hij moet zijn geweest de Johannes I:‘rsinus (Joh. fil.)
die in 1637: als proponent beroepen is te Oosterland en
Slrue (Klasse Alkmaar), zie Af. Veeris Chronologia Ecclesiasfica,
Noord-Holland, 1697.
In 1640 werd hij beroepen te Groote Broek en in 1652 te
Enkhuizen. Hij overleed anno 167.5. Hij zal vermoedelijk
de vader zijn geweest van Johannes Ursinus (Joh. fil. et
nepos): zie M. Veeris Chron. Eccles. N.-Holland 1697; die
in 1656 als proponent beroepen werd te Driehuiscn en
Suyd Schermer (een N. kerk), in 1661 te A’ieuwe Niedorp
en in 1664 te Rotterd,?m (zie Af. Soermans, Kerkelijk Register van Predikanten in Zuid-Holland. 1702 onder Neder
Duijtsche Kerk te Rotterdam, Johannes Lirsinus,
(de agtste Predikant ), gestorven 1688.
1 )

Régistr,es

Frankenthal
den
1911.)

Velden

au

d e

I’EgIise

Polatina
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15651689,
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In Genealog. en Heruld. Ged#enkwaardìgheden in en uit
de Iierken der provincie Zuid-Holland door Mr. P. C.
BtoyS van Treslong Prins, deel 11, onSder Rotterdam, Ijlz.
398, komt voor dat volgens een handschrift op het Gemeentearchief, vroeger nog te lezen was op het Choor:
,,448. Hier leit begraven Johannes Ursìnzzs, in sijn leven
,,predikant alhier, geboren den - Juny ho. 1635 ende.ge,,storven den 8 January 1688 ende Frederika --- sqne
,,huysvrouwe geboren den - February 1631 ende gestor,,ven den 21 Juny -- (No. 18)”
Hij kan zijn de in 1652 le Utrecht ingeschreven student
Joannes Ursinus Batavus.
In de Navorscher VIlZ komen nog eenige aanteekeningen
voor betreffende Carolus Ursinus. ‘die 30 October 1647, te
Leiden als student Leidensis werd ingeschreven, oud 18
jaar; hij moet dus geboren zijn in 1629. Hij trouwde Leiden, 26 November 1658 met Claru Bontìus, jonge dochter van Leiden in de Houtstraat.
Hij overleed in 1666 als predikant te Hellevoetsluis,
waar hij in 1655 zijn intrede had gedaan. Zijn weduwe
CIara Bontius huwde in 1669 in September Henrìcus de
V’alois, predikant te den Bommel, weduwnaar van Jannettje Glome. 1)
Dat Carolus Ursìnus een kleinzoon zou zijn van den
bekenden Zacharias Ursìnus, zooals door H. C. Rogge
in de Navorscher VZZZ (1875) wordt verondersteld is waarschijnlijk niet het geval. Ten eerste was de Heer Rogge
’ van meening dat Johannes Ursìnus, de zoon van Zacharias
Ursinus, identiek was met den predikant die in 1600 te
Utrecht werd afgezet en toen le Amsterdam kwam; hetgeen, zooals reeds op blz. 180 werd vermeld, niet klopt met
het voorkomende in het Nieuw Ned. Biograf. Woordenboek; ten tweede schrijft de Heer Rogge m de Navorscher
VZZZ dat Johannes Ursinus in 1600 predikant werd te
Amsterdam ,,waar hij als heftig vyand van de aanhan,,gers van Armenius, in 1620 stierf. Ik meen zeker ergens
,,gevonden te hebben (tot heden zocht ik tevergeefs naar
,,de plaats waar), dat deze onder andere kinderen ook
,,een zoon íYaroZtis naliet.”
Hieruit zou volgen dat Carolus een zoon zou zijn van
dem Amsterdamschen predikant, die in 1620 stierf, hetgeen niet mogelijk is daar Carolus in 1629 geboren werd;
maar wie was dan wel de vader van Carolus Ursinus? Het
is mij niet gelukt hieromtrent gegevens te verkrijgen.
1 ) Z i e d e Navorsc

h e r, B i j b l a d 1 8 5 3 , p a g . 7 3 .
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IJIJLAGE.
Extracten uit teslamenten en acten van hoedelss:b!zeiding uit protocollen van Notarissen, Gemeentearchief te Leiden.
l’est’ament vlan 30 Aug. lti5U, verleden voor Notaris
Arendt Jo3uchim Raven, Laurensken des Ursijns en Josijnfgen des UrszJns, gesusters, maken elkan’der erfgenaam
e n n a overlij’den
langstleven’de
v a n h e n , comparanteil,
de kinderen van Davidt des Ursijns, hare broeder, de kinderen van sal. Gideon des Ursijns, hare overleden
broeder, de kinderen van Michiel CJes Ursijns, hare broeder, thans in Brasil zijnde en noch de kinder’en van Franchois en Annntgen des Ursrj’ns, hare zal. broeder en zuster.
Ende in de jaerlicxe vruchten ende bladeren van de selve
goederen hare broeders Davidt en Michiel des Ursijns.
Begerende voorts comparanten dat onder de kinderen van
hare broeder Davidt des Ursens niet begrepen is desselfs
zo011 Franchois des Ursijns, maar dat dcsselfs Franchois
Kint offte kinderen alrede verweet offt,e die hij als noch
sal procreeren te samen met een hant sullen comen inhare
vaders plaatse, soo nochtans Franchois van de voors.
sijne kinder portie de j:larlicse renten van dien.
Comparanten stellen tot executeurs Hermannus des Ursijns, rector tot Haarlem, Daniel Maertens ende Frederik
des lirsyns, hare Neven.
l’esf,ament
van 2 Sepf. 2650, verleden voor den Nolaris
als boven. Comparanten, als voren, veranderen het testament van 30 Aug. 1600, zoodat een legaat wordt gemaakt
aan Anna Maertens, Wed. Heyndrick Sehusen, cn aan
Joqncc Maerlens, huysvrouw van Jan Witlemsz.; bepalen
dat bij ‘t overlijden van Anna en Josyna Maertens een
derde part komt aan de langst levende van beiden, een
derde part aan LIaniel Maertens en hel rt>steerende
derde
part aan Mathys Maertens.
Testument van 20 Mei 16’65, verleden voor Notaris Cornelis van Uerendrechf. Compareer1 Josijntge des lirsyns,
bejaard en ongehuwd, benoemt tot algeheele erfgenaam
Annetge Maertens, dochter van comparantes zuster Annetge des Ursijns, als nu wede. van tsaek Maerfcnsz. uan
D#am, bij welke comparante inwoont, in alle goederen die
zij zal nalaten, met alle welke goederen zij verstaende is,
de gerechte helft van alle goederen die zij zal nalaten,
alsoo de wederhelft van dien geconsidereert zullen moe-
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ten worden de goederen van hare zal. zuster Laurensge
des Ursijns. welke wederhelft erven ende succederen zal,
in al zulker voegen, als bepaald is bij testament van hare
zal. zuster van 30 Aug. 1650, zullende eerst voldaan worden de legaten aan Josyne Maertens huisvrouw van J’an
Willemse van Gerpen en Annetie Maertens bij codicillaire
dispositie van 1 Sept. 1650 besproken.
Comparante bepaalt dat als Anna Maertens bij haar dood
goesderen achterlaat deze geërfd zullen worden door Hermannus des Ursijns, rector in de Latijnsche Schele tot
Haarlem voor een tiende part, Nicolaas d,es Ursijns te
Haarlem voor een tierrde part. Bmmerentia des Ursijns.
dochter van David des Ursijns de jonge, voor een tiend,e
part, de kinderen van Francois des Ursijns” voor een tiende part, wesende alle affkomelingen van Qauid dies Ursijns den ouden. comparantes voor o’verleden
broeder;
wijders Adriaentge des Ursijns, getr. met Tijman de Matter,
wonende te Leiden, voor een tiende part, Fredrik des Ursijns tot Amsterd’am, een tiende part, ende Michiel des
Ursyns, #die naar West-Zndie vertrokken is een tiende
part, wesende Fredrik en Michi’el zoons van Michiel des
Ursyns, comparantes voor overleden broeder, mede nog
Matihijs Maertens tot Middelburg een tiende part, Josynti’e
Maertens, huisvrouw van Jan Wiltems van Gerpen, een
tiende part; beide twe,e kinderen van Daniel Maertens
een tiende part, Benoemt tot executeurs Hermannus des
Ursijns en Mafthijs Maertens, hare Neven.
Testament van l!I Januari 2668, verleden voor Notaris
Cornelis Berendrecht; compareert Josyntgen des Ursijns,
maakt een legaat aan haar nicht Annetgen Maerfens en
haar tegenwoordigen man Anthony van ZuyIen.
Acte van 19 November 1668, verlelden voor Notaris Cornelis van Berendrecht, waarin Josyntgen des Ursyns verklaart dat de navolgende erfgenamen haar bedragen schuldig zijn:
Hermanus des Ursijns. obligatie 16 Mei 1664; Afcomelingen van NicZaes des Ursijns, obl. 16 Aug. 1648: Nacomelingen van Frederic des Ursijns, obl. 1 Mei 1649; Mathijs M’aertens, obl. 1 April 1649; Jan Willemsz. van Gerpen en Josina Maertens obligatie 5 Mei 1652.
Acte van scheiding van ‘de nagelaten boedeIs van Laurensje ende Josyntje des Ursijns. De scheiding werd gedaan bij de vier kinderen van Harmanus des Ursijns, die
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een zoon wus van Dauid des Ursijns, met namen Abrctm
Ur’sijns. Emmerentia I!rsijnx,
getrouwd met Jaques S~vygedonf tot Belle, Magdalena
des Ursijns, getrouwd met
Hendrik ter Welburgh lot Haarlem ende Jacoba des Ursijns, tsamen voor een hoofl, Nogh hij David, Johannis,
Emmrranfia, Josgna,. Relfie ende Cafharijmr des Ursijns,
nagefafen
kinderen van Claes Crrsyns, mef haar zessen
mede voor een hooft. Nogh bij Emmeranfia cande Michiel
des Ursyns, beyde kinderen WII Dauitl lirsyns, de jonge,
mede voor een hoeft; Michiel des Ursijns voor een hoofl;
de twee kinderen van Frederick des Ursgns, met namen
M a r i a E’redericx, g e t r o u w d met -Issueris Pielersz. ende
Jannefie Fredericx, getrouwd met Claes Pouwefsz. tesamen voor een hoofl; nogh David des Ursvns ende Johanrus des Urszj‘ns, beij’de kinderen van Franchois des [Trsgns,
tesamen voor een hoeft: Josgnfie Maerfens, getrouwd met Jan
lillemsz.,
mede voor een hooft; iinnefie Maerfens, getrouwd met Antonie uan Zuylen, mede voor een hoeft,
alle drie kinderen van Annetie des lirsijns; ende nogh
Barbera Maerfens, getrouwd met Cocnra8af Sfempcl ende
Garbrant
Maerfens, beude kinderen van BanieI Wrerfens,
tcsamen voor een hoeft; alle erfgenamen van de voornoemde Laurensje des Crsgns. voor d’gerechte een helfte
ende >rdcr hoeft voor een ticndc part vandien.
Ende Cornelis ucm Berendrechf, secretaris van de Weeskamer le Leiden als executeur van het testament van voornoemde .los!ynfie des (Jrsijns voor de gcrcchtc wederhelftc
Leiden, 23 July 1671.
Notaris N. Paefs.
;Icfe u’an scheiding van {de goederen van wijlen Josijnfgen des Ursyns ende bij haer mcller doodt geconfirmeert
bij zal. Annetgen Maerfens, laatst huysvrouw van Anthony
UW Zuylen. ten vervolge van dc acte van scheiding yan
de boedels van Laurensgen cn Josynfgen des Ursyns op
23 Juli 1671 voltrokken ten persoonc van:
Ds. Abraham Ursinus. prcdikanl lot Archangel; ------(sic!) als getrouwd hebbende Emmerentia des Ursijns,
woonende lot IIelle in VI:randeren,
ende Lodowijck Schuneman, als getrouwd hebbende Jacoba des Ursijns, WOOnende tot Arch,angeI. ulle kinderen van zal. Harmanus des
Ursyns, voor een achtste part.
Wij’ders J,an des Ursijns, David des Ilrsijns., Willem Jansz
aan den Broeck. getrouwd met Emn7erenfra
des Ursqns,
Josijntgen des Ursijns, voljaerde ongehuwde pcrsoone,
Jan Blomsaef, getrouw’d met Catharine des Ursijns en de
voogden van het nagelaten weeskind van .IeZtg?n des Ur-
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sijns,, die te Londen overleden is, alle kinderen van zal.
Niclaes des Ursijns, voor een achtste part.
Noch van de voogden over Joannes, eenige nagelaten
.uytl,andige
zoon van zal. Franchois des Ursijns voor een
.achtste part,
Noch van Assueris Pietersz. getrouwd hebb’ende Maria
des Ursijns, ende CLnes Paulus, getrouwd hebbend’e Jannetgen des Ursijns, beyde kinderen van zal. Fred’erick des
Ursyns, tot Amsterdam, voor een achtste part.
Insgelijks Michiel des Ursijns, die naar West-Indië vertrok voor een achtste part.
Verders Mathys Maertens tot Middelburg voor een achtste part.
Noch van Jan Willem van Gerpen, getrouwd met Josijn’a
Maertens. woonende tot Norden in Oost Vriesland voor
een achtste part.
Ende eijntelijk Gerbrand Muertens ende Coenraet Stempel, getrouwd hebbende Barbara Maertens, bseyde kinderen
van zal. Daniel Maertens voor het resterende achtste part.
Leiden, 15 en 16 Juny 1680.
L. Leffen, Notaris..

De namen Kruys en Kruseler te VrIezenveen.
(Vervolg van Navorscher 3 en 4 van dezen jaargang bl. 84).
In hel artikel 01, blz. 81 van ,,de Nauorscher”, 1938, Afl.
3 en 4, is sprake van een acte van 1612 in het Proces
van de ingezetenen van Vriezenveen in 1630, Prov. Archief
Overijssel; No. 14748. De Rijksarchivaris in Overijssel Mr.
A. Haga, deelde mij mede dat deze citeering onjuist is en
tot moeilijkheden kan leiden. Het bedoelde stuk is niet
No. 14748 (een oud vervallen nummer), maar klaringportefeuille No. 5508 op het Rijksarchief in de provincie
Overijssel, een proces van van Rechteren, heer van Almelo, tegen schout en geërfden van Vriezenveen.
Aan het hierboven genoemde artikel (D’e Navorscher,
1938, Afl. 3 en 4) kan; in verband met den naam Kruseler
te Vriezenveen nog een en ander worden toegevoegd.
Verslagen en Mededeelingen van Ver. Ov. R. en G.i 1938
blz. 64-98 bevat een artikel van &. G. J. ter Kuzle Jr.
,,Bijdragen tot een Oorkondenboek van Overijssel, 111, R’egesten 751-1200.” Hierin komt voor .onder Regesten A
751-940 No. 12: Goederenl@t van de abdij Werden,
betreffende o.m. Salland en Twenthe (ca. 933-ca. 966), 1)
1) Zie Rudolf Kötzschke, Rheinische Urbare II
gen en Mededeelingen 0v.R. en G., II, (1862).

(Bonn

1906

en

Versla-
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waarin (par. 42) ,,De o f f i c i o Grimheri i n Elniteri.
(De Elfter of Monnikshof in de Elfterheurne, één der
vier buurtschappen waarin de mark de Lutte uiteenviel.)
Hierin is vermeld: In Crucilo (Gewaard erf in Elft’erhezzrne; het heet in 1440 CruceLe, nu Kruisselt, zie ,,Markeregt de Lutte”, blz. 5; Topogr. kaart blad 381) Gerolf communitor Vl11 mo. de sigilo et 111 amphoras mellis et XVI
d. heriscilling et 11 mo. herimal’der et 1111 mo. avene.
In het werk van Ktitzschke 11, blz. 246 en vgl. komt een
Heberegister voor van ca. 1133-ca. 1166, waarin op blz.
284 wordt vermel’d: ,,De Criicelo Ruothard 10 mo. siliginis, 1 porcum, 16 d.”
Op blz. 291 en vgl. komt voor een HeberegisLer van ca.
1250, waarin het erve Crucilo niet is vermeld.
In Ktitzschke 111 (Bonn. 1917) komen op blz. 77 en vgl.
twee Heberegisters voor van 1332 en 1343, waarin wordt
vermeld respectievelijk Cruceken en Crucen in EZvether,
quam tenent domini de Domo Teutonica in Otmersheym
(Oofmarsum), 8 mo. siliginus forenses et 8 d. graves cum
obulo.
In dit werk is op blz. 834 en vgl. vermeld: Einnahmen
in Zelhem und Hof Elfter bei Oldenzaal nebst den Verwaltungsangaben 1345-47, waarin op blz. 837 voorkomt: Einnahmen de Crucel in Elvether, domini de Otmershem
7% sc. sil. et 8 d.
Uit deze opgaven blijkt dat het erve Crucilo in 933-966,
in 1133-1166 Criiceto, in 1332 Crzzceken, in 1343 Crucen
en in 1345-47 Crucel werd genoemd. In het Xlarkeregt
van de Lutte (Ver. Ov. K. en G., 3e Deel, 12e stuk,l878)
komt in Nov. 1440, op blz. 5 voor, als ,,Erve ende waerstap in elfter lescap” : grote Crzzcele anderhalve waer ende een vierdel; op blz. 6: ,,Kotten in elfter lescap”: lutlike
crucele; 1) op blz. 7: ,,Waerscap in der Zzztte ghchiet’en
Zedijghe waer”: dat luttike crucele ene halve waer ghecoefft van druffoting;
op blz. 8: ,,Waerschap in der Zutte ghehieten Iedighe
waer ghescreven mit den besitters der voerscreven waer:
ghese van heyden ene halve waer die is ghelecht inf tutfike crucele die ghecomen is van druffoting;
op blz. 61 en vgl. ,,copia van ‘die waren ende schaeren
der Lutter m,arcke gelich sie ingebrandt hebben, Anno
1619, onder EZfter hoorne, blz. 67 vermeld CruissSeZ,
op
1)

Bij

splitsing

van

hoeven

werd

de

nader aangeduid, o.a. door bijvoegingen als ,,g
,,l u t t i k e”,
Deventer,

zime

Maart

het boek
1931,

blz.

Ove+sel,
199.

oorspronkelijke
rot e” en ,,k

naam

veelal

I e i n e” of

N.V. Uitgevers Mij. A. E. E. Kluwer
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blz. 68 grote Cruissel, en onder Kotten in Elfterf Hoorne,
blz. 68 Lutticke Cruissel, op blz. 74, onder ,,Laeckganck”,
op 4 Sept. 1651 wordt vermeld Cruissels Emmickhaer en
Crussels Kamp.

In het Markregt van de Lutte is de naam van het erve
dus in 1440 Crucele en na 1619 Cruissel.
Op de Topogr. kaart, blad 381 is het erve genoemd Cruisselt. (1933).
Het blijkt dus wel dat de naam van het erf zich steeds
heeft gewijzigd, op gelijke wijze als C. I. Snuif vermeldt
omtrent de gewaarde erven in het Kerspel van Enschede
(zie Verzamelde bijdragen lot de geschiedenis van Twenthe van C. J. Snuif, Uitgeversbedrijf ,,de Spieghel” Amsterdam, blz. 19).
Op blz. 16 schrijft Snuif dat de bewoners van een ert
,den naam ontvingen van het door hen bewoonde erf,
Zonen, die hel erf verlieten behielden den huisnaam in
den op dat tijdstip geldenden vorm, terwijl degene, die
het erf bleef bewonen, met het erf meegroeide.
De bewoners van het erve Crucilo, Criicelo, Cruceken,
Crucen, Crucel, Crucele, Cruissel of Cruisselt, zouden zich
dus in de 14e en 15e eeuw Crucel, Crucele, of Cruceler
(de genitief) genoemd hebben; vanaf begin 17e eeuw moet
de naam geworden zijn Cruissel. 1)
De familienaam is dan dus vrij wel overeenkomende
met de namen Kruys en Kruseler, welke te Vriezenveen
voorkwamen.
Hel woord Kruissel zou het zelfde beteekenen als Kruis,
zooals herhaaldelijb is aangetoond; als voorbeelden daarvan vermeld ik: De Nauorscher, Deel VIII (í875)., blz.
629, onder ,:Taalkunde”: Kroeselbesie = Kruisbezre. In
Versl. en Med. Ov. v. K. en G. IV (1867), oudste ordinanarius (van Kampen), komt voor: ,,Die Kruceldagen, met
een noot: Kruisdagen.
De voornamen van de bewoners van de Crucele(r)hoeve
in de Lutte (de z..g. ,,erfgen#amen”
van grote crucele of
de ,,kalers” van Iuttike CruceZe) zijn mij niet bekend (be1) In het artikel in Versl. en Med. Ov. R. en G.,
,,Marke

ter opgenomen van Maart 1636,
meene

22ste stuk (1901)

Varia” door Mr. R. E. H a t t i n k is op blz. 110 en
ond’erteekend

Buirmans dmer E I ft e r h o e r n e.”

door

111 een char-

,,die s e m p t l i j k e

ge-

Hier onder komt voor Ge r

t

ten Cruicell.
I n ,,Bijdragen t o t d e G e s c h i e d e n i s v a n O v e r i j s s e l ” d o o r M r . J . 1. v a n
Doorninck en Mr. J.

Nannin-ga

Uitterdijk,

zegel (met een huismerk) vermeld in 1715 van Be r e
,de

Lutte.

Deel

V,

wordt

een

n t Cru Q s s e 1, in
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halve die van Gert ten Cruicell en Berent Crugssel, hier
voor in een noot genoemd.
Ik kan dus niet nagaan of de personen te Vriezenveen
(voor wie, zooals ik in mijn vorig artikel heb willen aantoonen, min of meer reden bestond aan te nemen dat
zij den familienaam Kruys of Kruseler droegen) afkomstig waren van CruceZe(r)eroe in de Elfterheurne of Monnikshof in de Lutte.
In aanmerking genomen den geringen afstand vau Kruisselt tot Vriezenveen (plm.. 25 K.M.) en de overeenkomst.
welke er geweest moet zijn in de familienamen der bewoners van Vriezenveen, die Krugs of Kruseler heetten en
de bewoners van het erve Crucele omstreeks de 15e eeuw,
komt mij het denkbeeld, dat er een familieverband geweest moet zijn, voorzichtig uitgedrukt, niet geheel verwerpelijk voor.
C. KRUYS.

AanvullIng Genealogie Keller-Grínwís.
In aflevering 7 en 8 van den 86sten jaargang van ,,De
Navorscher” (1937) gaf ik onder het opschrift ,,Bouwsteenen voor een genealogie Grinwis en Ketler-Grinwis”,
eenige nakomelingen uit deze echtverbintenis, waarbij ik
echter, naar mij later uit de trouw- en doopregisters van
Brouwershaven is gebleken, verre van volledig ben geweest. Ik moge dit verzuim hieronder goedmaken!
1.) Den 31 Maart 1737. Jan Keller, vader, Maria Grinwis, m. ‘t kind Catharina. Catharina Keller, M.(eter)
2.) Den 25 Jannary 1739. Johannis Keller, Maria Grijnwis, ‘t kind Johannis, Maria Grijnwis, M.
3) Den 21 December 1741. Sr. Johan Keller Jufffr. Marija Grijnwis, ‘t kind Marija, juffr. Marija van Noortwijk
mater.
4). 13 February 1744. Johannis Keller. Maria Grinwis,
‘t Kmd Cristiaan. Getuygen: Maria Noortwijk.
5) Den 23 February 1747. Monsr. Johan Keller en Mejuffr. Maria Grinwis, ouders. Kinderen Maria en Thomias.
Getuigen mejuffr. Maria van Noortwijk en mejuffr. Klara
Lonque.. 1)
1) Ondertrouwd te Brouwershaven 18 October 1742. (getrouwd 8 November):
met

de

Heer

juffrouw

Clara

Thomas
Lonque,

Grinwis,
j.

d.

j.m.
alhier.

van

Ouddorp

en

secretaris

aldaar
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6.) Zondag 8 April 1753. Gedoopt een zoontje, genaamt
Pieter, geboore den 19 M,aart. Als vader: D#hr.. Jan Kellaart
moeder Mejuffr. Maria Grinwis. Pater: Dhr. Pieter Regemorter. Mater: Mejuffr. Maria van Noortwijk.
Over hel verblijf van de familie (Van) Regemorter op
Goeree lezen we in de ,,Heschrijving
van het eiland Westvoorn of Goederee’de” (Sommelsdijk, 1823), op bladz. 89,
het volgen’de :
-,,Het huis te Ou8dfdorp, thans de Jonkerstee genaamd,
gesticht in 1693 door zekeren heer P. u. Regemorter, is
thans in groot verval; echter kan men nog aan hetzelve
sporen van vorige grootheid ontdekken.” - 1)
De jongste zoon, Pieter KeUer, over wien wij reeds berichtten in 1937, huwde in Juni 1775 te Oosterland met
Ilrlaricr Kroon, dochter van Gerrit Kroon (van Hergen op
Zoom) en van Maria Kattestacrt (,gedoopt Zieriksee 3-II1729).
Uil hel huwelijk Keller-Kroon wer’d op 28 Mei 1791 te
Zieriksee een zoon Joh’annes Keller geboren, die later
ontvanger der registratie en domeinen was, en in eersten
echt huwde met Jacoba Suzanna Mont& (overleden lS24),
uit welk huwelijk nakomelingen. In twee,den echt huwde
hij te Vlissingen 1 Februari lS26 met Maria Wilhelmina
Maarsman, dochter van Geerard Maarsman 2) en van Alida Catharina Rochussen .Jongerheld, weduwe *Jan Nortier.
Uit dit huwelijk Kellcr-Maarsman werd o.a. op 13 Februari 1829 te Gouda de bekende Gerard Keller geboren.
Johannes Keller voornoemd overleed te Amsterdam op
11 Augustus 1872. En de zoon Gerard KeUer huwde te
‘s-Gravenha,ge op 18 Juli 1855 met Carolina Cornelia Mot,
d o c h t e r v a n A d r i a n u s 1,eonar’dus Allot e n v a n M a r i a
Clasina Perk.
Uit het huwelijk Keller-i\llot zijn nakomelingen.
Het wapen-Keller vindt men beschreven als volgt:
Gevierendeeld: 1. effen zwart; 2. van zilver met een Lra1) Zie voorts over het geslacht v. Regemorter: ,,B i o g ra p h i e u n iv e r s Se I I e” van Michaud, t. XXXVII, p. 226. - En de ,,N a v o r s c h e r”
van 1888,
2)
1. d e

Over

bladz. 5 6 2 ,
Geerard

Kant,er

derlandsche
bladz.

e.v.
Maarsman

,,Chroniek
Leeuw”,

van

1885,

335 en 685; id. 1891, bladz.

en

zijn

geslacht

Zieriksee”,
no.3;
464.

de

leze

bladz.

men

294;

,,Navorscher”,

o.a.:

de

Ne-

1886,
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liewerk van 5 op 6; 3. van zilver met een rechtshellend
geplaatste bilhamer van zwart; 4. effen purper: Dekkleeden: purper en zwart; helmteeken: drie gouden korenschoven.
Het is niet uitgesloten, dat er eenig verband bestaat
tusschen dit geslacht Keller en den op 4 .Juli 1640 in
Staats-Vlaanderen, bij ,de Moerschans, gesneuvelden Zwitserschen hoofdofficier-in-Staatschen-dienst ,indreas
Keiler. Men leest over hem in het Resolutie-register van den
Raad van Slate, 1637 (Inv. no. 54), ‘dat bij acte van Sijn
Hoocht ., gegeven le schepe bij Rammeckens, aan Capn.
Andries KeUer commissie wexi gegeven ,,als sergeantmajor van het regiment van den Heere Grave Hendrick
van Nassau, statholder.” Indien een der lezers van ,,De Navorscher” ons hieromtrent iets naders zou kunnen mededeelen, zou hij ons
ten zeerste aan zich verplichten.
S.

ASSEN, *Juni 1938.

Twee oude wapenpaneeltjes van Blommendal
aangeboden.

(Klonm~cndal X Thomassius;

K l . X v. Spyk)

Toevallig kwam ik in het bezit van twee oude wapenpaneeltjes dateercnde uit het laatst der 17e of het begin
der 18e eeuw, in ieder geval van vóór 1750. Bmeiden zijn
even groot, 41 bij 29 CM. en ongetwijfeld goed geschild,erd
(olieverf), voorstcllen’de
twee alliantiewapens, kennelijk
bedoeld als hoorende bij elkaar en van denzelfden onbekenden schilder.
Het eene stelt voor het alliantiewapen van het echtpaar
N. P. Blommendal X M. 1. Thomasius en wordt beschreven
als volgt:
Mann. schild :
Gevieren’deel’d:
1 en IV? in zilver 3 roode distelbloemen naast elkaar, gesleeld en gebladerd van
groen, komende uit de snijlijn; 11 en 111, in blauw
een S-puntige gouden ster.
Vrouw. schild :
In zilver een blauwe golvende dwarsbalk. vergezeld van 3 roede bloemen (pioen-!rozen?) gesleeld
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en gebladerd (twee blaadjes) van groen ,en ge- .
plaatst (2-1).
Het geheel is vereenigd onder het helmteeken van den
man, zijnde:
Een zilveren vlucht.
Dekkleeden: he.rald. rechts zilver en blauw; herald. links zilver en rood.
Het tweede paneeltje vertoont het alliantiewapen van
Hendrik Btommendal X Elisabet
van Spyk en is van
dezelfde uitvoering.
Mann. schild :
Eender als boven:
Vrouw. schild :
In zilver twee gekanteelde en tegengekanteelde
zwarte dwarsbalken.
Heide schilden zijn ook hier vereenigd onder één helm
met helmteeken en dekkleeden, doch verschilt het helmteeken met het voorgaande wapen, te weten:
Een vlucht van zilver en blauw, waartusschen
een roode ajdelaarspoot. Dekkleeden: zilver en
blauw.
Wanneer men mij kan aantoonen van bedoelde personen af Le stammen, hetzij voorkomende in de kwartieren,
dan ben ik bereid deze origineele paneeltjes legen vergoeding van de verzendkosten beschikbaar te stellen.
Opmerking.
Het komt mij gewenscht voor, dat zij, die in het bezit
zijn van oude familiestukken van verschillenden aard, welke niet direct van belang blijken te zijn voor de huidige
bezitster, (bezitter ), deze beschikbaar s tmellen voor hen,
waarvoor ze w e 1 van belang kunnen blijken, krachtens
afstamming. Op deze manier zou een ruilwisseling van
stukken, eventueel ook portretten, miniaturen of silhouettes kunnen plaats vin’den, waardoor wordt verkregen, dat
veel interessant familie-archief materiaal in hand’en komt
van hen, die er qua afstamming het meeste recht op hebben, zon’der dal het verloren gaat, ,daarbij in eere hersteld,
en wellicht met meer piët’eit bewaard op de plaats waar
e.e.a. thuis behoort. Daarbij kan men zoodoende het ,eigen
familie-archief uitbreiden en verrijken, wanneer op die
manier onderlinge samenwerking wordt verkregen. Im-
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. mers, in elk familie-archief zijn wel stukken te vinden,
welke er min of meer toevallig in verzeild geraakten,
doch er feitelijk niet in thuis behooren en waarmee men
andere méér belanghebbenden een groot genoegen zou
kunnen doen en omgekeer,d. Me dunkt met dit ,,uitwisselingssysteem” is nog wel het e.e.a. te bereiken tot verrijking van het eigen familie-archief en wat meer zegt:
Zonder kosten, in vele gevallen!
Dat aanbieden, eventueel in ruil, moest men m.i. méér
doen, ongetwijfeld komt er dan meer voor den dag, dan
dat men wel gedacht zou hebben en alles met elkaar zijn
de belanghebbenden over en weer er ten zeerste me.de
gebaat, daarbij worden op die manier op een min kostbare
wijze de desbetreffende stukken bij elkaar gebracht, welke
uit den aard der zaak bij elkaar hooren en bij elkaar dienen te blijven, terwijl ze an’ders toch maar in een hoekje
achteraf worden ge’deponeerd, met groote kans vroeg of
laat voor goed te verdwijnen; waarom1 dan niet die stukken
aangeboden, al of niet in ruil? Op die manier helpt men
elkander en tevens gaat men de vernietiging of het zoek
raken tegen, hetwelk niet anders dan gewaardeerd kan
worden van bei’de kanten.
Wij vertrouwen ‘dan ook, dat meerdere aanbiedingen,
zullen volgen van dezen aard!
DOORN, ,,De Nyencamp.”

Een oude sílhouefte

NIEUWENKAMP, Ph. D.

aangeboden.

(Nieuwenbuy(i)s; Nieuwenhuy(i)s( z)en).
In mijn bezit is een oude silhouette van een jongeman
uit den jare 1800 of .‘daaromtrent, volgens de kleederdracht en het haar. Volgens aanteekening zouden we hier
te doen hebben met de afbeelding van een lid der familie
Nieuwenhuy(i)s of Nieuwenhuy(i)s(z)en.
Dit laatste is
het meest waarschijnlijk.
Mocht men belang stellen in dit origineele familieportretje, ‘de afmetingen van het papier zijn 8 bij 61/2 CM.,
terwijl het geheel in een ovaal is omvat, dan stel ik deze
afbeelding gaarne beschikbaar.
DOORN, ,,De Nyencamp.”

NIEUWENKAMP, Ph. D.
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Geneatogfsche aanteekeníngen uit het Archíef der
Evaagelísch-Luthersche gemeente te ‘s-Gravenhage
medegedeeld door CV. Baron Snouckaert van Schnuburg.
In den door mij samengesLel~de Inventaris van het OudArchief der Evangelisch-Lulhersche Gemeente le “s-Gravenhage (zie het Jaarboek 1912 der Vereeniging voor Ned.
Luthersche kerkIgeschie8denis ond,er redactie van Pro. Dr.
J. W. Pont) komt ond’er no. 60 vo’or een portefeuille bevattende: Testamenten, legaten, giften, boedelscheidingen,
volmachten, transporten van Obligaties, lijfrenten, inventarissen, enz., uit de 17, 18 en 19 eeuw. De inhoud van
d’ergelijke akten wordt gemeenlijk door genealogen bijzonder gewaar’deerd, waarom ik mij de moeite heb gegeven uit deze akten extracten te maken? met de mededeeling dal voor een meer uitgebreid onderzoek het wenschelijk is deze stukken ter kosterij nader te raadpl’egen.
Deze notities zijn zoo beknopt mo,gelijk gesteld, daar
waar geen plaats wordt vermeld, moet men aannemen de
handeling in den Haag is geschied. De verkortingen Test.
(testament), obl. (obligatie) geb. (geboren) en X gehuwd
behoeven geen nadere v’erklaring.
DEN HAAG, April 1938.
Assendelft. Calerine Henriette des Marets. Douar. Willem
van - Lransp. obl. voor Nol. Lambertus Sythoff
20 febr. 1756.
Bayreut. Chrislian Ernst Hertog van - Transp. obl. 200
Hyck~d. 2 Aug. 1698.
Bekker. Lieulenant Johann Wilhelm - transp. 2000 Car.
gld. 10 -Jan. 1734.
Bell. Jannetje Elisabeth Mengel wed. Johan Andries de Extr. test. Not. Jan de Bas 30 April 1814. Jan
Hendrik de Lussanet de la Sablonière, executeur.
Bcnder. Gangelo - en zijn huisvrouw Machteld Deckers,
Sol’daet onder de Companie Guarde van de Staten van Holland’ en West-Vrieslandt, geleydt wor‘den ‘de bij de Heer Collonel Beaumont. Test. Sot.
Pieter van M,edenblick, 14 mei 1672.
Berlage. Nicolaas - lijfrente, Meppel 8 febr. 1811.
Betslar. Jan Coenraad - en Engeltje Borgeringh zijn huisvrouw. Extr. test. Kot. Jacob Lansman te Amsterdam 12 maart 1718. Zuster Anna Geertruyd Bets-

lur. Hi,j sterf1 tc .4msLt~dam vóór 22 Jan. 1722.
Bie. Tl~omas dc - Kool~~na~~ in wijnen, .Jut’frouw Johanna
de Voogcll, zijn wed., hij sterft den Haag 20 Scljt.
1711. lrunsl~. otIl. Hij was eerst gehuwd met Agata van tlcr \‘aerdL en Icslecrcn voor NOL W i l l e m
van den Ijcrgh 21 dec. 1702, waarbij 3 kindcrcn:
1. Doctor Everurdus de Bit, advocaat te Zutphen
lransp. obl. 14 mei 1720. (Gerard Hasebroek,
IS urgrmr. van Zutpllcn als procuratie hebbcnde ~:m zijn zoon Mr. Johan Hascbrock. Sccretaris van %ull~l~e~~.
2. en dcssclfs vrouw: Johanna I+~lisiil)r4~ dc Bie.
3. I’ch-US de \:oogdt, wonende a a n d e (ieeslbrug
onder Voorburg! weduwnaar van Harbara de
Bie.
Bodicn. It. g(bI). H. I>ijl)ncr. Zij slcrl’l vóór 31 .Juli 1789.
I)agl)oc~k \.an mej. dc \Vcd. Ernst Ij. geb. Döpner,
\V(>lI. 01) H~lrleri,urg bij Voorburg t769- 1783. en
cn!xle brici-en o.a. van: 1,. 13rcilenfcld1,
.J. G. Gregorij g(4). l’ack, A. E. Steinhcldt, Anna Maria EOdien m-ed. .Joh. Fr. (Berner, F. Wnlthcr, C. Schlundt
Ihlicn. Een conccl)l quil. van vrou\ve Maria Elii-;al~Lh Cnssa geb. Gousscl. S~~llul~ll~ckenlenis
v a n
~\‘ill~m Hoje c’u zijn liuisvr. (ieerti-uy Marchal dd.
April 17S~ 1)oodsbcrichl van .Jan I+ rcderik Hreilcnl’cldt oud 70: d d . Amsl~r~lnm
r> Xlei 1782.
I:om. Dirk (‘11 IIcbndrik - Lransp. obl. 8 Sept. 1745. Kinde1~11 \.:m I)avid 130111 en Calharina van Houten. Zij
hcrlr. Jan Ol~hoPI e n Lcn 3~. Gerrit van H:mpen.
A l l i a n t i e s : tic 13ruyn X Ol,hoff, Ophoff X van
lioutcn, Ophoff X l a Bonnicrre, v a n Lhyiieri X
\‘;111 1-1 :cnlp”l> \.;III Th01 X Fermeyn, Smith X Herrison, Cyfi’er X I’ronkhuvscn, I’abst X J3lom, Vicjen X 131om en Hloin X”vun Houten.
l:osch. \\~illo~mnljc 1~111 den - en Willcm~ntje d e
Vcth,
ltejnardc ongehuwdcn, leslecrrm voor Not. d. C;
van den Kcrkhoff, 18 febr. 1774.
130~6. Jan Willem - Koopman te Amsterdam, Nol. akten
dd. 1713, 1744 en 1759, hierin genoemd: Misdörffer X (;cs, Gomperls X del ‘Homme de Courbierre,
de Caris X de Kcrchem, (test. Maastricht 15 Dec.
lï%l)! Hcssc~ll van Ilinlcr X dc Caris, de Matlhax
X dc Caris.
Hese. Gcorge - IAegaal dd. 24 maart 1786.
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Brand. Jacob - Huw. voorw. voor Kot. Pieter Schabaalje.
dd. Amsterdam 5 Juni 1727 en Maria Geertruvd
Beudeker. Transp. akte dd. 20 Maart 1769 waarin
gemeld: ‘t Hoofft X Ansclvn, Rorchus S -\nselyn,
Hoos X Schille, Houricus s van den Bergh.
Brandenburg. Marcgrave van - Lr~gaal 13 aug. 1721.
Breeklingh. Agatha - Schenkt 1 febr. 1719 400 Car. gld.
aan ‘de Luth. gemeente, spruitende uit een gift van
*Johan Wenceslaus geb. in Pommeren.
Huchner. Johan Georg - Jager in dienst van de Douair.
Gravin van ~~assenacr-Twicl<el, geb. van Stryen.
Inventaris van zijn nagelaten goederen. Hij sterft
den Haag 3 mei 1743.
Ruddenhroek. Casper I1ynholt van - Generaal m:ljoor.
Versc~hillcnde
brieven dtl. 1738, ‘39 cn ‘43. Llquidalie met den Kerkcnraad d d . 25 dan. 1746.
Hurc~h. .Joannes van den - (:o117nlcr~icraatl
cn agent van
den Kcizcr van l~uslwud, overl. .\mslerdam dec.
1731. ‘Dagvaardjng tol taxatie zijner goederen.
Carler. IQohcrlus -. le klerk lhcsorio van Z.D.H. dc Prins
van Oran.jc>, lransp. obl. voor Sot. .Johannes Ebhe. 3 Juni 1783 aan Otto Frederik van der Spyk,
Procureur voor beide Hove van .JusLitie van Holland cn Mr. 13enjamin de Brueys Advocaat voor
voorss. Have van Justitie, als csecuteuren van
wij.len Anlhon~ van Asselt. Hierin de volgende
alhanlies: .Johunncs Uulsing X Cornelia van Marle,
Alt X van Asselt, Swarl X van Asselt, Knipschil
X van Asselt, Adels X van Asselt, van Brake1 X
van Marie, de Lange X van Marle, Slaedc X van
Marlc, van der Hont X van Marle.
Cinkclaer. Augustyn - Koetsier van de (iravinne Douair.
van Nassau-Sarhruck geb. Gravin van Hornes.
Sc*huldbekentenis dd. 30 Aug. 1 T21.
Cocfsarl. Johannes-Bode van den Haag op Wesel. Huw.
voorw. d’d. 21 April 1649 met Aeltje Dircx, wed.
van Malhys van der Haert. Invc*ntaris van goedcren enz.
Commelin. Nicoines Mechel - (iuarde du C o r p s , o v e r l .
den Haag 19 dec. 1712, bcgr. te Kijswi,jk. test. voor
Nol. Couc*kebacker 10 dec. 1712. (nb. hij is gcboorlig uit Kurland).
Constant Kebecyue. Willem I-3aron de - legaat bij hesloten
test. voor Not. T. X1. Schmolck dd. 21 dec. 1860.

c
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Coon. Nalhan Joseph - Legaat bij test. Not. Johannes
Schiefbaan, dd. 8 febr. 1864.
Courouble. Wende1 Everhard - test. Leiden 3 maart 1766
voor Not. Johannes Thyssen. Hij was de zoon
van Catharina Bobbe wed. Adrianus Courouble
die stierf te Leiden 7 Aug. 1760, een nicht Wendelia van den Ende, huisv. van Petrus .Jacobus Wellenbergh. Verder nog genoemd : Cocnraad Schlick,
Johannes Cornelis Ponsen en Margaretha Ponsen.
Creutz. Carl Johan Baron - Eslr. test. Not. Otto Frederiek van der Spyck dd. 11 -Jan. 1792.
Crevelt. Hans Henrick - Lt. Comp. van den Hr. Serg. Maj.
van hel Heg. inf. v. d. Hcere Adriaen van Bueren.
Transp. Obl. ANot. .Jacqucs 1,~ Bousseau t e A n t werpen dd. 25 febr. 1653.
Daal. Alida Suffen wed. Johannt~s van - (;cslagllystje van
Pieter van der Steen. I)oop- thn trouwacten. Afrekening van den notaris 17.59.
Dedel. .Johan - Tr:~nsporl acten d d . 167X ~‘11 1681.
Deuren. H cntlrik van - Cool)man van Lvn\vuel. Acte dd.
11 Jan. 1672 waarin gcnotmd : (ieertruytl Groothuys we’d. Hendrik van Deuren en hun zoon
Anthony.
Dinant. Leen’dcrt - Transp. akte dd. 31 Oct. 1723. Hij
was een zoon van Daniel en Cntharina Nooten,
Zij herlr. Willem Vcrbrack.
Ditmer. Martinus Johannes - Transp. akte dd. 24 Sept.
1731. Hierin genoemd Adam Halfl’wasssenaer, solliciteiir militair.
Doerp. Anna van - ;Ilemorie dd. 16 Juni 1664.
Dringbcrg. Ilrasmus - Stads chirugyn. Legaat dd. 16 Sept.
17.57. 1ransl)orl cn waarin gtanoemd : .J ohannea Casimirus Bronck, Juriaun Jonkhaus X Neeltje van
Leeuwen, Clara Catharina S tomphius, Egbert Caljers, Van Donderen, *Joh. Schroder X Cath. Abbenbroek, Johan Wolffgang, Brouk X Sara Quackenbosch, Nisler, Heyns, Neeltje van Groenewegh wed.
Joost Visser, Anthony Brugman, de kinderen van
Leonard van de Kasteelen, Dr. Willem Verbrugge,
Petronella Kool, Willemyna Grondt, Wed. Samuel
Gardenier, Heynier en Cornelis Vermeulen, Leendert Hoos, Mr. Gabriel Bourcourt, Hendrik Damen.
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Duarte. Francisco - transp. Not. Michiel Servaas te Amsterdam 8 Oct. 1719 ten behoeve van Carel van
Dam.
Ehrensper,ger. Johan Ulrich - geh. met Chrislina Elisabeth Sybel. Legaat d’d. 18 Mei 1785. zijn broeder
Heinrich Florensz. Sybell in leven Inspecteur en
Pastor Primarus te Cleve, overl. aldaar 25 Sept.
1784. Concours over de goederen van wijlen Vrijheer van Tork aan de Luthersche gemeente. Assistent raad en Justitz Commissaris Karel Georg
Peter Felderhoff, resid$eerende
op het adelijk huis
Mehrun bij Wesel.
Eshoven. George Philip - Maria Kortz zijn wed. Lijfrente dd.
17 April 1818.
Fleck. Hen’drik Willem - en Anna Maria Magdalena Rohlman, ech Lelieden transp. obl. 2 febr. 1788 en
schuldbekentenis van Nicolaas van Daalen.
Floor. Johan Christiaan - en Elisabeth Dorothea Kraft,
echtelieden, eerder wede. van Magdalena Haarhuvsen. Test. Not. Thomas Adrianus Scheurleer
7 Sept. 1791. Kinderen ex mater 1: Alida cn Magdalena.
Gerven. Aernoud van - en Anna .Jans van Erckel, echtelie’den. Request dd. . . . . . aug, 1652,
Glaazer. Coenraad Hendrik - test. Not. Philippus Carolus
Haagen, 12 Maart 1763. erfgenamen: Hendrik Aldenburg, Anna Calharina Mandel en een legaal
aan de Luth. Kerk.
Gölze. Christine Charlotte - legaat bij lest. voor Not. .J.
J. 1;. van Rhyn dd. 20 Maart 1834.
Groos. G. W. Charlotte Wilhelmina Adolphe Wed. - lijfrente ‘dd. 19 Juni 1802.
Groolveldt. Jacob - Hode v.d. State van Holland en Westfrieslan’d.
transp. obl. voor Nut. Jacobus Regenboog11 op naam van Isaack van Beurderen, dd.
6 Aug. 1677.
Haagen. Ch. G. - kwitantie van f. 1000 dd. 1 Juli 1800.
Hallingh. Maria - Schuldbekentenis ‘dd. 12 @Juli 1679 ten
laste van Catbarina Duym wed. .Jobannes Westenhove. Nol. Hendrik Terbeeck van Coesfelt.
Hanboom. Ursula J3arbara Rouw wed. Cbrisloffel Hendrik - Invcnlaris, testamenten enz. Hij luitenant
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Reo Gar’de-Dragonders
van den Prins van Hesse
en ?s overleden te ‘s-Gravenhage, 11 Jan. 1731 en
begr. Gr. Kerk, zij sterft te id. en mede begraven
in de Gr. Kerk 28 Juni 1749, dochter van Alexander Rhau, Pfarer te Kaubenheim en kleindochter
van Andrea Rhau, superintendant te Neustadt.
Haar zuster Eva Catharina geh. met Leonard Liebman, waaruit: Johann Nicolaas L., Anna Catharina L., geh. met Johan Michael Reus, waaruit Margaretha Rarbara, g e b . 9 ,Jan. 1727 woont te Culemborch.
Heespen. Anthon Ciunther von - A u g u s t a Polypena v o n
Hcespen, wed. Legaat dd. 30 Oclober 1735. Zij
zijn gehuwd te Hamlmrg 5 Juli 1727.
H e i d e m a n . J o h a n H e n d r i k - Roomsluiter Loosduinsche
brug, begr. Gr. Kerk 19 Juni 1765. lest. voor Nat.
-1. J. H. Terwesten dd. 10 Juni 1765.
Heiroth. Siegemund Paulus - en *Johanna Leus, echtelieden. Extr. Weeskamer register Amsterdam, hij
maakt test. voor Not. Jacol) van Campen te Amsterdam, zij doel acte van executeurschap 30 Mei
1782. Alliantie: Andries Heyroth X Dyna Rus.
Hendrycks. Rarbara - legaat 27 Aug. 1664 aan Luth. kerk
cn aan Maria dochter van Magil Glasero alsmede
aan haar zuster Elisabeth Henriks.
Hofmyn. Simon - rentenier, test. 23 April 1797 voor Nat.
Danicl Uy?tenboogaart.
Willemyntje Hofmyn, zijn
vaders zuster Catharina Gruttcrswijk
huisvr. v:-in
. . . . Telder, S i m o n Grulterswyk, H e n d r i k Grutlerswijk, Joh anna van Wijk dr. van Hendrik, Hermanus, Hendrik, Cornelis, Cornelia, Elisabeth en Alida yan Schaagen, kinderen van Hermanus en van
Hendrina Heymans, Rarent van Grutlerswijk, ,4altje Hymans, Dirk van den Hosch.
Hogendorp. 1;. Grave van - Baron v:ln St. Jtm ten Steen
Legaat (Clausule rescrvatoir) Not. Hendrik Indeweij, dd. 24 April 1773.
Hoornbeek. Gezina Maria van - Lijfrente dd. 11 Aug. 1761
zij dr. van Jan en Geertrukd Everdina Vollenhove
en ged. Kloosterkerk 5 Sept. 1698.
Hoppinck. Maria Catharina - Test. voor Not. Johannes
Huygens dd. 5 Maart 1776. Allianties: Kok X Durleu, Swanevelt X de Cock, Hissing X de Cock, de
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Raad X de Cock, Ippins X ‘de Cock, en in de geLransporlcrrdc obl. : Johan Bourcourd, Johan Silvester en Francke X Wilhelmina Klos.
Ingenhovc~n. Sibcrl van - en ~Iargarelha Kessels tesl. Nol.
(iuil. (Paris l e M a a s t r i c h t 5 Maart 1760. H i j g e b .
Ampl Hrugcn, in hel land van Giilick, zij geb. van
Meerssen, land van Yalkenborg. l:roeders: Andreas
cn J o h a n n e s Kcssels.
Joosten. Adam - schoenmaker lest. Nol. Gysberl van Aalst
25 Nov. 1726. Invenlaris enz. Zijn wed. .idriaantje
Cop h erir. Jacob Jh~un~an en werd begraven in de
(ir. liwk 7 M a a r t 1763.
Isl)arn. Chrislina - overl. :30 Aug. 1813, begr. in tlc 1,ulh.
kwk. Invcnlaris nagelalen ljoedcl 2 2 Sept. 1 8 1 3 .
N o l . .Johnn MichaCl P h e n n i n g .
Iieulíes(~liri,ivc~r. L\drian:i - wcrl. den H a a g 13 0~1. 1 7 8 4 ,
\VC(l. van ,Jan v a n Eerslcn. I n v . l~oedrlscl~ciding
Nol. (;crriI van Helden, l’ictersz. dd. 16 Dec. 1785.
Zij maak1 lest. voor Nol. Thomas Adrianus Scheurl e e r 1.5 Maar1 1781.
Klq-. Mallys - in levcan kok van de I<aroncsse van hsperen
I n v . iiagelalcn g o e d e r e n I)cc. 1688.
Klink. Margnrctha El~sabclh - Lyfrcntc 30 April 1803.
Kloek.
llcrmnnus - lransp. obl. 14 Sept. 1798. Not. Michic1 Joh. tIc> Lange I C Alkmaar. Allianties: Kloek
X v a n \‘ladwnckcn, van \‘ladwa(*ken X Drupreslcyn, van \:ladwackcn X Holland.
Knechl. Chrisliaan - Capilc~in. geh. mcl Elizabeth Theodora Ozing? li.ji’wnle 24 April IS1 7.
Koninck. l,uurcns Svlcl - en hnnclje Smil, e c h t e l i e d e n ,
test. enz. dd. 4 Aug. 1724 Nat. Samuel Mulerius te
Amslerdam. zuster: A n n a M a r g a r e t h a Nelel Koninck X Erasmus Dem (Jlehns of Dachns).
I,afTra. d e Wctl. F r a n k - geb. Elsnbe R e d e r s . Z o o n v a n
.Johanncs I,aI’fra. 13oetlclJ>cschrijving 12 Mei 1807.
Ixnnich. .J ohan (icorgc. - lnvcnlaris 13 Sept. 1774.
Ir. 1 (;ijsl,crla I’osl. lr. 2. Anna Elisabeth Rossin.
Es malcr 1 Gi,jsl)erta Anlonia Lennich. Voogden :
Georgc Philip Slaat cn Johan Rourghard Emrich.
Licdlke. Chrisliaan - (l,<llcke) Inventaris cn rckcningcn.
llccft zich den 1-1 Januari 1778 le Schcvcningcn in

zc’c verdronken, is geb. le Thorn. (Secretaris van
der Horst).
lAnden. I’rans v a n der - Lrausp. obl. 1 0 M e i ,172ï a a n
Pieter Doornheym, k o e t s i e r v a n Mevr. de Wecì.
Dierkens.
Longarl. Thieboul. - Liquidatie met den Nol. en makelaar
Hendrik \‘an Os over koop van een huis au11 de
ooslz. yan d e Gcvoldegracht.
Verko<*ht a a n Mattheus Bichclberger, publieke veiling op den Nieuwen Doelen dd. 11 Dec. 179ï.
Lynden. Adriaan Baron v;ui - I:ur,ghgrave des I<ijcks van
N i j m e g e n . l‘ransp. obl. Set. Jtarcmias Slael, d d .
27 *Juli 1730.
Mast. .Ju~wl~ v a n der - ~IuniLic~-(;onlnlissaris van O o r l o g ,
transp. obl. aan Juffr. Maria du Corps. Nol. (;arbranl van Warmenhuysrn d d . 5 Aug. 1644.
Malthé. I<slicnnc - burger t e Vevey i n L~vilserland. E s tracten van testamenten, obligaties enz. over de
jaren 1714-1785. H i e r i n d e v o l g e n d e a l l i a n t i e s :
Ijieler Veeckens cw 5 kintlcrcn, Abrallam IAuIs, van
der Strcngh X Luis? JSurnwn X van der S t r e n g ,
J3urn1nn X de Ia IZasse Cour, A n n a Hol~oke, He?-cooJ> S Valckeniw, I<everliorsl X v a n A a l s t , v:m
der I~r~kc X Cau, va11 der 13ckc X Doul)lct, Doublet
8 Boberl de Arts, (;ravc van Holdernessc, Hocufft,
Vasserot, Slicher X Calkocn, l~obcrluss Carter.
Mecklenhurgll.Hertog Chrisliacn van - Quilantie dd. 22
Juni 1645 grool 162 gld. Tournois, voor levering
1’311 drie lcnten c n wn SJXII~SC~ van cen w a g e n
in dc helegering van Grcvelingen. Hicrhi,j verschillrndc obligaties waarin genoemd: Pieter Huywaert
secretaris van den Heer van Heenvliet, Anna de
donge vrouwe van Haertwijck, Willem Hcere van
ticra, H a n s Christoff heerc v a n (;w;I, en e e n
legaal \.an .J:icol) de .Jongc Heer wn 13ardewijcks.
Mcsseringc. (1alli:trina - wccl. (:lirisliucn IZ.x,ckcn. Zij sterft
1677. 7’4. Nol. Jo!lnnncs I~ridclmullrr dd. 13 Mei
1677, legaal aan de kerk, zij is cilmenier van wijlen
Lonlse C h r i s t i n c G r a v i n v a n Solms donair. v a n
Brederode.
Hierin komen voor: Johan Michel Mesinger als
prwuralic lichlwnde v a n xi.in vader Allwrlus Mesinger te Frankfort a.M. en Willem M., Ulrich M.,
en Maria hl. Le Kirn.
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Eigenhandig onderleekendc schuldbekentenis van
de Douair. van Brederode met cachet en brieven
van: Gordon, raadsheer van Z.E. de Graef van der
Lippe in Vianen, Johan Michal Somer, J. Senne
Pastor te Kirn.
Meyboom. Frederik - Ruyter onder de Garde de Corps
van den Prins van :aran,je, overl. 26 Oclober 1698,
begr. le Rijswijk 29 0~1. Test. voor SchepeIJen van
Hijslvijk dd. 22 October 1698. Hij is gehuwd met
Mar.i:i IJanipius, hierbij paspoorten, inventarissen
enz.
Meyer. Pieter de - 1729-‘31, schulldbekenlenis, uitstel van
betaling en brieven daarop betrekkelijk.
Moet van Soldun. Elyas - Commissaris-Generaal van de
Artillerie naar Brasil. Inventaris van zijn achtergelaten goederen dd. 27 November 1647. Zijn wed.
l3isabclh Stockmondt hertr. met den Majoor Adrisen \.an Bueren (13ührenj. K i n d e r e n : J o h a n n a
I~orolhea cn l<lisabelh Moet. Nog genoemd Lt. Kolonel Hinderson.
Muller. Jeremias - Volmachten enz. dd. 20 .Januari 1792.
g e h . me1 1:lconora Doering. V e r d e r : Halthasar
Fuchs X Anna Elisabeth Doering, Dorothea Doering erïgenamen van Johan Martin Ijoering.
Muller. Joh. 1;ridel - legaat 21 Maart 1723, aan luth. kerk.
Mulder. Jol~an - lest. 10 Juli 1681, verantwoording van
escculeurcn en transporl obl. 16 febr. 1684 in den
t)oedel van wijlen Catharina Silvius, wed. Johan
Mulder. Verder genoemd: Geertruid Uarentse van
Steenricht, de erfgenamen Sibilla Coper wed. Joscph lieynier Christoffel ,Coper en ßartholomeus
Copcr.
Muyzer. J. C. F. - transp. obl. 5 Nov. 1800, Mej, A, Keijzer
wed. Sipora Bueno de Mesquita.
.Myné. Adrianus - Oud Notaris en Soliciteur militair. Legaat :lan Luth. Kerk 10 M,aart 1817. Executeuren:
I)aniel en Adrianus Johannes Mynt:, en Gerrit
Bekking.
Nate. Frederik - Legaat dd. 30 April 1793. Hij was rijknecht bij Baron Voigl van Elsze, Opperhofmaarschalk van L.D.H. den Prins van oranje en Nassau. Hij was toen 25 jaar en geb. te Appelerpick(?)
in Westphalcn.

NolJem:ms. Jeuriaan - ï’cbsl. 117 Febr. 1660, I<cquest 12 Oct.
l(ili5. Geerlof Heunkens, Machteld H e u n k e n s X
.Juriacn Nollcmans en Elsken IZeunkens X Jan Laurens Pitzer, Laekenwerkcr te Delft.
Nongesscr. Jollannes Elius - I<esolutie cn C o n s e n t v a n
13urgcmecstt~r
dd. 4 Sept. 1793 tol verkool) van
zijn huis in het lange Achterom en besluit om hem
uil hoofde van slecht gedrag in het dolhuis Le con- firmeeren. Hij was zoon van Johan Jurgen Nongesser e n v a n A n n a Margarctha I3rockhoff, z i j
hcrlr. J o h a n Hendrik Ho&.
Oosnahruggc. .Joosl van - Lijfrente dd. 3 Mei 1685. geh.
met Anneke Broeckmans.
Pausschin. 3ohancllc - Diverse acten o.m. een Lesl. d d .
2 8 A u g . 1816 v a n Gcorg Carl Rurky, Burger en
Kapilcin v.11. tic> kwarlicr cn z i j n vrouw M a r i a
(;cerlruitla Pauscliin.
.lohannclte 1’. huwt 1. Anloinnc Snuvcplannc, ten
2. .Juslus Hendrik Felle.
Pcrreyn. Miclmcl Frcdcrik - \T~‘r3iiL~~‘oordilig \.an Chrisloffel Gotlel’roy
Ha;lgcny koopman (‘11 .Jan Hendrik
J3ock? ju\v-clier in qualitcit als door wijlen Michael
Frederik Perrcyn hij aclc voor Sol. Mnrc,us Sythoff d d . 2 8 *Juli 1791 gepassecrcl, a l s eseculcur
van hel Icsl.
yan Juslina Chrislirxl I’r:1nken, h u i s vr. van Willem Thcodorus I)arly. Wordt nog genocmtl h a r e halve z u s t e r Margarelha Henriclta
Franken! overl. den Haag 20 Nov. 1792 in leven
wed. Kicolaas Spangenbcrg.
Pinckcn. I,ugcas - A~lc voor Not. Pieter van Ikoon, ‘dd.
2 Kov. 1660, hier nog genoemd Heynderik van
Dyclí, marktschipper.
1’10. Alida - - lijfrcnlc d d . 3 1)cc. 173.
Ponsc. Allart -( Transp. dd. 29 Dec. 1800. Hierin genoemd : .Jan van der Brugge Arysz., cn Johannes
Monlfoort Pielcrsz. Schepenen van Schiedam, MrAdriaan Schregardus, Hermanus en Cornelis van
Boles, Quirinus Kurgcrhoudt, allen wonende le
S<~hic~d:1111.

en een transJ>. akte voor N o t . I)cel dd. 10 Mei
1803 waarin: Jollanncs Cornelis Ponsc, Margaretha Ponse huisvr. van Jean Baptist Charles Kousscau Ducroissi.
jj.j7iali(>r. Ali(l:i ---- J~ocYI~~I in\~c~til:tris. Zij woonde le I>clfl

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE

203

en sterft aldaar 29 Februari 1752. Test. voor Not.
‘de Man dd. 2ï Maart 1745 waarbij Henrielte van
‘der Schagen huisvr. van den advocaat Mr. S. A.
Westerhof tol haar ecnige en universeelc erfgenaam wordt benoemd.
Ramson. .Jacoh - Zilversmid, legaal dd. 3 Aug. lM9, is
gehu\vd met Magdalena Cremers. Als haar klein
kind lvordl genoemd Sleffanus Lcmans won. ,,in
d e r xZuscou.” Legaat dd. 2 Nov. 1665 van Magdalena Ramsen.
Rhode. Susanna - Schuldtwief dd. 24 April 1667.
Rhijn. Lucas l~oulusz van - overl. 17 Mei 1695, won. in
hel Leprozenhuis. Test. Not. Cornelis de Haan
dd. 19 *Juni 1688. Hierin komen voor: Julius
Scl~enlt X AcEje Oortg)-sen,
Hans Pil, Clasina Johanistlr. Wijnicker, Elsetx Fransdr. Boclma,n J a n
IsarMs (clappermanj, I:r:ms I~oelman, A n d r i e s
Gutsche. Hierbij ccm Locvoeging
voor Not. C’. van
l<oon dd. 20 Mei 1695 worden genoemd: Francois
(;roenhagcn, mcesler Andries Godske, Frans Boelman! voorzanger Luth. kerk en Lucas Schenk,
zoon van .Julius en Aellje Oortgysen.
Richter ÏSicwlaas - kleermakey,. schuldbrief dd. 2 Nov,
1770, hierin genoemd Wsabeth Brueys. Licluidatic dd. 27 .Juni 1794> gccomiL. Nicolaas Lambcrtus
l’abruwee. Machtiging dd. 30 April 1784 voor Valenlijn Viclor Koningslxqyr.
Onkosten voor de
schouwing van hel lijk van Johannes Richter (24
Febr. 1792). 13oedelccdulle dd. 23 Sept. 1793.
Robert. Andreas - Test. dd. Emden 26 0~1. 1724 en van
zijn huisvr. Anna Caron.
Roos. Tcsl. van Wilhdmina Mqdalenn - wed. van .Jan
Roos. voor Nat. Fredcrlk van der Mculcn dd. 26
Juni 1849. en een legaat van Aaren Samuel l<oos
‘dd. 4 *Juli 1861.
Root. - Lijfrente dd. 10 Sept. 1745 van .Johanna Regina
Heyder wed. Root.
Rose. Robbert - Capitein bij de Guardes van Z.H. den
Prins van Oranje, overl. te Bergen in Henqouwen 20 Sept. 1647. Hij maakt test. gcwon,d qnde
voor den vijand en overl. 5 dagen later. Hierin
worden genoemd : Bernhard Johan van Eerfelt,
vaandrig oud 22 jr, Pieter Bramqwr oud 23 jr,
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Harmen Muller oud 22 jr, zijn gewezen dienaar,
Charl ~du I’ou )oud 28 jr, adelborst bij de compagnie
van kapt. Rose en Johannes Schelhamer, predikant
bij de Luth. gemeente.
Hoyen
Mr. Jan van - 40 Haad der Stad Leiden gehuwd
met Cornelia van Groenendijk. obl. dd. 22 Jan.
1738. Van hunne kin’deren
worden genoemd:
1) Hcsler X M,r. A,driaan Bogaarl van Beloys, Raad
en reg. Schepen van Delft. 2) Mr. David, Burgemr.
en Secretaris van Leiden. 3) Jacoba X Ds. Jeremias
(ieerlingh Le Dordrecht. 4) Mr. Jan, Griffier van
Leiden. 5) Dr. Adriaan, Prof. le Leiden. 6) Johanna X Isaacq des Obsy, zij herlr. Anthony Van Hemert. 7) Cornelis. 8) Glaudina X Mr. Pieter Teldingll v a n Hcrkhoul S e c r e t a r i s v a n Slompwijk,
I,cidscl~endam en Tedingerhrock. 9) C o r n e l i a X
Jan van Hoogmade.
Snnlheuvcl. Mr. Pieter van den - Hceí- van Driell. oud
Hurgemr. en Raad der slad I)ortlrcchi, Ontvánger
van ‘s Lands gemccne middelt~n. Test. dd. 19 ~laarl
1 ï907 lreed 1 op als eseculcur van (Zornelia
v.d.
Santhtwvel douuir. Mr. Quiryn van Strijen in lev e n
Onlv. tien. overl. le ,‘s-(;ravenhagc 25 Dec.
1797.
Scheffer. M a r i a Wilhelmina - ovcrl. .~mslerd. 2.5 Xprii
1818. Lijfrenle b r i e f t l d . 1 3 Nov. 1818. (~enoc~~ld
wordl A. M. Elwling.
Schenck. .Ia;wl)us Tielman de - ovcrl. 16 NW. 1828. Test.
voor Nol. Weihort Scl~epman dd. 30 Maart 1827.
Hierin gen. .J:m nIarlinus IIt~~koop X Willcmijntje
\~7i11in~se.
Schilder. Scl~ult3l~ckcnlenissen van .Johannes Ixs len behoeve van . . . . Schilder dd. 20 Mei en 7 Sov. 1783.
Schoonevell. Chrisliaan - Acte dd. 1-1 Dec. 1718 waarin
gcntrcmd Hendrick v a n (;arcl jvon. Lc .I\msLcrdam
en briel’ v a n I~:~rliioloiiit~~~s v a n (;nrel.
Schouten. l’ielcr - Requesl dd. 29 1)~. 1706. Broeders en
zuslers: Hendrik, l.ijsl)el, Trijntje! Geesje en Elffje.
Schrevclius.

Mr. Johan - At-ltx van verdccling
voor Nol. Pieter Hubcrlus Pla
Leeuw 1910). Mr. .Johan Schrwt~lius,
Ijla ei3 Maria Tiiielcn trcjxtrctc ongcli.
wontsndc l e
Lcaiden zijndc tltl tIrit>
1751

dd. 6 Dec.
(zie Sed.
Mr. Pieter
dr., allen
ovt~r~el~levcn
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personen van ‘de 30 volgens contract den 18 Januari 1683 gesloten verzekering van 15000 gl. 12
Maart 1683 ten name van: Johan van der Mark,
Kurgemr. Pieter van Burgersdijk, secretariss en
Johan van Groenendijk, Pensionaris v. Leiden.
Scbuberth. Johan Casper - Kapitein van een compagnie
dragonders, overl. den Haag 3 April 1725, begr.
6 April Kloosterkerk. verschillende brieven, test.,
afrekeningen, invcnlaris enz., hierbij genoemd o.a.
L u i t . Hanboom.
Seelig. Johan Hendrik - Chirugijn, was geh. met Anna
Catbarina Brie1 waaruit een dr. Carolina Henriette
Seelig, geb. 10 Nov. 1811.
Seppenwolde. Hermanus van - transp. obl. dd. 30 Juli
1761 aan Joh. van Twist Commies ter thesaurie
van Z.D.H. den Prins van Oranje.
Slingelandl. Mr. Hendrik van - Schepen van ‘s-Gravcnliage., transp. obligalies met zijn vrouw Maria Calharma van der Burch ten behoeve der Luth. kerk
dd. 10 Aug. 1735. Genoemd worden: Keyer Evcrtsz
van Hleyswyck overl. 29 Jan. 1728 X Petronella
Verburch. Mr. l;ranco van IClecswvck, Mr. *Johan
Diderick van Slinglandt, raad ordinaris in den
I<ade en Leenhove van Ijrabanl cn den Lande van
Overmaze X Petronella van der Burch.
Smaelen. - brief van Jan Lo’dewijk Gaill, coopman in wijnen op de Spaansche Kay te I<ottcrdum met bericht van legaat van mons. Smaelen. dd. Hotterdam 13 October 1729. Nog vermeld .Juffr. Hondius
Son van - Test. voor Nol. Carcl Kleyn dd. 21 .Juni
1805 van Elisabeth Harleling wed. Machiel v. Son.
Spyck. Otto Frederick van der - Procureur van den Hove
van Holland. Test. voor Not. Thomas Adrianus
Sclicurleer dd. 23 Maart 1797 van Carolina J>only
zijn wed. Nog gen. zijn zuster Anna Marie van
der Spijck.
Slauf. Coenraad - Lijfrente dd. 1 April 1815 van Johanna
Maria Tiemen, zijn wed.
Stomphius. Clara Catharina - Obl. dd. 4 April 1776.
Stuurenber,g. Hendrik - Test. voor Not. Johan Zillick, dd.
27 Juni 1719. Hij was koetsier van den Kon. Ikmscben Canccllerij-raad GGhler.

Swaan. Johanna - Tesl. voor Nol. Pieler Nesker dd. 13
April 1722. Hierin o.a.: Hendrik ten Horst slalebomde X Margarelha Olffens.
Tartwijk. Jan - turfdrager, hegr. Gr. kerk 4 Jan. 1768.
Stukken bctr. L\nna ,Maria Alberdien, overl. 3 Maart
1771. Hun kinderen: *Jan en Johanna te Amsterdam cn Xle\vijn en Pieter in het weeshuis opgenomen. 18 Maart 1771.
Tilly. Cornelia - Test.. voor Nol. I)ieter IZoskes dd. 7 Aug.
1785. Zij was ongeh. en benoemt tot haar universcele cr~genaam haar nicht Margaretha van Desscl huisvr. van Willem Quast, mr. Schilder.
Tocht. Fricdrich (:hristoph 1,udolff - Lieutenanl 1 Holl.
I,inie Ini. I<c!g. z i j n inoedcr w a s I,ouise T o c h t
gchl). Schriiclcrn. \‘olma~~lil . d d . Tallingl~ostcl 10
Fc+r. 1 X09.
Turncr. .loi~anncs - I)ivcrsc slukken, o.a. lrunsp. obl. dd.
2 2 -4pril 1761. genlach ligdc van Sicola:;s van Heloma lc Hccrcvetn, weduwnaar van Anna Maria
#tIc .Jong. Nog gcnocmd Wijnand Plaeupot X Cieerlruyd v a n .\ldcï~vcrcll, waarui! : Hermanus c n
Margarelha.
Tutings. Elisatwth .Jansdr. - Schoolhouderes iu het Gaslhuisslccg,je 1654. Invenlaris v a n h a a r n a g e l a t e n
gocdercn. Tesl. voor Not. Everhard van Steynen,
‘dd. 24 Maart 1654.
Unsinn. I’hilip Jacob - overl. 22 April 1816, bcgr. I,ulh.
kerk graf no. 5. Tesl. dd. 9 .Jan. 1815 Not. dohann
hlicliaël Phenning.
Valtarea. Conslanti:i - t e s t . 1 2 I)ec. 1 7 6 9 N o l . Diderik
Boel. I<lisaheth Vnllarw cn Margarela Graswinkcl \vcd. Vallarea.
Veen. (;ccrtruyt van - gers!elijkc zusler. verschillende
1)rievcn en verzen ho. 1635. Gregorius Sympernellc - Timon van Veen, Jacomijne Huive huisvr. van
den .~dvocnal Mr. Pieter van Veen.
Veerden. Hendrik Wiggcrls van - geh. met Susanna Schelnccaker. Tesl. Nat. Martin Reeckman dd. 13 Aug.
1670. Zij hertr. Ms. dohannes Schelhacmer. Elisahet11 Hcstermans L e Delft X W i l l e m Willemsen,
Michel Hcstcrmans te Lei’den, Jan Pernaert, Predikant (~lascrus, (;rietgcn dr. van Hendrik Hestermans. Hcntlrik (~iltlcl~ranl,
1,ieutrnant Smi ts.
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Verdoes. Ary - Oud schipper in ds1 O.I.C. Lransp. obl. 29
Juli 1761. hierin genoemd: Aarnout de Cock, Jan
Arnuyer, Marie van Akeren, Antonio Tierens, Mr.
Joan Van Couwenboven! Henrici Stock, Elisabeth
van den Kerkhoven, Mr. \‘incenl I’olhoven, David
I-lut,gers X Maria de Neufville met 4 kinderen.
Verhil. Jan. - Test. 5 Jan. 1743 Nol. Pieter op de Winkel.
Hij is geb. mei (;ccrtruitl van Gisse, wed. Cocnraad
Huring.
Vierhuyse. Willem Hendrikx - zijn wed. Anna Fredcrika
H o g e lest. 8 Mei 1 7 2 9 B o t . I’ieler Nesker, len
gm1sLc van Anna van S\vecdcn, Getuigen: Agnita
v a n Warnaar’tl wctl. Sicolnas \ian S w c e d e n e n
Jan van Swecdcn.
Vlas. Johan Jurge - Hrief van H. Cr;mier, dd. ‘s-I:osch
4 Ocl. 1731, waarin geuoemd Vrouwe van Geffen,
Maj. Bonacker.
Volgrave. Pieler - ,Zijn wed. Johanna Hol lest. 23 Juni 1723
voor Not. Johannes Arend van Utsel. erfgenamen:
Lulhersche Weeshuis, liillemijntje Hitter, *Johan
Melsert, Job anna, Pieter, Calharina Elisabelh, Simon en Arnoldus l<egcnboogy Johanna Lakec, Johanna Wij’dekam, Albcrlus Cialjacrt, Maria van
Gulden geb. van ‘IVaardcnburg, Johanna van Gogh,
Pieter Volkert X Aletta Vermeer, .Johan Pieter
I<heul, zoon van .Johan Frtdtarik Iiheul, Elisabeth
Hbeul, hmmcrens van de Eylc, Dirk Snel.
Vrije. Mr. Franco dc - en Hdena van Haarlem, echlclic‘den iesl. 2 Nov. 1701 Not. Andries Timmer te
Gouda en transporten van Obl. tusschcn de jaren
1701 en 1759. Zij bertr. I)r. Georgius Uoudens,
Haad en Burgemr. van Gouda. Ook nog genoemd
Cornelius Aemilius P r e d i k a n t t e Haestrecht e n
Anna Philippina de Vrije echtelieden en Koberf
Gerard Aemilius Nol. en Procureur le Gouda.
Vuyk. Cornelis - en Agncsia Calbarina Jacoibna Sigel.
Rekening en verantwoording dd. 28 October 1851
van de Voogden over den boedel nagelaten bun
onmondige kinderen.
Waepden. Lucas Jansen van - en Anna Claes dr. ecbLel~eiden test. 13 Mei 1657 Not. Martin Ueeckman.
Wagner. Calharinn Luise - on@. dr. Lijfrente dd. 20 Juli
1815, zij woonl Len hulze van de Wed. H. Stenfert
in de I’raclizijnslioek.
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Johan Andreas - en zijn huisvr. Anna Etiszabeth
Heincchius. Hij is zadelmaker in de Houtstraat.
Zij sterft 11 October 1822. Inventaris enz. van zijn
nagelaten boedel. Hierin nog genoemd Willem Heinechius, Meesler chirugijn te Naaldwijk.

‘CT’altens. Jan van - koopman te Amster<lam.
Transp. obl.
5 October 1745 voor Nat. Everard Haverkamp le
Amsterdam.
Werdotcn. .Jacot~ - ge:~. met Maria Wc~slcr~~eld. Acte van
verBdrcling
1X J u l i 1 7 2 0 Nat. M . Sieuwenburgb.
(;enocmd : Jan Nachcnirls X (Gouda Werdolen en
Jacoba Werdotcn.
Wessets. AUtxM - e n Aiiiin Chri~lina Coelemans echletieder
Eden lest. 0 October 1738, Not. Adam van
Smatingh.
Wes1t~rhoff.l’
M r . Sltyhnnus Arnoldus - Ad\. Hovc~n van
Juslilie CII Hcnrictlc van der Schagen, transp. obl.
26 xov. 1754 Nol. Jan van den 130s. \I’illemijntie
Kcijzers (‘11 Alidn I’ijnacker~ haar doch ler.

Winters. \Ye~t:uittt Hascusius - I-Eurger te Krenien, overl.
in den herl’sl 1.593 zijnde op zee me1 schipper
.Johan Kru~scn~ op de \Veser me1 schip cn goed
\-ergaan. l‘ranslxr t val1 enne verklaring van cenige bui-gors 1oI 13remen, omlrenl zijn overlijden en
vckrwantschap dd. 4 September 1632. Broeder: *Johan Q’inlers, mondkok aan het Hof: Le Oldenburg.
Vader: .Joha~~ Winlers, kok te I)iepholt. Dochter:
Wubbcke Winters X Luleïf Weyssemnn, waaruit:
Carslen
H i b b e t X Coenraad k~hen, (iertke X
Schultens. l~czc~ heide dochlers nog in leven en
wonen in FZremen. Een zekere Ir’inlers, soldaat
v a n Oldcnburch
mcl lwcc z u s t e r s 1~ Amslerdam
wonende me1 hare mannen burgers van Hremen,
namens zijn overleden moeder Gccafje Winters maken zich met voorbij zien van de \Veysemans van
die erfenis ~nccs~er. Verder nog: Frerich Hredan alias Gcefke Winlcrs, Wuencke Lunneberch X Fredcrich t3redan b u r g e r t o t Delmenhorst, dochler
van Hcarman Lun&rec*hts en van (ieefke Winters,
zuster van Cornrlis Johan JSerensen: JIorolhea J,unc~brcchls
c.a.
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Wolfi. Aldeconde Smedincrh wed. Carel - Kapitein comp.
Voefknechten in get Reg. v.d. Lt. Gen: Baron van
Friesheim. Zij sterft 25 Juli 1721 en begr. in de
Gr. Kerk. Test. Not. Gysbert de Cretser 23 April
1712 en liquidatie. Kinderen: Maria Wolff wed.
Hermanus van Tecklenburgh en Geertruyda mcerdcrj. dr.
w o u w .

woytt.

Hendrik van - Boedel verdeeling Not. E. van
Velsen 30 Juni 1729. Kinderen: Geertruyd, Magteld en Maria X Jacob Tuyningh.
Görg Cristian - Inspecteur en Predicant te Otweiler in Saarbruk overl. 1 April 1764 in het logement
d’oliphant op de Cingel Inventaris van goederen,
Not. J. J. H. Terwesten dd. 3 April 1764 op verzoek
van Gottfried Willenbergh en zijn huisvr. Christina
Sengers, in gemeld logement wonende.

Wij ck. Adrianus van - Notaris te ‘s-Gravenhage en Agatha
Maria van Oosterwijk. Transp. obl. 16 Mei 1803
en extr. test. 26 April 1770.
Wijnholt. Jacob - Koopman en burger in snuif, overl.
1738. Geschil van zijn wed. Margaretha Crawers
over de nalatenschap 1 Dec. 1738.
Ysselman. *Johannes - Bode 2. Kamer St. Gen. test. 17
Juli 1833, Not. Johannes Bervoets.
Ziegel. Valentijn - Resident van Z.H. den Hertog van
Brunswijk Lunenburg. transp. obl. 17 Juli 1720
en 26 April 1722, Not. Gijsbert de Cretscher.

Aaavttlling

arttkel Van Cloeck tot den Berenclauw.

Op blz. 132, 3e regel van onderen is het jaar van het
huwelijk 1706 uitgevallen.
Op blz. 133 onderste regel kan aangevuld worden:
Antonetta Werner. geb. Kopenhagen, overl. Groninge?,
Pelsterstr. 1781, begr. aldaar 18 Juni, wed. van Prof. Tlherius Lambergen, tevoren wed. van Prof. Gouerf of Godíried du Bois, ‘daarvoor wed. van med. Dr. Dirk Schucking
of Schuckink. (Zie de levensbeschrijvingen van Tib. Lambergen en G. du Bois bij Boeles, W. B. S., Frieslands Athenaeum te Franeker. dl. 2, blz. 520-22, en 431-32.)
H.
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Een Nederlandsche offícíersfamílie

ín den Franschen tíjd.

HERMAN COENRAAD WIPPERMAN EN ZIJN GEZIN.
door
W. E. VAN DAM VAN ISSELT.

1V.
Het eiland Goeree speeldle geduren’de den Franschen tijd
een veel belangrijker rol in onze landsverdediging dan
tegenwoordig: le. bestond de Nieuwe Waterweg nog niet,
zoodat het twee der toenmalige hoofd’toegangen uit zee
naar het hart des lands beheerschte: het Goereesche Gat
en het Brouwershavensche Gat; 2e. werd destijds als gevolg van hel Provincialisme de landsverdediging nog niet
zóó centraal bezien als tegenwoordig: het begrip ,,Vesting
Holland” stond daarin nog geenszins op den voorgrond;
men hechtte daarom meer aan territoriale verdediging dan
tegenwoordig; 3e. was Engeland geduren’de al dien tijd
onze vijand, zoodat de kustverdediging onmiddeIZijk zeer
de aandacht vroeg; dit was ook tijdens den 4en Engelschen
zeeoorlog (17803j het geval geweest; toen was Goeree
voorzien van een stel hierna te vermelden, voor dien lijd
flinke kazernes of ,,barakken”, en waren kustbatterijlen
aangelegd. 6 *Jan. 1781 vroeg secretaris P. Kolf van Middelharnis aan bailluw 1’. Grinwis van Goeree of men zich
niet moest wenden tot den Souverein om den toegang in
het Gat van Goerec en dal eiland ,,onder de hulpe Gods le
secundeeren en bevestigen” o.m. door den aanleg van batterijen, zooals reeds had plaats gevonden langs den zeekant bij Hellevoetsluis; een en ander heeft toen plaats gevonden. Daarna had de Fransche omwenteling met de aanvallen van 1793 en van 1794-5 de aandacht eenzijdig gevestigd op ons Zuiderfrontier, ‘bij welke aanvalsrichting Goeree
en Overflakkee door breede stroomen werden gedekt; in
1793 was het middelsoort geschut, 12 en 1%ponders enz.,
met allerlei munitiën overgebracht naar Klundert, Geertruidenberg en Heusden, waar het was gebleven. Zoodra
ons Stadhouderlijk gezin uitweek naar Engeland, werd dit
geheel anders: naarmate Frankrijk den voet vaster in onze
Republiek zette, ging Engeland als represaille onze kusten
steeds meer bedreigen, onzen zeehandel fnuiken.
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De Fransche bevelhebbers hebb’en
de toenmalige strategische beteekenis vooral van den kop Goedereede-Ouddorp 1) van het eiland Goeree van den aanvang af juist
onderkend en dienovereenkomstig gehandeld : de eerste
Fransche troepen zijn er reeds Feb. 1795 gekomen; te
hunner eere werd te Ouddorp een ,,vrijheidsboom” opgericht; de uitvoerige, vermakelijke rekening daarvan met
alle bijkomende onkosten is door mij gepubliceerd in De
Navorscher. 1931, blz. 244-6. Sedert dien bleef het eiland
geregeld militair bezet, doorgaans ,door Fransche en Bataafsche troepen onder een Frunschen commandant van
het eiland. De Fransche opperbevelhlebher in onze Republiek [gedetacheerde vleugel van l’armée du Nord] deed
zijn wenschen kennen aan ons ,,Committé tot de algemeene zaken van het Bondgenootschap te Lande”, dat, 12
-Maart 1795 opgericht, 2) in de Bataafsche Republiek optrad als Ministerie van Oorlog, een taak, t.v. vervuld door
den Raad van State. Uiteraard hield de autonomie der
Provinciën ook op het gebied der Defensie eerst geleidelijk
op met het veld winnen van het Unitarisme; zoo verzorgde
een Comité Militair van Holland aanvankelijk nog een
groot deel der verdedigingsbelangen van dat gewest. 3)
Beide Comité’s moesten de groote lijnen volgen, vanaf
*Jan. 1795 hier uitgestippeld door bedoeld opperbevel, dat
door Generaal Pichegru, na medio lM,aart 1795 door Moreau
is vervuld. 4) Toen ‘de Unitaristen hun richting zagen zegevieren met Daendels’ staatsgrelep
van 22 Jan. 1798, eindigde 16 Feb. d.a.v. de taak voor het Comité te Lande en
trad een Agent [Minister] van Oorlog op als hoofd van het
Departement Militair.
Twee leden hebben namens het Comité Militair van Holland een 13 Aug. 1795 aangevangen inspectie gehouden
over de eilanden Gocree en Overflakkee, Voorne, alsmede
Geertruidenberg enz., daaromtrent 24 Aug.. een omvang-

1) Deze plaats heette op een kaart ao. 1698 nog ,,‘t
2)

Koolemans

Beynen.

Overdruk

1799,

blz.

3 ) Zoo werd het comité voor de vivres
Generaliteitscomité (id’em,
blz. 45-6).

Oude Dorp.”

75.
van Holland weldra een

4) Pichegru werd toen bestemd voor opperbevelhebber van het Leger
v a n d e n b o v e n - R i j n . H i j v o l g d e di,e b e s t e m m i n g v i a P a r i j s , w a a r hij
1 April 1795 een oproer onderdrukte; hiJ w e r d b e g i n 1 7 9 6 a l s h o o f d
van het Rijn- en Moezelleger opgevolgd door Moreau.
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rijk rapport uitgebracht. Zij waren vergezeld van den te
Brielle verblijvenden ,,opsiender” [van ‘s Lands werken
voor Voorne en G’oeree] J. Blanken 1), deden zich op
Goeree verder voorlichten door den te Goedereede wonenden ,,commies van “s Lands magazijnen” Cornelis Goekoop. 2) Aan kazernes trof men aan: le. het ,,lazareth ot
hospitaal, staande nabij het havenhoofd, N.W. van den
havenmond van Goeree 3), een schoon, sterk en wel ingerigt gebouw? geschikt om 200 man te logeeren, indien voorzien van kribben” enz. Dit gebouw, geregeld aldus betiteld,
is ongetwijfeld gebouwd als een (militair?) hospitaal (vau
1780?), doch in den Franschen lijd wegens plaatsgebrek
- mededaar de bevolking groolen afkeer koesterde van inkwartiering, vooral Fransche - aanvankelijk vrij geregeld gebezigd voor troepenlegering, vooral ook vo,or
troepen, die juist op het eiland waren gekomen of op het
punt stonden dit te verlaten. Later konden op de zolders
bovendien 150 man worden geborgen; van dit gebouw
noch van dal hoofd is een spoor meer over; 2e. de kazerne
te Goedereede, waarin toen reeds Fransche infanterie, alsmede Fransche en Hollandsche artilleristen waren ondergebracht; zij was :,in goeden staat en zeer wel ingericht”,
kon normaal 150 man bergen. Deze ,,barakken” beslaan
nog, gebezigd als stallen, ook als schuren voor granen en
landbouwwerktuigen van den heer Fr. C. Goekoop, heereboer aldaar; de voormalige inrichting is hier en daar nog
te onderkennen, zelfs van de zolders. D’e toegang Lot het
terrein wordt gevormd door twee steeeen palen, op elke
waarvan ,,Harakken” slaat; 3e. ,,de casernen te Oudorp,

1)
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structie dd. 19 April 1753 werd 13 Juli 1795 voorloopig bestendigd door
het Comité Militair van Holland.
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eens. zoo groot als te Goedereede, een straat formeerend,
waarin ten minstens 300 man kan worden gelogeerd l),
zoo wel ingerigl als ergens in Holland, en geheel voorzien ;”
alleen waren de slaapfournitures versleten. De barakken,
2 flinke steenen gebouwen, het eene achter het andere
gelegen, bevonden zich, waar thans de hofstede Koele
[Molenblok A. 911 slaat; daarin waren 2 x 18 vertrekken,
elk voor 12 man; daar 2 vertrekken werden bestemd tot
magazijn voor vermelden commies of vo.or zieken, wordt
de maximum capaciteit opgegeven als 216 + 192 = 408
man, waarschijnlijk een latere opgave, toen ook de zolders
waren besiemd voor logis. Bij deze kazernes bevonden
zich ,,pavillons”, kleine, aan de eigenlijke kazerne aangebouwde woningen, doorgaans alleen bewoond door officieren. 2) De bewoner deelde mij in 1926 mede, dat zijn
eigenlijke woning, waarin nog eenig oud houtsnijwerk,
een dier pavillons is; de barakken zelf zijn omstreeks 1901,
destijds gebezigd als vlasschuur, afgebrand, later als houten schuur weer opgetrokken, zoodat men aan de steenen
fundamenten den omvang nog kan beoordeelen. Achter
die kazerne bevond zich ‘sLands stal” voor 12 paarden
van een detachement cavalerie dan wel treinbespanningen.
welke stal met dien brand eveneens is verdwenen. Na 1813
zijn de kazernes komen te vervallen; dme gebouwen werden
verkocht. Die te Ouddorp dienden eerst tot een soort buitenplaats, ,,het Paveljoen” geheetmen 3), later vermelde
boerderij; die naam stond nog op de palen van het vorige
hek.
Behalve infanterie verbleven soms eenige cavalerie, trein
dan wel mariniers op het eiland; geregeld hield daar ook
artillerie garnizoen tot bediening van de kustbatterijen ter
bestrijking van de zeegaten; deze battlerijen waren mede
aangelegd in 1781 en voorzien van bezettingen, eerst ingekwartierd bij de burgers, daarna ondergebracht in de toen
gebouwde barakken. Door den vrede met Engeland in
verval geraakt, was men reeds bezig met hun herstel, toen
vermelde commissie medio Aug. 1795 het eiland inspecteerde; later werden er seinposten op geplaatst. De be-

1) Ook werd wel vtermeld,
dat de onder Ze en 3e genoemde kazernes
tezamen 500 man kond’en huisvesten.
2 ) I n O c t . 1 7 9 8 o o k d o o r gehuwd’e onderofficiere,n; Mei t.v. stonden
zij leeg; toen heeft W. een pavilloen daarvan betrokken.
3) Ds. Boers. Beschriving
9 9 - 1 0 0 e n 125-6.

van het eiland Goedereede en Overflakkee,
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dienende artillerie werd in den Franscben tijd nog gerekend tot de ,,artillerie te voet”, een algemeene term, waarbuiten alleen de zel’dzame rijdendie artillerie viel; feitelijk
had men op Goeree ;,kustartillerie”, doch de toenmalige
vuurmonden, richtmiddelen en affuiten waren nog zóó
elementair, dal vermelde specialiseering eerst veel later
is doorgevoerd.
De commissie trof op de N. zijde van het eiland aan:
le. 4 ,,ambulante stukken (3 tol 6 pond), bij een wachlhuis met seinpost ter zijde [d.w. N.W.] van den havenmond, in 1796 ,,de post bij hel Lazareth” geheeten 1); zij
diende kennelijk voor havenbestrijking;
2e. een gereed zijnd’e batterij ,,agter Zeezigt”, bezet, bewapend met 4 x 36 pond en 4X 18 pond; moet kort W. van
le. hebben gelegen; 3e. en 4e. de reeds bestaande batlerijen De Oosternol (S x 36 pond) en de Westernol of
Noordbatterij (9x 36 pond + 2,,ambulante”), beide gereed en in de beste orde. D’eze 3 kustbatterijen dienden
ter beslrijking van het Goereesche Gat. B’eide laatste lagen
zoo ver van elkaar, dal de vijand er tusschen kon landen;
zij waren echter in één uur te bereiken door troepen uil
3 kazernes. Voorts aan de Z. zijde ter bestrijking van hel
Springersdiep, de N. uillooper van het Brouwershavensche Gal:
5e. de van groot belang geachte Zuidbatterij Klein(e)
staart ten Z.W. van Ouddorp; 2) zonder haar kon een
vijand landen aan de Kleine Staart, daardoor alle batterijen langs het Goereesche Gat overrompelend in den rug
nemen en den toegang openen voor schepen, die ter reede
van Hellevoetsluis lagen. Ook belette di,e batterij den op
hel toen yepeilde vaarwater, genaamd Springersdiep, geposteerden uitlegger le verdrijven om dan verderop naar
Ouddorp tc landen aan den Schaardijk; voorts dekte zij
het destijds aan de Z. kust van het W. deel van het eil.and.
in gebruik zijnd, door de natuur ontstaan haventje ,,de
Val van Ouddorp”, 1600 M. W. van het tegenwoordige
haventje, eerst aangelegd omstreeks 1861 en vergroot in
1881. Volgens de Commissie van 179.5 was vermelde bat-

1)

Koolemans

ging dser
tor.
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Beynen.
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terij een klein fort met halve bastions, bewapend met
9 x 36 pond en 2 kleine stukken, de noodige wachthuizen
uan de zeezijde, een gracht met palissaden aan de landzijde. Ook van deze batterij is, ondanks haar voormalige
inrichting, geen spoor meer over. Het wekt verwondering,
da: de Commissie met geen woord gewag maakte van ,een
vrij groote, pal binnendijks gelegen, nog bestaande schans
met 4 bastions, welke in haar bestaanden vorm reeds
voorkomt op een kaart van 1698 en nagenoeg evenveel
Z.O. van hel dorp (1200 M. ten 0. van het nieuwe haventje) als batterij Kleinstaart Z.W. daarvan. Gold zij
reeds ‘destijds, ondanks haar omvang, tot de ,,schadelijke
vestingen?” De laatste aanval op Ouddorp dagteekende
van ltiO4, toen admiraal Jan Roey’s volk de plaats plunderde; in 1665 is vermelde schans aan den Z. kant van
polder hel: Oudeland aangelegd met 4 bolwerken en barakken, waarin maximum 2 compagnieën legerden 1) ;
later werd dit van geen nut geooAeel,d: de Gecommitleerde Raden deden de barakkcen slechten, doch nog thans
zijn haar overblijfselen te zien.
Een oude kaart op het gemeentehuis van Ouddorp [zonder jaartal] geeft 10 kuslbatterijen aan met hare bewapening: 2 ter weerszijden van de haven van Goedereede,
dicht bij den mond, 5 verdeel,d over de N. en de Z. kust
van Goeree, waaronder de 4 vorenvermelde, alsmede een
van 1 kanon van 18 pond aan den Sprmger als een
,,seinstuk”, 3 op de N. kust van Schouwen, wellicht den
toestand van 1809 weergevend? Op vermeldee vrij groote
schans na zijn al deze batterijen rial 1813 weer volkomen
vervallen.

1 ) H . v a n D a m . K o r t e beschrijvinge v a n h’et eiland W,estvoorn ende
geschied’enissen v a n d e st,adt G o e d e r e e d e . 1 6 8 0 . O p h e t e i l a n d , w a a r
zeer oude herinnering.en bewaard zijn gebleven, is niets bekend omtrent
een .z66 omvangrijkle
k u s t b#a t t e rij Kleinstaart als de commissie van
1795 beschreef; zij zou dan een geheel ander karakter hebben gedragen
als de kustbatterijen aan de N. kust; van geen van alle is een
s p o o r m e e r o v e r. Het eerste heeft bij mij d’e vraag doen rijzen, of de
commissie, die binnen 11/2 e t m a a l ( p e r r i j t u i g ? ) d,e geheele W. helft
van het eiland heeft verk’end, bovendien besprekingen heeft moeten
voeren mmet verschillmende
militaire en burgerautoriteiten, bij het ruim 1
week later afsluiten in den Ha’ag van haar officieel rapport de open
kustbatterij en de gesloten schans in hare herinnering heeft gecombineerd
tot ééne?
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Hel Comité Militair had reeds begin Aug. 1795 de bezetting onvoldoende geoordeeld; er werd nog ll& bataljonverwacht; vóór de commissie het eiland verliet, was indcrdaad het 2e bataljon le halve Brigade Hollandsche troepen aangekomen onder luitenant-kolonel N. J. Step 1);
voorts had Generaal Macdonald 24 huzaren gevraagd (gekomen 7 Sept.): ,,lichte cavalerie voor het doen van patrouilles des nachts van de eene batterij lot de andere
over de wijd uitgestrekte stranden” 2) en voor het alarmeeren van de bezettingen in de kazernes; de commissie
zegde bij haar bezoek ook nog ljZ comp. artillerie toe:
want de zwakke bezetting per batterij: 7 artilleristen -+
13 infanteristen baarde zorg; de Franschen, niet gewoon
om meer dan eenmaal per 4 etmalen wacht te doen, klaagden over den zwaren dienst. De verder nog ontbrekende
infanterie vulden men aan door eenige opschuiving van
Flakkee in de ricliting van de kust (Goeree), zoodal er
2 compagnieën op het Lazareth kwamen; was ook de
artilleriebezetting aangevuld, ,, dan zal zich het eiland in
een geruststellende staal van defensie bevlinden.”
Alleen,
was het artilleriemagazijn na de aderlating van 1793 ,,onvoorzien en niets beduidende.”
Vóór haar vertrek regelde de commissie d’e verdediging
me1 den comunmdanl van het eiland, chef de brigade
(kolonel 1 Bruiunt? ,,WIl zeer bedaard en inschikkelijk
officier” ; commandant van de Bataafsche artillerie was
k a p i t e i n A. (iel, d i e t’r wcltlra artillerie-comm;Indanl
schijnt tc zijn geworden, want Krayeuhoff rapporieerclc
6 April 1796 aan hel Provincia:.il Comité van Holland:
,,de gehrele staat der posten en artillerie is op het eiland
(;ocdcrectlc oneindig bel~rr g.eordcnd dan op Voorne; de
reden hiervan is tot te schrllvlcn aan de welbekende activitcit van kapitein A. cie>.“, dien hij dan ook voordroeg
voor overplaatsing naar !3ricllc; in 1799 treft men hrm
d e nrtilhier inderdaad nog xui :lls ,,cornman~deerencle
leric in den Iande van Voorne en Gocderee~de.”
Bij het uitvoerig rapport dd. 24 .Aug. 1795 der commissie
ligt een Memorie van 14 t.v. van commies Goekoop. Er
waren 300 geweren over op het eiland; echter reikte de
voorraad kaarsen slechts voor 14 dagen. Ten spoedigste
moesten worden geleverd 13.200 ton turven en 5000 pond
1)

Halve

brigades

overgenomen 2)

Koolemans

-

‘een

Fransche organisatie, vanaf 1795 door ons

w a r e n d e l a t e r e regiment,en.
Beynen,

3) Koolemans Beynen,

237.

236.
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kaarsen! Militaire bergplaatsen waren er niet, doch in
groote loodsen en in de kazerne viel dadlelijk 6000 ton te
bergen. Vóór 1 Nov. moest tol 1 April 1796 aan turf geleverd zijn 10.500 ton, ,,want voor minder tijd te rekenen
zou hoogst gevaarlijk weesen; de ondervinding heeft nu
7 jaar geleden geleerd, dat de vaart omtrent gedurende al
dien tijd door de vorst gesloten geweest is;” 1) dan stond
de ellende voor de deur. 2)
Hel oud-archief van Ouddorp, geheel gecatalogiseerd, 3)
berustend ten deele op het Alg. R. A., ten deele op het
gemeentehuis, *bevat een groot aantal stukken, welke wijzen op de militaire beteekenis van het eiland in den Franschen tijd. De voort8durend wisselende troepen spelen
daarbij een voorname rol. Fransche troepen zijn er gebleven lot 5 Dec. 1796 4); blijkbaar bestond gedurende de
winter 1796-7 veel minder vrees voor een landing. Doch
vanaf 1 April 1797 verbleef doorgaans weer Fransche
infanterie en artillerie op het eiland; was de eerste er bij
uitzondering niet, dan toch Bataafsche. Vooral dit Wapen
werd herhaaldelijk omgewisseld; doorgaans bedroeg de
.sterkte der bezetting 7 tot 10 compagnieën, hoogstens een
bataljon van 5. tot 700, de Fransche tot 1000 man.
De bundels NOS. 61-3 ,,Stukken betreffende de inkwartiering, den overlast en de kosten der Fransche troepen”,
t.m. 1810, alsmede No. 254. Jnkwartiering 1811-3” bevatten een zeer groot aantal mkwariieringsstaten: gegevens
omtrent hand- en spandiensten, vorderingen en klachten over leveringen uit de jaren 1795 t.m. 1813; zij getuigen van den grooten druk, waaronder onze bevolking
toen leefde, de .vele leveranties van den meest verschillenden aard ten behoeve der Fransche bezetting, de groote
kosten, welke een en ander meebracht voor de Bataafsche
Republiek. De bevolking van het eiland gevoelde de inkwartiering inderdaad om allerlei redenen als een overlast;
onze bestuursinslantiën zijn zich daarvan reeds dadelijk
1) Gold den winter 1788-9; 10 jaar later was het precies aldus; zie V.
Tegenwoordig

b’ewijst d e K . L . M . b i j i s o l a t i e i n s t r e n g e w i n t e r s , z o o a l s

die van 1928-9,

goede diensten (afvoer van ernstige zieken; c.q. voed-

selvoorziening).

!

2 ) H e t o p b l z . 211-2 b e d o e l d o m v a n g r i j k r a p p o r t c . a . i n H o l l a n d v a n a f
1795.
3)

Comité
Alg.

militair.

R.A.:

4) Oud-archief

‘s

No.

4505.

Rijks

oude

Ouddorp.

archieven.

No. 62.

1911,
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186
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bewust geweest en hebben het mogelijke gedaan om dien
last te verlichten. Toen vermelde commissie medio Aug..
1795 Goeree inspecteerde, pleegde zij tevens overleg met
d e ,,municipaliteiten” om de bevolking te ontlasten van
inkwartiering en van requisitiën, vooral van rij- en vaartuigen. Officieren zouden niet meer op kosten van de
burgers worden gelogeerd, doch de gemeente zou kamers
voor hen huren legen f 1.50 per week voor een sous-lieulenanl tot f 3 voor een chef de brigade. De troepen werden
zooveel mogelijk ondergebracht in de kazernes; dat zij
daarvan vooral bij de toenmalige gebrekkige legeringsvoorwaarden herhaaldelijk het slxhtoffer werden, zal hierna uit de getallen blijken. Ook van militaire zijde werd
inkwartieren doorgaans ontraden : hel veroorzaakte ,,zcer
sterke verzwakking van de defentie door verspreiding van
de troepen, misnoegen bij de bevolking”; vele burgers hadden geen bedden over, zoodat de soldaten in het siroo zouden moeten legeren. Heeds dadelijk werd voorts een regeling getroffen: krachtens welke dagelijks een of meer
,,bouwlieden een span paarden gereed houden om op de
eerste waarschouwingh te dienen voor de Artillerye van
de Zuid- en Noordbatterijen.” De bedieningen voor die
batterijen slechts bewaakt door een wacht, logeerden der-halve m de kazernes en begaven zich bij alarm met paard
en wagen naar hun posten.
Familie Wipperman zal hel van den aanvang af op
Goeree niet erg aangenaam hebbfen
gehad. De Fransche
artillerie was er nauwelijks aangekomen of haar commandant meldde, dat men te Goeree ‘een detachement Hollandsche artillerie had gevonden (66 man) onder kapitein Gey,.
die vleesch noch brood kregen. Niemand ha,d iets te missen, ook de bevolking niet, die overkropt zat met assignaten, waarvan haar de inwisseling in recepissen te Bri’elle werd geweigerd. Het Comith Militair van Holland steld,e
toen in overleg met dat van Financiën orde op die inwisseling, voornl. ten bate van de troel>cnverpl’eging.
1) Ook
zal men zich aanvankelijk op Gocree niet zoo veilig hebben gevoeld als de kleine afvaardiging uit het Comité
Militair dit medio Aug 1795 na een vluchtig bezoek wilde
doen gelooven. Althans 12 Nov. 1795 schreef het Comite-

1) Holland vanaf 1795. Comité Militair. No. 4505 dd. 3 Juli 1795.
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.tot het Bondgenootschap te Lande den commandant van
den Haag, Generaal Champmorin 1), dat de verdediging
van de eilanden Goeree en Voorne nog niet zóó was verzekerd, dat zij beveiligd waren legen een ,,agression hostile
inopinée”, met verzoek daarin te voorzifen. 2)
Wipperman heeft op Goeree achtereenvolgens gestaan
onderde op blz. 161-2 vermelde Colleges. Dfe in het Alg. R.A.
(afdeeling Oorlog) opgelegde briefwisseling geeft een denkbeeld omtrent zijn functie met de daaraan verbonden
werkzaamheden en zijn persoon; zij bevat tevens bijzonderheden betreffende het toenmalige leven op het .eiland,
voorts eenige omtrent W.‘s gezin. Het volledigst, ook het
best onderhouden is het archief van het daar genoemde
Commissariaat, 3) dat 21 Maart 1797 onder Janssens zijn
werkzaamheden begon, als gevolg der oprichting van het
Koninkrijk Holland Sept. 1806 wer,d geliquideerd. Het
beeld omtrent W.‘s werkzaamheden uit die jaren zou
nog wat scherper zijn, kon worden kennis genomen van
de instructie, welke de Eerste Commissaris Janssens kort
na zijn optreden, nl. 29 Aug. 1797 deed uitgaan voor zijn
employés, waaronder Wipperman. Een minuut daarvan
is echter niet opgelegd bij de uitgegane brieven en over
de ontwerp-instructie is niet gecorrespondeerd met het
Comité voor de algemeene zaken van het Bondgeno,otschap te Land.
W.‘s militaire functie was ongeveer die van officier van
kazerneering, lot de oprichting van het Koninkrijk Holland uitsluitend voor de telkens wisselende Fransche troepenafdeelingen, in garnizoen op het eiland; 4) somtijds zorgde hij ten deele ook voor hun inkwartiering en verpleging.
Zooals bleek op blz. 161-2, bestond er voor het Fransche
hulpkorps een geheel afzonderlgke adminislratieve dienst
met een afzonderlijke verrek’ening. Voor de verpleging van
de Bataafsche troepen zorgde de bewoner van het eiland
Cornelis Goekoop, die reeds 24 Maart 1795 den titel droleg
van ,,Commis van ‘s Lands magazijnen te Goedereede” 5) en
1) Soms trof ik zijn
hem verder nergens
2)

Catalogus
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5) Zie voor dezen blz. 212, noot 2).
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als zoodanig beschikte over eigen magazijntjes. Die schei;
ding ging zóóver, dat afzonderlijke herstellingsrekeningen
worden aangetroffen voor ,,de paerdestal agter de casernen
te Ouddorp voor de cavalleryepaarden in dienst der Bataafsche Republiek” en aan de stallingen voor de Fransche cavalerie. 1) Toch lag er slechts weinig of geen cavalerie noch trein op het eiland; ook bestond daar geen andere Kijksstal dan de op blz. 213 vermelde. Toen einde
Aug. 1799 de Fransche bezetting van het eiland plotseling.
door Hollandsche mariniers werd afgelost, schreef
W. 3 Sept. 1799 zich verontschuldigend: ,,hier geen Eournitures voor de Hollan’dsche Lroepes synde, heb van die:
. onder mij berustende, afgegeven Z), ‘daartoe genoodzaakl
om voor te komen, dat geïnquartiert behoeit te worden,
want syn geen aangename gasien, dus hoope UEd. mijn
gedrag zult aprobeeren.“. Dit hadden kolonel Ijijl, commandeerende over Voorne en Goedereede, en directeur
Blanken 3), vanuit Brielle op inspectie geweest, reeds gedaan: hij moest alles op den Franschen voet geven aan
onze mariniers. Uiteraard ging W. hiermede door. 7 Maart
1801 klaagde hij, ‘dat de Bataafsche troepen, op het eiland
gekantonneerd, steeds zóó weinig zorg hadden voor
de van het Commissariaat in bruikleen ontvangen
fournitures: die troepen hadden meestal ,,een grooten hoop
vrouwen en kinder” bij zich, die de matrassen het meest
bedierven. Daar zij alles voor niets hadden, vroegen zij
telkens andere. W. stelde voor hun, ev,enals te Brielle, de
gewone wekelijksche huur te doen bsetalen. 16 Maart d.a.v.
wees Janssens W. hierop ernstig terecht: ,,hoezeer U Uwe
maat te buiten gegaan is met die fournitures, waarschijnlijk op een enkele aanvraag van den troepencommandant
af te geven, zonder daartoe geauthoriseerd te zijn, hetwelk
ik niet verwagl hadde van iemand, die anderzints zóó
actief en ten genoegen van den Commissaris zijn post
waarneemd.” W. bad zijn handelen ter zake bij toteval en verscheiden maantden na ‘dato geschreven in v’erband tot den zeer
slechten staat der fournitures voor het 2e bataljon 6e Halve
Brigade. Janssens schreef: ,,Een vrien.d der soldaalen zijnde.
is het mij altoos aangenaam, indien ik hun kleine avan1) Oud-archief
volgt
2)

Ouddorp.

No. 62. Een ander, zeer treffend voorbeeld

aanstonds.
Iets

anaíoogs

was

W.

echter

reeds

25

Nov.

1797

bevolen

ten

aanzien

van slaapfournitures en keukengereedschap. Zulk een fourniture bestond
uit: matras, peluw, stroozak, 2 paar beddelakens en 2 wollen dekens,
e c h t e r aII,es
voor 2 man!
3) Zie voor dezen blz. 212, noot 1).
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tages kan doen genieten, die het verblijf op een eiland
~1s dat uan de Goedereede hun eenigzints konde ueraangenaamen 1); maar niet in mijn macht zijnde hen vrijelijk
van de fournitures te doen jouisse8eren,
zonder speciale
.authorisatie van de Agent van Oorlog en tot voorkoming
van verdere abuisen, die volgens U schrijven ten opsigten
van het gebruik plaats hebben, is hel volstrekt noodig de
lroupes op het eyland ‘sweek,elijks 2 stuyvers per man
voor huur te doen betaalen.“. W. antwoordde 22 Maart
1801, dat hij uit de den 20en ontvangen missive tot zijn
leedwezen de door hem begane fout had gelezen (den
troepen de te kort komende fournitures te verstrekken
zonder toestemming): hij had zich verlaten op die, hem
een vorig maal gegeven ten aanzien van de le Halve Bataafsche Brigade ; ,,wil mij excuseren; heb al ‘t mogelijke
.gedaan ze behoorlijk te ontvangen.” W.. had den commandant van het eiland, luitenant-kolonel van Nitschwitz, die
tevens het 2e bataljon Saksen-Gotha commandeerde, Janssen’s order overgebracht, dat de Bataafsche troepen huur
moesten betalen van de fournitures, in gebruik van het
Commissariaat. Die overste zou gaarne de regeling zien
zooals geldende op Voorne: één magazijn en dan onder
W.‘s directie; ,,dat liever met een oud-militair als met een
Goereesche burger [.J. Bakkerj te doen wilde hebben”; de
Bataafsche troepen hadden zulks altijd gewenscht, vooral
toen te meer, omdat zij, die hun fournitures betrokk’en
uit hel Hollandsch magazijn, niets betaalden, die uit het
Fransche wèl! W. achtte het oogenblik bovendien geeigend, daar vermelde Bakker juist was overleden; daar
het Rijk jaarlijks per 50 man f 290 aan B. betaalde, viel
,dat bedrag meerendeels te besparen.
Janssens antwoord’de
1 Mei 1801, dal de Agent van
Oorlog geheel accoord ging met W.‘s voorstel van 22
Maart t.v. ; derhalve alle manschappen [ook de Fransche’?]
te doen deelen in de huur van de fournitures, welke de
Bataafsche troepen betaalden aan het Commissariaat,
,,waardoor dan alle ongelijkheid uit den weg was geruimd.”
Wat W.‘s tweede voorstel betrof, ,,alle fournitures onder
ééne directie le brengen”, zulks kwam ook Janssens beter
voor; de Agent van Oorlog zou op den duur stellig daarin
meegaan; vooreerst zat hij echter nog vast aan het contract
met familie Bakker.
(Wordt vervolgd. )
1) Ik cursiveer. Gmeisoleerde
met de bevolking.

ligging;

ruw

klimaat;

slechte

harmonie
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Beknople geschíedenís

ian het bisdom Utrecht

van de 7de tot de 16de Eeuw
door
J. RASCH.
Eet Bisdom.

Van oudsher behoorde het gebied dat later het BISDloM
UTl%CHT zou worden tol Friesland. Wel hebben hier
van 100 v. C. lot 350 n. C. homeinsche Iegerafdeelingen
verschillende garnizoenen gehad, maar onderworpen waren de Friezen niet. Zij sloten een verbond, waarbij de
Friezen de grenzen van het ixomeinsch,e Rijk zouden helpen verdedigen. Van 350 tot 689 schijnen de Friezen hier
heer en meester le zijn geweest. In 689 verslaat Pepyn van
Herslal de Friezen bij Wijk-bij-Duurstede en West-Friesland en Utrecht worden aan het Frankische Kijk gehecht.
Koning, doch in schijn hel hoofd van het Frankische Nijk
was Theoderik 111 en het eigenlijke hoofd was de major
domus of hofmeier Pepyn van herstal.
De Franken waren in naam reeds Christenen, sedert den
tijd van Koning Clovis (MO-511).
Het deel van het Frankische Hijk, \vaarbij deze landen
werden ingelijfd heette AUSTHASIA. In 687 had Pepy-n
van Herstal den slag van Testri gewonnen en Hourgondlc
en Neustrie bij Austrasie gevoegd. Van 500-800 is er steeds
strijd geweest Lusschen de Franken eenerzijds cn de Saksers en Friezen anderzijds. Eerst in 719 sluit Karel Martel
vrede met de Friezen onder hun koning Aldgrill.
De Friesche inwoners dezer landen hielden op vrijen
te zijn en werden hoorigen of lijfeigenlen.
Yergens was
het aantal lijfeigenen zoo groot als in de landen van den
bisschop van Utrecht (Dr. ,J. PL. Wynne. Hekn. Gesch. van
het Vaderland. p. 10).
De Christenprediker Willehrordus komt in 690 met í1
metgezellen uit Engeland en krijgt val1 Paus SEHGIUS op
verzo,ek van Pepyn van Herstal, Utrecht als Aartsbisdom.
Met de TAPLI, ging het aldus: natuurlijk bleven de hoorigen veel Friesche woorden gebruiken; echter namen zij
van de overheerschers de Frankische taal over, welker
invloed nog grooter werd, toen in de 13de eeuw vele Vlamingen hier heen kwamen. Deze Frankische taal is de
basis van het Hollandsch. Saksisch had in deze gewesten
slechts geringen invloed en beperktte zich tot Groningen,
D r e n t e , Ovcrijsrsl cn c’cxn deel v a n Gelderland.

GESCHIEDENIS

223

In 679 was hier het Christendom reeds gepredikt door
.den Fries WILFRIDUS, Bisschop van Northumberland,
op zijn reis naar Rome. Aldegislus was toen Koning ,van
Friesland. RAD,BOUD
zijn opvolger, brak al wat Wilfridus
gebouwd had, af, ook de Kapel van Sint Thomas.
1. ST. WILLEBRORDIUS is in 658 te Northumberland
of Norderland geboren, naar men meent van Saksische
.afkomst. Zijn ouders waren rechtschapen en godvreez,end.
De vader, WILGIS, trok zich na den vermoedelijken vroe.gen dood zijner gemalin in een klooster terug, dat hij,
naast een kerk, met steun van rijke weldoeners, gebouwd
had. De kleine Willebrordus werd opgevoed in het klooster
RIPAN, dat in 651 door koning ALFKED gesticht was. Hij
muntte uit door gehoorzaamheid, vlijt, godsdienstigheid
en ernst. Toen hij monnik was en 20 jaar oud, verlangd,e
hij naar Ierland te gaan, om leerling te worden van den
H. EGBERT, die om zijn wijsheid en vroomheid, algemeen
bekend was. Willebrordus was 33 jaar oud en priester,’ na
een 12-jarig verblijf bij Egbert, toen hij met meerdere
.gezellen,
zich in 690 inscheepte om de Fri,ezen
te gaan
bekeeren. Kort voor dien had Pepyn, Major domus van
Theoderik 111, een deel van Friesland vcerovcrd.
De zendelingen werd,en door Pepyn zeer. goed ontvangen
en krachtig gesteund.
In 692 reisde Willebrordus op verzoek van Pepyn naar
Rome, ontving daar den apostolischen zegen en kwam
met vele reliquien terug. In 696 reisdIe hij met brieven en
geschenken van Pepyn voor de tweede maal naar Rome,
waar hij op 22 Nov. in de kerk van de H. Cecilia de bisschopswijdmg ontving en met het aartsbisschoppelijk pallium werd bekleed. De Paus gaf hem bij de heilige wijding
den naam CLEMENS. Na 14 dagen ging hij naar deze
landen terug. De major domus Pepyn gaf hem als aartsbisschoppelijke residentie IJTRECHT, dat toen volgens
sommigen WILTENBURG genoemd werd. Hier bouwde
Willebrordus in 696 een kathedraal aan S. Salvator, later
ook aan de H. Maarten van Tours gewijd. Bovendien.bouwde hij verschillende andere kerben, b.v. te Vlaardingen,
Velzen, Petten en Heiloo (St. Willebrordusput) en kloosters. Ook te Echternach en te Susteren.
Nadat het Frankische Friesland gekerstend was, ging
hij ook naar het vrijgebleven Friesland, waar hij bij konmg RADBOUD kwam, die zelf zich niet bekeerde. Daarop ging hi,j naar de Denen, eveneens zonder succes. Door
Koning Ungend, een wreed man, werd hij fatsoenlijk behandeld. Op zi,jn terugreis uit Denemarken nam bij 30
jongelingen mede, die hi,j onderweg doopte. Op Fositesland
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moest hij drie dagen verblijven om gunstigen wind af te.
wachten. Eén van zijn gezellen werd georierd,
omdal hij,
gejaagd had in net lanci van Fosiie. ilij doopte er drie
personen in de rivier. In Friesland gekomen, werd hij voor
i-radboud gebracht, die zooveel achting voor hem had,,
dat hij kon vertrekken en naar Pepyn terugkeeren.
Toen hij den zoon van Karel Martel, Pepyn, doopte, profeteerde hij, dat deze alle frankische heerscners overtreffen zou. 50 jaar heelt hij in Friesland gewerkt. 81 jaar oud
stierf hij op 7Nov. 740 een zachte dood. (Den 7 Nov. is.
aan hem gewijd). Hij werd in het door hem gebouwde
klooster Echternach begraven. Zijn leven werd beschreven
door den beroemden Alcuin, een Eugelsch geleerde, geb.
733, sinds 782 aan het Hof van Karel den Groote. Hij,
stichtte te Tours een school en stierf in 804.
2. SINT WILFRIDUS of BONIFACIUS werd in 880 tc
Crediton of Cirlon in Engeland, in Devonshire uit een
zeer voornaam geslacht geboren. Den naam Ronifacius.
ontving bij van Paus Gregorius 11. Hij ging naar het klooster EXETER, waar hij 13 jaar bleef. Daarna kwam hij
in het klooster NUTCELL in hel kerspel Winchester, waar
hij onder den beroemden abt Winbert groole vorderingen
maakte in taslkennis, rede- en dichtkunde, geschiedenis
en schriftkunde. Op 30-jarigen lcei’tijd, in 1’710, werd hij.
tot priester gewijd.
Toen de bisschoppen op verlangen van Koning Icca een
vergadering hadden gehouden, werd Honifacius nigczonden naar Aartsbisschop Herthuald
in Cantelberg om verslag te doen. In 716 ging hij met 2 monniken naar het
vasteland om de Friezen te bekeeren. Radboud was echter
in oorlog met Karel Martel; hij ging naar Engeland terug,
en werd er gekozen als de opvolger van den overleden abl;.
wat hij echter niet aanrmm.
Tusschen 716 en 789 werden door de Friezen van Oostergo vele kerken tot aan het Vlie ,,omgeworpen”, zegt
Martin&.
Met eene aanbeveling van Daniël, Risschop van Winchester, reist Bonifacius naar Rome, naar Paus Gregorius 11.
Met vele reliquiën reisde hij in 719 door Lombardye,
waar Koning Luitprand hem ontving en reisde verder
door Heieren naar Thtiringcn. Toen hij hoorde, dat Karel
Martel door den dood van Radboud heer over geheel Friesland gewor’den was, reisde hij er heen en ging Willebrordus helpen, die hem tot opvolger wenschte. Hij wilde
echter blijven bekeeren en trok naar Hesscu, tot de grens
van Saksen, en l~ouwdr~ vele kerken.
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ín Hamanaburg bekeerde hij twee sloteigenaren, die
hem een plaats gaven om een klooster te bouwen. Eén
van zijn helpers Binnas, zond hij naar den paus om een
en ander te bespreken. In 723 op 30 Nov. wordt hij in de
Vaticaankerk tot Bisschop gewijd. De Paus geeft hem regelen voor de kerken mede en een schrijven aan Karel
Martel. Met een aanbeveling van dezen laatsten gaat hij
weer naar Hessen en daarna naar Thüringen, waar Theodorlk ree’ds heL Christendom had ingevoerd. Bonifacius
had veel weerstand te lijden van Drothwin, Berthen, Canbereth en Hunrad. In Ordorf werd een klooster gesticht
met een kerk, aan den H. Michael gewijd.
Uit Italië en Gallië kreeg Bonifacius helpers, Burchardus,
Lulles, Willibaldus, Wunibaldus, Witta, Gregorius e.a.
In 732 zendt hij afgevaardigden naar Paus Gregorius 111.
Bonifacius wordt Aartsbisschop van DUITSCHLAND. Hij
bouwt een kerk te Fritzlar.
In 738 reist hij met een groot gezelschap naar Rome. Hij
wordt tot pauselijk Legaat benoem’d.
hertog Utilo’ ontvangt hem en verdeelt zijn land in 4 parochies, met ,een
Bisschop aan het hoofd: Salzburg, Freysing, Regensburg
en Passau. Volgen Erfurt, Baraburg, (Paderborn later),
Würzburg, Eichstädtt.
In 741 wordt H. Zacharias Paus.
In 751 wordt Bonifacius tot Bisschop van MAINZ beroepen. Dit wordt een Aartsbisdom, waaronder Keulen,
Tongeren, Augsburg, UTRECHT, Chur en Konstanz, ook
Strassburg, Speyer en Worms. Alle Bisdommen. Keulen
wordt Aartsbis’dom.
Volgens sommige schrijvers was de opvolger van Willebrordus als Bisschop van Utrecht niet Bonifacius maar
Edanus, ook genoemld Dadanus, Adulphus, Eobanus, Coebanus of Gregorius.
In 754 benoemt Bonifacius den H. Lullus, een monnik
uit Malmesbury tot opvolger.
Daarop gaat hij met een helper naar Friesland. In 755
op 5 Juni wordt hij te DOKKUM vermoord. Zijn lijk werd
eerst naar UTRECHT, dan naar Mainz en eindelijk naar
Fulda gebracht.
De inwoners van UTRECHT worden ,,CIVES ROMANI”
of Romeinsch Burger, en wel ,,ten eeuwigen dage..”
3. ST. GREGOORIUS. 735-776. Wij lezen bij Prof. Dr.
P. Geyl (blz. 42) Gesch. van den Ned. Stam: Bonifacius’
geliefdste leerling, de Frank Gregorius - uit een in Gallië
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gevestigde familie gesproten, - bestuur,de na hem de
Utrechtsche kerk en legd’e zich vooral op de inwendige
organisatie en het kweeken van priesters en predikers toe,
Veelal kwamen die laatsten toch nog uit Engeland. Zoo
stichtte Lebuinm een kerk te DEVENTER.
Hoe de Bisschoppen zelf geïnstrueerd werden, blijkt wel
uit een brief die de Bisschop van Mainz schreef aan Gregorius, welke is opgenomen in Hofdijk’s ONS VOORGESLACHT, 11, Blz. 226.
Deze brief van den Bisschop van Mainz aan zijn Collega
Bisschop Gregorius te Utrecht luidt als volgt:
,,Laat ons de kostelijke kleederen, de vet gevoerde paar<den, de sperwers, de valken met kromme klauwen, de
scherp bijtende honden, het blinkend goud en zilver verachten. De zachte matrassen voegen ons niet. U7ij behooren ons de kussens liever van mannen, dan van gewijde
maagden le laten toereiken.
Vooral moeten wi,j de onvoorzichtige gemeenzaamheid
van vreemde vrouwen vermijden, want wij worden lichter
door heimelijke, dan door openbare verzoekingen verleid,
wanneer wij met wel op onze hoede zijn. Het gedruisch
van een grooten stoet van dienstbaren moet worden ver,dreven door ,,stille overdenkingen over Go’ds woord.”
Hof’dijk voegt hieraan toe: ,,Zulk een geschrift van de
hand van een waar’digen geestelijke zelf, schildert met al
te sprekende trekken, de toestanclen zijns eigenen tijds.”
Van 768-814 regeerde Karel de Groote en ook diens
persoonlijke contrôle op de geestelijken zal ook in Utrecht
haar invloed hebben doen gelden.
Van de eerstvolgende opvolgers van St. Gregorius, die
in de Sint Salvator gestorven is en daar begraven is, is
weinig bekend. De feestdag van St. Gregorius is 25 Aug.
Zijn opvolgers zijn: 4. St. Albricus of Adelbricus; 776786. Hij werkte aan de bekeering der Friezen. Blijkbaar
is hij te Keulen tol Bisschop van Utrecht gewijd. Karel de
Groote begiftigde hem met Liesduine (Is dit wellicht Lisiduna of Leusden&!) En met +‘3 van den buit van een tocht
naar Friesland.
5. ST. THEODARDCS of THIODARDUS.
786-792. l)eze was reeds geduren’de 3 maanden in het jaar belast met
d,en kerk’dienst in Utrecht.
6. St. HARMACKARUS (of HARCAMACARUS
of HE R MACARUS, ook ERWACIRUS) 792-805.
7. ST. RIXFRIDUS. 806-827. In 826 geeft Lodewijk
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de Vrome aan den Deenschen Prins Heriold hel leen van
WYK BIJ DUURSTEDE. Rixfridus wordt vermoord in de
Sint Salvator, naar sommigen meenen op aanstichting van
Lodewijk ,den Vrome, dien hij gekapittel’d had en met een
kerkelijken ban bedreigd, over zijn huwelijk met Judith,
dochter van den Hertog van Beieren. Andere schrijvers
ontkennen dit. Rixfri’dus werd begraven in Sint Salvator,
even als zijn voorgangers St. Gregorius, St. Albricus, en St.
Theodardus en zijn opvolger ST. FREDERICUS. De grafschriften van St. Theodardus, St. Rixfri’dus en St. Frederitus komen voor in Hendrik van Rhijn. 1 dl. Bat. Sacra.
blz. 565. Een tombe wees de plaats aan waar St. Rixfridus
vermoord was.
Onder de opvolgers van Karel de Groote wordt UTRECHT
geregeerd door:
8. ST., FREDERICUS 827-S38.
9. ST. ALFRICUS OF ALBERTUS. 838-850. Deze is
een broeder van St. Fredericus.
In 843 komen deze landen bij het Ver,drag van Verdun
onder LOTHARINGEN tot 865.
10. ST. LUDGERUS. 850-856. Deze is een FRIES, een
leerling van Alcuinus, die het geloof predikte in Friesland
en Groningen en Bisschop van Munster werd. Hij is gestorven te Billerbeek bij Munster, vermoedelijk 26 Maart
809.
Dan komen de NOORMANNEN! Utrecht wordt verwoest.
Van 865-870 komen deze landen onder Neder-Lotharingen, tot 870, daarna aan Duitschland. Lu,dgerus vlucht
naar St. Odiliënberg in Limburg.
Als zijn plaatsvervanger wordt een zekere Egihardus of
Eginhardus genoemd.
Ook de Sint Salvator wordt verwoest in 857 (en hersteld
omstreeks 1000. )
ll. St. HUNGEHUS regeert van 856-866. Zijn feestdag
is 22 December.
12. St. OLDIBALD of AI,DIBALDUS van 866-899. Van
dezen bisschop word1 vertel’d, dat hij den GESLOTEN
STEEN aan de ketting heeft gelegd, nadat ‘de Noormannen
dien als offersteen had’den gebruikt. Zie Dr. H. .J. Broers.
Wandelingen door Utrecht, lste Druk. blz. 19. Deze vertelt dat een zekeren Harmakerus uit Keulen met eenige
geestelijken uit Keulen een bezoek aan Utrecht bracht en
in een brief zijn wedervaren mededeelt. Hij vond de kerken verwoest en met dien steen hadden de Noormannen
tegen de kerk gegooid,
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In 8% plunderen Noormannen Wijk bij Duurstede.
13. St. Oldibald wopdt volgens sommigen in 899 opgevolgd door St. EGIBOLDUS of VOLDUS. Sommigen betwijfelen dit.
14. Van 901-918 is St. RADBODUS bisschop. Zijn feestdag is 29 Nov. Hij wordt een der geleerdste mannen vao
zijn eeuw genoemd.
15. St. BALDRICUS van GOOR. 918-977. Hij heeft het
recht van MUNT. Hij versterkte de stad in 920 of 934 en
slaat een brug over den Rijnarm. Hij bouwde de eerste St.
Maartenkerk naast de ruïnen van den St. Salvator. In 914
werd deze kerk ingewijd. In 977 is St. Balldricus gestorven
en in de St. Maarten Kerk begraven. Hij versloeg de Noormannen.
Dirk 1 krijgt van Karel den Eenvoudige de Kerk van
Egmond. Vanaf 919 waren de Karolingers (na Koenraad Ij
niet meer aan de regeering en komt in Duitschland het
Saksische Huis aan de regeering. Op Balderik volgen:
16. St. FOLCKM~~RUS of WOLKMARUS 976-989.
17. St. BALDULNUS 990-994. Van deze beiden is weinig bekend.
18. Van 966-1010 regeert St. ANSFRIED. Deze herstelde de Sl. Salvalor die in 857 ‘door de Noormannen was
verwoest. Na St. Ansfried komt er een tijd, waarin de
bisschoppen meer hun wereldlijke mach1 doen gelden, dan
alleen als geestelijk leider #en herder op !e treden. Ook komt
er een nauwer verband tusschen keizer en bisschop. De
eerste van deze bisschoppen is:
19. ST. ADELBOl~DCS 1008-1027, en de Keizer, die
te UTRECHT komt is Hendrik 11 de Heilige, (1002-1024).
Die komst van den Keizer geschiedde voor de herinwijding
van de eerste Domkerk in 10-3 (na een brand in 1017).
Verdere branden zijn genoleerd in 1131, 1148 en 1253! In
1018 maakle Adelbold aanspraak op het Graafschap Teisterbant rondom Tiel en op hel jacht- en vischrecht aan
en in de Merwede. Dirk 111 sticht om dit le beletten DORDRECHT en heft er een lol. In 1018 wordt Dordrecht belegerd door Godfried, hertog van Lotharingen, bijgestaan
door de bisschoppen van UTRECHT, Luik en Trier. Bisschop Adelbold wordt op ‘de vlucht gedreven. In 1027
sterft hij.
Vanaf 1024 regeert in Duitschland het Frankische huis.
Die eerste keizer uit dit huis is Koenraad 11 (1024-1039).
Deze komt in 1028 in UTRECHT en naar verluidt benoem1 hij eigenmachtig:

GESCHIEDENIS

229

20. BERNULF, pastoor van OOSTERBEEK tat Bisschop (1029-i054) nadat deze hem is komen melden dat
de Keizerin Giselam, die in Oosterbeek was achtergebleven,
een zoon gekregen had. Bernulf werd toen benoemd omdat
op dat moment onder de kanunniken er geen eenstemmigheid voor de keuze heerschte. Koenraad 11 overlijdt 4 Juni
1039 le UTRECHT.
Door keizerlijke schenkingen, voornamelijk in DRENTE
en TWENTE, wordt het gebied van den Bisschop uitgebreid. Ook DEVENTER wordt hem toegewezen en in
Holland het gebied van Zwammerdam en Bodegraven. De
kapittelkerk van St. PIETER werd in 1048 op 1 Mei ingewijd en op 19 Aug. 1054 wordt Bernulf daar begraven.
Eeuwenlang vonden bedevaarten naar zijn graf plaats. Ook
de St. JANSkerk is door hem gesticht. In 1039 neemt Bernulf met een vloot onder Keizer Hendrik 111 Dordrecht
en Vlaardingen van Dirk IV, die ze echter herneemt met
behulp van Godfried van Lotharingen, een nelef van Godfried van Lotharingen uit 1018.
In 1049 heroveren en verliezen d,e bisschoppen van Keulen, Luik en UTRECHT Dordrecht.
Dirk IV wordt doodelijk gewond op de wallen (waar
nog de Gravenstraat is) te Dor,drecht
door een Keulenaar
met een vergiftigen pijl. In 1050 verplaatst Bernulf de
Benedictijner St. Paulus Abdij van Amersfoort (de Hohorst
of Heilige Berg) (sinds 988) naar UTRECHT..
21. WILLEM VAN GEI,DER (1054-1075). Willem van
Gelder wordt Bisschop in 1054. Hij rukt op tegen Floris 1
bij Dordrecht, doch moet terugtrekken doordat Floris overal kuilen had laten graven, bedekt met gevlochten takken
en zoden. In 1061 levert hij slag bij Neder-Hemert. FlorisI,
in slaap gevallen, onder een boom gezeten, wordt do’or
den Graaf van Kuik doo’dgestoken.
Dirk V volgt hem op onder voogdij van zijn Moeder
Geertruid van Saksen. Willem van Geld’er ontvangt van
Hendrik IV (1056-1106) het graafschap Holland in leen.
Geertruid huwt met Robbert de Fries, jongste zoon van
den Graaf van Vlaanderen. Willem van Gelder trekt naar
het Heilige land. Het is 7 jaar vrede!
Godfried met de Bult, Hertog van Neder-Lotharingen
verovert Holland voor Willem van Gelder. Dseze Godfried
met de Bult sticht Delft. Hij wordt daar in 1076 vermoord
door een dienstman van Dirk V. In hetzelsde jaar sterft
ook Willem van Gelder die opgevolgd wordt door:
22. KOENRAAD VAN ZWABEN. 1076-1099, de leermeester van Keizer Hendrik IV.
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Graaf Dirk V. verslaat met hulp van zijn zwager, den
Koning van Engeland, die Engelsche boogschutters zond,
Koenraad van Zwaben (In Engeland regeert van 10661087 Willem van Normandie en van 1087-1100 Willem II
de Roode). Het slot YSELMOND’E wordt ingenomen. De
plaats van het gevecht heet sedert Stormpold,er. Koenraad
mag vrij naar Utrecht aftrekken, op voorwaarde dat hij
Holland ongemoeid laat.
Koenraad van Zwaben sticht de MARIAKERK naar het
model van een door hem verwoeste klerk in Milaan. Op
14 April 1099 word1 hij door een Fries vermoo’rd. Deze is
Pleber geheelen, en was d,e bouwmeester van de kerk. Hij
deed zulks omdat ‘de Bisschop van den zoon van deu
bouwmeester hel ,,archanum magislerium” afhandig wilde
maken, ter veilige fundeering van de kerk op moerasgrond
(H. Olte. Hlz. 288) Volgens v.d. Bosch (blz. 89) is hij begraven in de oude St. Maartenskerk.
23. RURCHARD (1099-1112) volgt hem op. Deze mmlte uil door godsvrucht en wijsheid.
21. GODEBALD (1112-1128) stelt regels voor de monniken in de kloosters. Sedert 1122 wordt de Bisschop
door de Kanunniken van de 5 Kapittels gekozen. Zonder
de toestemming der Kununniken mocht d,e Bisschop geen
gebied van ‘1 Slichl vervreemden, geen oorlog voeren of
vrede sluiten. De grond werd gelegd lot d’e vergadering der
STATEN van Utrecht (Sinds hel laaLs der 15e eeuw beschreven). De geëligeerden (uil de 3 kapittels), de edelen
die ridderschapsleden bezaten en de stad UTRECHT.
(;odebal#d sticht de Abldij te Middelburg.
In 1123 met Kerstmis is Keizer Hendrik V (1106-1125)
te IJTRECHT. Een twist tusschen bisschoppelijken en keizerlij ken breekt uil. Godebald wordt gevangen genomen
cn lio~nl weer vrij. Nu sluit hij een verbond met Petronella
van Lotharingen Weduwe van Floris 11 de Vette (overl.
1122) en haar broeder Lolharius van Saksen tegen Keizer
Hendrik V. Deze neemt DEVENTER! in. Na Hmendriks dood
(23 Xlei 1125) wordt I~otharius van Supplinburg zelf Keizer (1125-1137) Hendrik V werd te Spiers begraven, nadat zijn ingewanden waren bijgezet in de oude St. Maartenskerk te UTRECHT. Petronellal krijgt de Graafschappen Oostergo en Westergo, die vroeger aan den Risschop
behoorden. Godebald sterft in 1128.
25. ANDRIES VAN KUIK. (1128-1138) volgt hem op.
Deze verbetert de zeden ,der monniken en sticht kloosters.
In 1138 vernedert hi,j Dirk IV. Hij krijgt de Friesche Graalschappen Oostergo en Westergo terug. In 1138 overlijdt
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hij. In hetzelfde jaar dat Konrad van Hohenslaufen Keizer
wordt.
26. HERBERT (1138-1150) volgt Andries van Kuik
op. Deze is een Fries. Hij hedwingt een opstand in de stad
Groningen en voert oorlog met Dirk VI van Holland.
Otto, Graaf van Benthem, zwager van Dirk, valt in Drente. Herbert neemt hem gevangen. Dirk VI belegert Utrecht.
Herbert bedreigt hem met den Kerkelijken ban. Dirk sluit
vrede.
In 1148 is er een groote brand in UTRECHT, die wegens
watergebrek niet beperkt kon worden. Als gevolg hiervan
wordt de Oude Gracht gegraven. Op de St. Salvatorskerk
na verbrandden alle kerken en ,de Kapel van het H. Kruis.
In dezen tij’d heeft een volksverhuizing plaats van ,Hollanders, Leeuwen, Friezlen, en STICHTENAREN naar Elve,
Saale, Balsemerland en Maashemerlan’d.
Op verzoek van Dirk VI (overl. 1157) worden de abdijen
van Egmond en Rijnsburg door den Paus onafhankelijk
van den Bisschop verklaard.
27. Herman van Hoorn (1150-1156).
28. GODFRIED VAN RHENEN. (1156-1177) Er ontstaat een geschil tusschen Floris1 111 en Bisschop Godfried
over een dijk te Zwammerdam en Keizer Frederik 1 Barbarossa (1152-1190) treedt op als bemiddelaar! Deze dijk
wordt weggenomen, die te W’ijk bij Duurstede wordt hersteld en door Hen’drik van Gel’der wordt de Grebbe gegraven.
Ook ontstaat twisl over het Burggraafschap le Groningen. De zoons van den schoonzoon Sepperothe van den
overleden burggraaf eischen ‘dit recht op. Met graaf Hlendrik van Gelre belegeren zij de burcht te UTRECHT en
steken het Bisschoppelijk ‘PALEIS in brand. Floris 111 helpt
den Bisschop. De krijgt duurt 9 maantden. De aartsbisschop van Keulen is bemiddelaar. De Sepperothen worden
burggraaf van Groningen.
Er ontstaat twist met de heeren van Aemstel en er worden 4 kasteelen gebouwd: Horst, Montfoo8rt, Vollenhove
en Woerden (in 1170) In 1178 sterft Bisschop Godfried.
29. BOUDEWIJN VAN BENTHEM VAN HOLLAND
(1178-1193). Deze is een broer van Floris 111 en een zoon
van Dirk VI. Boudwijn twist met ‘den hertog van Ne’derLotharingen. Ook met Otto van Gelder over de Veluwe, die
VERWOEST wordt. Graaf Otto, de Hertog van Brabant,
de Bisschoppen van Keulen en Munster, de Graaf van
den Berg belegeren DEVENTER.
Keizer Frederik 1 Barbarossa treedt als bemiddelaar op
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Graaf Otto krijgt het bezit over de Veluwe.
In 11% tuchtigt Boudewijn Volkert den slotvoogd van
Koevorden, die ‘door Graaf Otto geholpen wordt.
De Bisschop gaat naar Mainz om daar ‘de hulp des Keizers ín te roepen, doch sterft daar in 1196. B’egraven ín
de oude St. Maartenskerk, terwijl de graftombe zich zou
bevinden te Westbroek (vd. Bosch blz.. 89). De domproost
Dirk en de proost van Deventer dingen naar het ambt. .Ze
gaan naar Rome om hun zaak bij den Paus te bepleiten,
doch sterven onderweg, op 21 April 1196 te M.ainz. Die
Graaf van Holland hou’dt zoolang toezicht in UTRECHT.
30. ARNOLDUS VAN ISENBURG. 1195-1198.
31. DIRK VAN HOLLAND (heeft eeníge maanden geregeerd in 1198).
32. DIRK VAN AHRE. (1198-1212). Dirk VII van Holland voert nog eenige maan’den hel bewind en verschanst
zich op het Slot TER HORST. Dirk van Ahre doet een reis
naar Friesland om een bede (gel’d) te beffen.
Dit mocht niet zonder toestemming van Willem, broeder
van Dirk VII, graaf van Ooslergo en Westergo. Deze neemt
hem gevangen op zijn burcht te Oostergo.
De Bisschop vlucht en wendt zich tot den Hertog van
Neder-Lotharingen. Graaf Dirk slaat het beleg
voor
UTRECHT. Graaf Otto wordt gevangen genomen. Dirk VII
trekt terug naar Tiel en den Bosch, en wordt bij Heusden
gevangen genomen. Be& Graven worden na aanzienlijk
losgeld betaald te hebben, ontslagen. Dirk van Ahre overlijdt 5 Nov. 1212 te Deventer. In het in 1674 door een
storm verwoeste Domgedeelle heeft blijkbaar een grafgesteente van hem gestaan (v.d. Bosch blz. 89).
33. OTTO VAN GELDER (1212-1215).
31. OTTO 11 van der LIPPE. (1215-1227). In 1223 ontstaat een twist tusschen Bisschop Otto 11 en Gerhard 111
van Gclre. Dc Bisschop trekt Salland binnen en overrompelt de sloten Boekhorst en Voorst. In 1226 sluit hij vrede.
12 Juli 1227 trekt hij op tegen Hudolf van Koevorden en
wordt door de Drentenaren vermoord. 1)
35. WILLEBRAND VAN OI>DENBURG. (1227-1223).
Deze was Bisschop van Paderborn en werd tot Bisschop
van Utrecht gekozen op voorspraak van Graaf Gerhnrd
van Gelre en Gijsbrecht van Aemstel. De Bisschop trekt
met deze tegen de Drentenaren op. Rudolf wordt gevangen
genomen en te UTRECHT geradbraakt (1233) Zie hierover ook Van Lennep 1. Blz. 64 en 65).
36. Willebrand wordt opgevolgd door Otto 111 uan HolZand. een broeder van Floris IV. Hij bevordert den handel,
1)
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,de landbouw en het dijkwezen. Hij gaat mede op ter kruistocht tegen de Sta’dingers. In 1235 wordt hij voogd over
Willem, den zoon van Floris IV. In 1249 overlijdt hij.
37. GOZEWIJN VAN AEMSTEL is bisschop van 12491250. Hij was een goed en vroom man, maar zwak.
35. HENDRIK VAN VIANDEN volgt hem op. Deze
strijdt tegen Gijsbrecht van Aemsel en den Graaf van Gelder en Herman van Woerden. Gijsbrecht en Herman worden gevangen genomen in 1252. Zij worden aan het paard
gebonden. Gijsbrecht moest met 500 aanhangers barrevoets
in het hemd, in de DOM,KERK, vergeving vragen en trouw
zweren. ,4ls bemid,delaar treedt op Graaf Willem 11, Rooms
Koning. Veel respect was er blijkbaar te Utrecht niet voor
dezen Graaf, want in 1255 wordt hij door een steenworp
te Utrecht gekwetst.
Bisschop Hendrik gaf stadsrechten aan Amersfoort en
Oudewater. Aan Amersfoort in 1259. (dat reeds in 1028
genoemd wordt in een brief van keizer Koenraa,d).
In 1254 legt Bisschop Hendrik den eersten steen voor
de tweede Domkerk, nsdat ld’e eerste in 1253 door brand
was vernield. Hendrik overlijdt in 1268, terwijl in 1266
onder Gijsbrecht van Aemstel opstandige boeren uit Kennemerland en Waterlan’d UTRECHT bmnen vielen.
39. JAN VAN NASSAU tot bisschop gekozen, moet uitwijken naar Otto van Gelre en hij heeft van 1268-1270
zijn zetel te DEVENTER, Zweder van B’eusichem b,emachtigt de stsd. Het volk slaat aan het muiten. Nicolaas
van Kats, voogd over Floris V, dempt den opstand met
500 gewapenden. 1400 woelgeesten moteten Utrecht verlaten
De Bisschop verzoent zich weder met Gijsbrecht van
Aemstel en geeft hem hel slot Vreeland. Graaf Florus V
en de Bisschop sluiten een verbond. Strooptochten van
Van Aemstel en Woerden worden bij Montfoort gekeerd.
Deze Jan van Nassau noemt zich ,,fundator” van den Dom.
In 1288 werden hoogaltaar en 5 kapellen voltooid.
In 1288 wordt Jan van Naussau opgevolgd door
40. JAN VAN ZIRCK, daar Jan van Nassau afstand doet
van de regeering. Van Zirck wordt ook Bisschop van Toul.
41. WILLEM BERTHOLD VAN MECHELEN is Bisschop van 1305-1310. Hij neemt het slot van Muyden in,
bewaard door Diederik van Haarlem en trekt naar WestFriesland.
Jan van. Avennes ontzet Medenblik. De Bisschop verklaart Jan 1 ketter en gaat met een vloot naar Monnikendam en wordt teruggeslagen. Yselstein wordt door de Hollanders belegerd. In 1299 wordt de Bisschop gevangen
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door Jan van Lichtenberg. Hij wordt door hel lantlvolk
verlost. Hij verzoekt den Paus om ontslag, wat niet wordt
ingewilligd en sneuvelt bi,j Montfoort.
12. GUZJ (of Guidoj van Avennes (van Henegouwen)
volgt hem op. UTRECHT wordt door Renesse ingenomen
voor Guy van Vlaanderen en de Bisschop wordt gevangen
genomen. Willem van Gulik wordt aanbevolen als Bisschop, maar wordt het niet. Guy van Avennes van Henegouwen komt weer vrij. In 1311 gaat hij naar een Kerkvergadering te Vienne in Dauphin& De Stellingwervers
komen in opstand. In 1312 beleg van Vollenhoven. In 1317
overlijdt hij en wor’dt opgevolgd door:
43. FREDERIK VAN ZIRCK, proost van St. Pieter. Hij,,
reist naar Rome. Terugzijnde, raakt hij in twist nu9 V:tn
Lijnden, Kesteren en Ommeren. In 1322 op 20 .Juli, overlijdt hij. Hij heeft in 1321 den eersten steen gelegd voor
den Domtoren. Volgens v.d. Bosch is hij begraven in een
der kapellen van het koor van de Domkerk. Hij overleed
op het Huis ter Horst.
44. .JACOB VAN OUDSHOORN volgl: hem op, doch
overlijdt na twee maanden. Dan volgt:
JAN VAN HRONKHORST, die echter op verzoek van
Graaf Willem door den Paus wor(dt afgezet en
45. .JAN V,4N DIEST wordt aangesteld. Onder zijn bestuur weigeren de Stichtenaren den Lek’dijk te herstellen
en een Heemraadschap wordt ingesteld. Hij overlijdt in
1340, wordt opgevolgd door
46. NICOLAAS DE CAPUTIIS, regeert een jaar en overlijdt in 1386.
47. Jan VAN ARKEI, volgt hem op. Deze voert een
spaarzaam en zuinig bewind. UTRECHT wordt door Willem belegerd. 400 burgers, barrevoets en in het hemd gekleed, moeten vergiff’enis vragen.
In 1348 wordt Eemnes heroverd en Oud’ewater verwoest.
Met de Hollanders wordt een bestand geslolen cn Borculo
verbrand. In 1349 wordt een verbon’d gesloten. I>e pest of
zwarte dood treedt op. Jan van Arkel kiest de partij der
Hoekschen. In 1353 neemt hij hlontfoort in, waar een zckere Zweer regeerd,e. In 1353 werd er tusschen Hollanders
en Utrechtenaren gevochten te RunschoLen, waarbij 70
Runschoters sneuvelden. In 1364 wordt Jan van Arkel Hisschop van Luik en overlijdt aldaar in 137s op den 1 Juli.
48. JAN VAS VERNENHURG, bisschop van Munster,
volgt hem op. Deze overlijdt 23 .Juni 1371. Volgens v. d.
Bosch is hij vermoedelijk begraven in de Domkerk (blz.
86) evenals Jan van Arkel.
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49. AREND VAN HOORN (of Horne) volgt hem op. In
1371 doet hij een aanval op Arnhem. In 1375 strijdt hij met
Herbaren van Putten en met Holland (Over Vreeland). In
1377 wordt hij Bisschop van Luik. Geert Groote schrijft
zijn ,,Contra turrim Trajectensem” in 1377 tegen de buitensporige weelde van den bisschop. Hij overlijdt in 1379.
50. FLORIS VAN WERVELINKHOVEN, bisschop van
Munster volgt hem op en overlijdt in 1393. In 1382 kwam
de Domtoren gereed, het Kapittelhuis, een deel der Kloostergang en de Sacristie ten Noorden van het Koor.
51. FREDERIK VAN BLANKENHEIM wordt Bisschop
,op bevel van den Hertog van Gelre. Hij overlijdt 9 Ocl.
1423 en is begraven in het later verwoeste deel van de
Domkerk.
52. ZWEDER VAN KUILENBURG wordt als Bisschop
opgedrongen door den Paus. In 1426 wordt hij verdreven
door Jan van Reussel en hij overlijdt in 1433.
Dan wordt 53. RUDOLF VAN DIEPHOUT ruwaard. In
1438 belegert hij Amersfoort. In 1450 wordt de vrede gesloten. In 1451 wordt hij Bisschop. Hij stichtte de derde
Kapel aan de Zui’dkant in #de Domkerk in 1455. Deze kwam
gereed in 1465 met Kunstbeel,dhouwwerk van Bouwmeester
.Jacop van der Borch 1475. Hij overlijdt in 1455.
54. GIJSBRECHT VAN BREDERODE wordt lot zijn
opvolger gekozen. Deze doet afstand in 1457 en overlijdt
in 1475.
55. DAVID \‘AN BOURGONDIE wordt door den Paus
benoemd. Onlusten tegen Gijsbrecht van Brederode breken
uit. In 1455 hervat de bisschop den bouw van de Domkerk, die sinds 1393 stil lag. In 1460 is de kloostergang
voltooid. (Westelijke arm). In 1477 overkapping van het
transept en in 1479 is dit gedeelte gereed. In 1481 wordt
de eerste Dom gesloopl en het orgel naar het nieuwe transept overgebracht. In 1487 wordt het geheele schip overkapt. In 1492 wordt alles bebouwd. 1163 wordt als een
zeer goed jaar aangemerkt! In 1483 wordt de Bisschop
door dc Amersfoorters gevangen genomen in het Sint
Aagtenklooster. Nadat in Dec. 1481 600 Stichtenaren oprukten naar Naarden onder Perro.-Lalaing, Stadhouder
van Holland helpt Naar,den,
dat in brand stond en geplunderd werd. Maximiliaan belegert UTRECHT, neemt
het in 1483 in en de Bisschop is vrij. Hij overlij’dt in 1496.
56. FREDERIK VAN BADEN regeert tot 1517.. In 1514
is een houten plafond in hel mid’denschip van den Dom
aangebracht. In 1517 een groot venster in den westelijken gevel. Reeds werd in 1512 een streefpijler van het middenschip
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van den L)OIII opgericht. (In 1674 werd het middenschip
door storm verwoest. >
57. FILIPS VAN BOURGONDIE regeert 25 jaar en overlijdt in 1524. In 1521 was een opstand uitgebroken. Het
gewest UTRECHT roept de hulp In van Hertog Karel van
Gelderland. Deze zendt Maarten van Rossum, heer van
Pouderoye en laat den Haa plunderen. De Hertog verliest
Overijse1 en Utrecht en be floudt Geld,erland bij de vredevan 1528. In 1521 voert Karel V de inquisitie in. Tegen
Filips van Bourgondië.
58. HENDRIK VAN BEIEREN regeert 5 jaar, hij legt
in 1528 zijn waardigheid neer en Karel V NEEMT HET
WERELDLIJK GEZAG OVER. Hendrik van Beieren overlijdt in 1552.
59. WILLEM 111 VAN ENKEVOIRT was Kardinaal te
Rome, bleef daar en overleed in 1534 te Rome.
60. GEORGIUS VAN EGMOND overleed in 1559 en
wordt in 1561 opgevolgd door:
61. FREDERIK V SCHENK VAN TOUTENBURG, dielater aartsbisschop werd en 25 Aug. 1580 overleed te Wijkbij D,uurstede. Hij is geboren in 1503. In de Domkerk kreeg,
hij een grafmonument. In 1528 was reeds het wereldlijk
gezag overgegaan op Karel V, die vertegenwoordigd werd
door Antonie de Lalaing, Graaf van Hoogslrulen, later
Stadhouder van dit gewest
Hendrik van Beieren ontving de Domkerk, hel Bisschoppelijk Paleis en een jaargeld uit ‘sLands Schatkist.
In 1529 werd de overdracht door Paus Clemens VIII bekrachtigd, zoowel voor over- als Nedersticht.
Na 1580 werden enkele Apostolische Vicarissen door
den Paus aangesteld, doch niel door ‘s Lands Regeering
erkend, tol in 1853 de Bisschoppelijke Hierarchie weer
werd hersteld.

De levens d,er Utrechtsche Bisschoppen tot 1524 zijn beschreven door
WILHELMUS HEDA, Kanunnik, Raad en Geheimschrijver van Keizer Maximiliaan
1, geboren te Alfen. Overleden in 1525, ‘en door JAN VAN DER
BEEK, kanunnik, omstreeks 1380, ook bekend als BEKA.
Titels: lonn. de Beka et Wilh. Hed,a, De Episcopis Ultrajectinis,
recogn. et nota.... illust. ab. Am. Buchelio Batavo J. C.
acced. Lamb. Hbrt. Montfortii secessionum.
Ultrajectinarum libri et siffridi Petri Frisii
Appendix ad histor. Ultraj. 1643 161.
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.en in BATAVIA SACRA of Kerkelijke historie van Batavia, behelz. de levens, daden.... en andere voorvallen der Utrechtsche Bisschoppen m. aant.
v. R. H. F. m. vele kopere pltn (t’Antw. 1716) 3 dln.
Gebruikte
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Oude ,,wenschen” en btjbelaanteekenlngen

aangeboden.

Bij het ordenen van een collectie oude familie apieren
mij ter hand gesteld door een familielid, de heer iv . 0. J.
Nieuwenkamp, kunstschilder en ethnograaf te Florence,
werden o.a.. de volgen#de beide ,,wenschen” aangetroffen,
welke ik noch in verband kan brengen met de familie Kits,
waartoe de meeste van bedoelde oude stukken behooren,
noch met het geslacht Nieuwenkump. Het zijn:
1 . ,,Pinxter Brief aan mijn Eerwaarde Moey”
onderteekend ?,Uw Dienstw. Dienares en Nicht
Elizabeth Llu Pree..”
Het geheel is keurig gecalligrapheerd en met de hand gekleurd. De rand vertoont de verschillen8de
symbolen van
,den Heiligen Geest. terwijl links onder een leeuw en rechts
een stier is afgebeeld, voorstelliende
naar alle waarschijnlijkheid, #de bei’de sterrebeelden van dien naam. Het stuk
is ongedateerd, doch in verband met d,en stijl en and,ere
gegevens, dateert deze prlent met pinksterwensch uit de
jaren 1780-1795 en is vermoedelijk opgesteld te .4msterdam.
Wanneer men mij kan aantoonen! van bedoelde Elizabeth
du Prée af te stammen, of anderszms aan haar verwant te
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zijn, hen ik bereid aan helangslellenden en belanghebbenden dit stuk af te staan.
2. Nieuw-jaarwensch aan mijne zeer geliefde
Grootmoeder, bij den aanvang van het jaar
1848” onderleekend: ,,UEDs. Ond. ge Dienaresse en Kleindochter: Anna Muria RoeZo/fs. Oudewetering 1 Jan.y 1848.” Daar onder staat met andere hand geschreven: ,,Zij slierf den 9
.Junij 1849 in den ouderdom van 12 en een half jaar.“. De
rand is met bloem- en vogehnotieven uit de hand gekleurd.
Ook deze wensch hen ik bereid op dezelfde manier af te
slaan, wanneer men mij kan aantoonen aan bedoelde Pamilie Roeloffs Le Oudewetering (Z.H.) verwant te zijn.
Voorts ben ik in het bezit van twee blaadjes oude bijbelaanteekeningen afkomstig uil den hoe’del van de grootouders mijner echtgenoote van vaderskant, de familie Fonfeyne uit Zeeland. Mocht men ook hier, krachtens afslamming, direct belang hebben bij deze beide bi,jl~clbluden
Reynhout en DIees, zoo schenk ik die(n) helanghebhende
ze gaarne.
De tekst van deze bijbelaanteekeningen vindt men sepubliceerd in het ,,Geneal.
herald. Hijvoegsel
van ,,t=igen
Volk”, le jrg.,. (1936), afl. 3, blz. 5-8.
DOORN.
NIEUWENKAMP, Ph. D.
,,De Nyencamp.”

Smetser,

(weilicht Smeltzer 8)

Kan iemand mij eenige inlichtingen verschaffen omtrent een mijner voormoeders van dien naam, die voorkomt op hlz. 23 en nool van jaargang 1938 van dit tijdschrift? Leijda S. was de echtgenoote van een cavalerieofficier S. C. Wipperman, die diende in het regiment
Hoeuft van Oyen, garnizoen hield o.m. in de Zuidelijke
Nederlanden en stierf in 1769; zelf moet zij zijn gestorven in 1786. Zij kan evengoed een Zuid- als een NoordNederlandsche zijn geweest, wellicht een Duitsche, daar
S. C. W.‘s vader Herman Coenraad met een Duitsch reglment dragonders in onze Republiek kwam.
den Haag. v. Rlankenhurgstr. 12.
W. E. van DAM van ISSEL’I’.
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Onder de studeerlamp,
Grafmonumenten en Grafzerken in de Oude Kserk te Delft,
door Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn.
Uitgave: Van Gorcum en Co. N.V. - Assen - 1938.

Jhr. van Beresteyn heeft het op zich genomen een beschrijving te geven van de in de Oude Kerk te Delft aanwezige grafmonumenten, grafzerken en rouwbordaen, het
is niet de eerste maar toch wel de belangrijkste uiteenzetting van wat er op dit gebied omtrent deze k’erk is geleverd.
Het boek is keurig uitgegeven, geïllustreerd ook, met
platten grond van de ligging der zerken, en hevat 350 beschreven graven; ook thans verdwenen zerken worden er
in beschreven.
In zijn inleiding vermeldt de schrijver, dat men de
kerk na den brand van 1921, inwendig geheel heeft gerestaureerd, en toen de bestaandee banken verwijderd waren, was er gelegenheid om alle zerken te nummeren, in
kaart te brengen en te teeklenen. Als bron voor dit boek
werd natuurlijk mede gebruik gemaakt van het bekende
werk van Willem van der Lely, die in 1737 nauwkeurig de
opschriften der zerken heeft overgenomen, en verder geeft
.schr. een goed gedocumenteerd historisch ovcrzich t van
de geschiedenis der zerkenbeschrijving uit deze kerk.
We lezen dan achtereenvolgens over de 4 groote monus menten, de tombes Piet Hein, Elisabeth van Marnix 1611,
Jacob van der Dussen 1614, van Spaerwoude, om maar
,eens hier en #daar een greep te doen; de. tombes van de Joris
Kapel en het Koor, alles toegelicht met geografische kaarten, het ,,Vrouwenkoor”, de Noord-Kapel, de Noord-Kerk.
,,Onder den Toorn”, de Zuid-Kerk.
Dan volgt een alphabetisch register op de van 1677 tot
1793 in de Oude Kerk begravenen met rouwbord, een personenregister, voor genealogen van het meeste belang, een
wapensregister en dan de keurige afbeeldingen van de graftomben van Piet Hein, Elisabeth van Marnix, Maarten Harpetz-Tromp, Antonie van Leeuwenhoek, Epitaaf van .Jacob
van der Dussen, Clara van Sparwoude, Maria de Bve,
Gerhard Weltone, Johan van Lodensteyn, Jacob Deïff,
,grafzerk van Cornelis van Beresteyn, Jacob Brie11 en Maria
van Beresteyn en Corvina Hofdyck, Arnout van Beresteyn,
Jacob Pauen, Dirk van Bleyswyck en andere, het is onnoodig ze allen te noemen; maar wel willen we zeggen, dat in
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dit boek werk is geleverd, dat met hel oog op de hcstaande
gegevens volledig is te noemen.
De beschrijving der zerken is vakkundig geschied, zoodat
niemand meer over de Oude Kerk schrijven kan, zonder dit
boek te raadplegen. Het moet een zeer tijdroovende bezigheid zijn geweest om dit alles zoo te vergaren en uiteen
te zetten, het werk van deskundige bij uitnemendheid.
Ook voor niet-genealogen, voor hen, die belangstellen in
oudheidk8unde in het algemeen en zich voor Delft interesseeren in het bijzonder, kunnen we deze uitgave zeer aanbevelen.
Het oude Delft verdient deze h~elangstelling en de Oude
Kerk aldaar bijzonder.
Red. Nav.
EEN SCHIPBREUK, door Truus Eygenhuis.
Uitgave van de Nederlandsche Keurboekerij AmsLerd.am.
Een aardig boekske, van een uurtje verpoozing, een verhaal van de liefde geeft het, een oud thema weer eens in
andere toonzetting, keurig uitgegeven en zelfs romantisch
geïllustreerd. We willen het verhaal nimet verraden, omdat
het voor ons ook weinig ter zake doet, en feitelijk past in
het kader van een tijdschrift-artikel, maar dan een lilterair hoogstaand tijdschrift, omdat de schrijfster uit
litterair oogpunt werkelijk hoogstaand werk heeft geleverd in dit kleine bestek.
Jammer, dal zij haar gaven niet in een meer uitgebreid
boekwerk ten toon spreidt, want zij heeft ongetwijfeld veel
talent; men kan ook te bescheiden zijn met eigen werk.
Géfu.
Ontvangen: DE HISTOIRES PRODIGIEUSES”
van Boaistuau en voortzetters, en haar Sederlandsche
vertaler door Th. ìvI. Chotzen; (overdruk uit Het Boek)
waarin een antwoord op een vraag in de Navorscher 51,
93! 312. Zie bladzijde 248.
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Het geslacht Mecklenbroíck
door
M. C. SIGAL.
Inleiding.
Het geslacht Mecklenbroick is afkomstig uit Hamm
‘(Westphalen) vanwaar een der leden naar Holland trok,
waar hij zich te Utrecht vestigde.
Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht., dat in de
Spichernstrasse 69 te Hamm thans woonachtig is de Stadtinspektor August Mecklenbraulc; een tot hem gericht schrijven bleef echter onbeantwoord, echter bleek, dat de naam
Mecklenbroick daar niet bekend is. Hoogstwaarschijnlijk
is dit toch dezelf’de naam.
GENEALOGIE.
1. Djiedrich Wilhelm Mecklenbroick, overleden te Hamm
13 April 1804, was gehuwd met Anna Maria Elisabeth
Kumm~rnn, overleden te Hamm 28 hpril 1812.
Uit dit huwelijk o.a.?):
1. Johann Heinrich Wilhelm Mecklenbroick. volgt 11.
11.

Johann Heinrich Wilhelm Mecklenbroick, geboren te
Hamm 14 Februari 1779, werd 29 PLpril 1815 burger
van Utrecht” geboren in den Ham, graafschap Mark
(Westphalen) zijnde van de Gereformeer’de godsdienst, tegenwoordig beroep IJzerverkoper”, woonde
volgens de Bevolkingsregisters van 1830 tot 1840
Twijnstraat 181-182, overleden 1) te Utrecht S Maart
1853. Hij huwde te Utrecht 22 Januari 1818 met Arnolda Zngeneger(en) gedoopt te Utrecht (Geertekerk)
10 Juni 1792, overleden te Utrecht 3 Juli 1860 (dochter van Cornelis en Johanna Budding).
Uit dit huwelijk:
1. Willem Jan Hendrik Mecklenbroick, volgt 111.
2. Cornetis Johannes ,Mecklenbroick. geboren te
Utrecht 5 April 1821, koopman (ijzerwaren), overleden te Zeist 31 Maart 1911, huwde te Utrecht 29
November 1866 Juliana Albertina Wlanteniaar,
geboren te IJsselstein 26 Februari 1818, overleden te
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Het geslacht Mecklenbroíck
door
M. C. SIGAL.
Inleiding.
Het geslacht Mecklenbroick is afkomstig uit Hamm
‘(Westphalen) vanwaar een der leden naar Holland trok,
waar hij zich te Utrecht vestigde.
Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat in de
Spichernstrasse 69 te Hamm thans woonachtig is de Stadtinspektor August MecklenbrszuEc; een tot hem gericht schrijven bleef echter onbeantwoord, echter bleek, dat de naam
Mecklenbroick daar niet bekend is. Hoogstwaarschijnlijk
is dit toch dezelffde naam.
GENEALOGIE.
1. Dliedrich Wilhelm Mecklenbroick, overleden t,e Hamm
13 April 1804, was gehuwd met Anna Maria Elisabeth
Kummann, overleden te Hamm 28 April 1812.
Uit dit lmwelij k o.a. ?) :
1. Johann Heinrich Wilhelm Mecklenbroick. volgt 11.
11. johann Heinrich Wilhelm Mecklenbroick, geboren te
Hamm 14 Februari 1779, werd 29 April 1815 burger
van Utrecht” geboren in den Ham, graafschap Mark
(Westphalen) zijnde van de Gereformeerde godsdienst, tegenwoordig beroep IJzerverkoper”, woonde
volgens de Bevolkingsregisters van 1830 tot 1840
Twijnstraat 181-182, overleden 1) te Utrecht S Maart
1853. Hij huwde te Utrecht 22 Januari 1818 met Arnolda Zngeneger(en) gedoopt te Utrecht (Geertekerk)
10 Juni 1792, overleden te Utrecht 3 Juli 1860 (dochter van Cornelis en Johanna Budding).
Uit dit huwelijk:
1. Willem Jan Hendrik Mecklenbroick, volgt 111.
2. Cornelis Johannes Mecklenbroick. geboren te
Utrecht 5 April 1821, koopman (ijzerwaren), overleden te Zeist 31 Maart 1911, huwde te Utrecht 29
November 1866 Juliana Albertina WÍÍnfenlaar,
geboren te IJsselstein 26 Februari 1818, overledcen te
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Zeist 19 Augustus 1910 (dochter van Thomas Johannes Anfhonìus en Johanna Carolìna
Regfholt).
Johanna Hendrìka Mecklenbroìck. geboren le
Utrecht 2 April 1823, overleden te Amsterdam 28
April 1572, tr. le. te Utrecht 19 April 1855 ban v. d.
Genugten, geboren te Aarlanderveen 11 November
1827, artsenijmenger (= apotheker), overleden te
,4mslerdum 15 December 1861 (zoon van Jacob
en Neeltje van den Bos); tr. 2e. te Amsterdam 20
Augustus 1868 Pieter Poolman, geboren le Amsterdam 30 hlaart 1824, geëmploJ,eerde bij de Ncder1 andscb e Handelmaatschappij, overleden te
Amsterdam 19 wovember 1884 (zoon van durriaán
en Catharìna Boukamp). Hij was weduwnaar van
Elise Constante Kluter en hertrouwde te Amslerdam 21 Augustus 1873 met Anna van Voorthuizen.
Jan Hendrik Mecklenbroìck, geboren te Utrecht
12 September 1825, bouwman te Vleulen, sedert 10
Juni 1853. te Rietveld (Zuid-Holland), wonende
in het gehucht Nieuwerbrug, aan de Bree no. 58,
waar hij overleed 21 Februari 1866.
Caíharina Mecklenbroìck, geboren te Utrecht 15
September 1827, vertrok 18 Juli 1890, naar Baarn,
4 September 1891 naar Nieuwer Amstel, door annexatie dezer gemeente overgeschreven naar ,4111sterdam 1 Mei 1896, overleden aldatir 28 November 1897; huwde te Utrecht 11 ilIaart 1858 Reìnìer
Willem S t e r n , geboren te Utrecht 24 Februari
1833, drogist, overleden te Utrecht 29 November
IS89 (zoon van Daniël Anthonìus en Maria Agnes
Schoonmlan j.
geboren lc
Hendrik Cornelìs Mecklenbroìck,
Ulrecht 7 L)ecember 1829, koopman (ijzerwaren),
overleden te Baarn 25 December 1903.
Carel Wilhelm Mecklenbroìck, geboren le Utrecht
Utrecht 8 September 1832, koopman (ijzerwaren)
overleden tc IJLrecht 28 Juni 1897; huwde te Utrecht
11 October 1889 Arnolda van Beukerìng. geboren
te Wageningen 26 September 18a9 (dochter van
Cornelis Hermanus en Geertruìda Gerardìnia WesCZand. Zij hertrouwde te Utrecht 26 Mei 1898 *4drìaan Lodewgk Rudolf Bilderdijk de Meijer, geboren te Utrecht 23 Januari 1855, directeur der
Ulrechtsche Bankvereeniging, (zoon van Gilles de
Mever en Agatha Wilhelmina Bilderdijk 2).
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Willem Jan Hendrik Mecklenbroick, gebolwz l e
Utrecht 8 Januari 1519, koopman (ijzerwaren), overleden 3) aldaar 6 October 1886, huwde te Vi7estbroek
27 September 1844 met Johanna Jacoba Mecht~elina
van Hoeven , geboren te Utrecht 25 Februari 1820,
overleden aldaar 28 April lS90, dochter van Marfinus
Cornelis en Hendrica van der Stoep.
Uit dit huwelijk :
1. ~ Irnolda Hendrica Meclenbroick, geboren tte Utrecht
8 September 1845, overleden aldaar 4 Jan. 1855.
2 . Hendrika Arnoldina Mecklenbroick, geb. te Utrecht
5 1Novemher 1846, overleden te Zwolle 12 Februari 1927, huwde te Utrecht 31 *Juli 1879 met Joan
Grj’sbert Kroon . geboren te Tienhoven (Utr. ), officier van gezondheid Nederl. Oost Indische Leger
3e klasse 10 Juli 1861, 2e klasse 17 October 1866,
le klasse 30 December 1875, gepensionneerd 20
Januari 1881; vestigde zich daarna te Nijkerk als
geneesheer 16 Augustus 1882-8 april 1905, waarna hij zich ambteloos vestigde te Rijswijk (Z.H.),
waar hij overleed 30 December 1919 (zoon van
Kers K r o o n e n d i e n s l e echtgenoote Jannetje
BoeEel). Beide begraven op de Algemeene Begraafplaats te Rijswijk (Z.H.) aan de Kleiweg.
3 . dacobir Johanna Mechtelimc Mecklenbroick. geboboren te Utrecht 7 Maart 1848, overleden aldaar
21 Maart 1848.
4 . dacoba
Johanna Afechtelinla
Mecklenbroick, geboren te Uirecht 30 September 1849, overleden te
Hilversum 29 Maart 1938, huwde te Utrecht 19
October 1871 met Hermanus Brandon, geboren te
L4msterdani 23 Maart 1847, koopman te Utrecht,
over1 ed en te ,1msterdam 2 October 1900 (zoon
van Abraham Dias en H<aike Huysers). Beide begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
5 . Kind. levenloos geboren te Utrecht 16 Augustus
1852.
6 . Martinus Cornelis Mecklenbroick,
geboren te
Utrecht 27 Maart cil854, overleden te Wandsbeck
bij Hamburg 11 Maart 1913.
7 . Arnolda Hendricu Mecklenbroick,
geboren te
Utrecht 25 September :il855, overleden aldaar 11
Januari 1863.
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8. Willem Jan Hendrik Mecklenbroick, geboren te
Utrecht 20 April 1857, overleden aldaar 3 Februari
1858.
9. Wilhelmina Johanna Hendrika Mecklenbroick, geboren te Utrecht 21 Juni lS61, overleden te
Naarden 24 November 1908, huwde te Utrecht 7
Juni 1883 met Pieter Veen, geboren te Sneek 10
Juli 1855, makelaar in suiker, woonde eerst te
Amsterdam, daarna te Bussum, Naarden en wederom te Bussum, waar hij overleed 12 Augustus
1918 (zoon van Eybert en l>iebora Johanrza van
Gelder 4). Beide begraven op #de Algemeene Begraafplaals te Bussum aan de Hilversumscheweg.
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Memorandum ín zake ímmígratíe van Joden naar Suriname
ín verband met mijn Open Bríef aan Zíjne Excellentie
den Míníster vatl Koloníën,
De openslclling van Suriname werd gevraagd om twee
redenen, nl.. :
a. dat in Suriname actieve werkkrachten noodig zijn,
wil hel land tot ontwikkeling gebracht worden,
b. dat de vervulling van deze behoefte gepaard kan gaan
met de vervulling van een menschlievende taak.
In groote trekken wachten o.a. de volgende arbeidsgebieden op ontginning:
1. in de landbouw,
a, de Groote landbouw, die prod ucten voor de wereldmarkt voortbrengt, zooals suiker, ca cao, katoen, ko ffie, bananen, rubber en citrusvruchten.
b. de Kleine landbouw, ldie voornamelijk producten voor
eigen en locaal gebruik voortbrengt, b.v. rijst, cassave,
mais en peulvruch len.
2. de ontginning der delfstoffen.
3. de exploìiatìe der Iroufrìjkdommen.
4. de gezondmaking en opensíellìng uan

landstreken.

Het dient onderzocht te worden, in welke takken of bedrijven van deze arbeidsgebieden een eventueele Joodsche
immigratie constructief te werk zou kunnen wordengesteld.
Een nadere studie ter plaatse zou moetfen uitwqzen of
de in het navolgende te vermelden opvattingen met de
practijk in ovcrccnslemniing zullen zijn.
Landbouw.
Zijne Excellentie dc Minister van Koloniën is, volgens
het Kamerverslag, de meening toegedaan, dat de richting
der Groote landbouw verlaten en die #der Kleine landbouw
gevolgd dient te worden.
Baseerende op deze stelling, zou het wellicht aanbeveling verdienen om na te gaan of voor Suriname het systeem van collectieve bewerking van gedeelten van aaneengeschakelde particuliere kleinbedrijven, het teelen van
de producten ‘der Groote landbouw mogelijk maakt.
Als voorbeeld moge verwezen worden naar soortgelijke
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geslaagde ondernemingen in Palestina, waarbij de particuliere kolonist een boerenhofstee met woonhuis en stallen bezit en daarnaast een stuk grond, met citrusboomen
beplant.
De hofstee wordt door hem en zijn gezin meestal zonder
vreemde hulpkrachten bewerkt.
De bij elkaar gelegen cilrusganrden van de kolonisten
van een nederzetting, vormen samen een citrusplantage,
die door de kolonislcn gemeenschappelijkbewerkt en geexploiteerd wordt. Soms worden ook dc veehouderij en
het zuivelbedrijf en andere nevt~nbedrijvcn
op gelijke wijze
geëxploiteerd. Mogelijkerwijze zou een dergelijk sysleem,
dat de voordeelen van de Groote en die der Kleine landbouw combineert ook in Suriname toepassing kunnen vinden en zoomedc aan de zienswijze van Zijnc IZsccllentie
tegemoet komen.
Bij het begin der Joodsche immigratie in Palestina heeft
men, de nadeelen van zwaar lichamelijk werk onder de
klimatologischc verhoudingen van de daaraan niet gewende immigranten vreezende, veelal het zware werk laten verricblen door dc inhecmsche krachten, dc ,&~l)icren,
terwijl de Joodschc immigranten bij voorkeur te werk gesteld werden, bij het eigenlijke tuin- cn vcredclingswerk
in de planlages. In dit werk hebben zij een peil bereikt.
verre boven dal van de inheemschc
werkkrachten.
N a d a t d e i m m i g r a t i e Wrijker w e r d , werd t o t geheel
Joodsche arbeid overgegaan.
Is men dus beducht, dat door
de immigrant en in Suriname zwxlr 1ich:mlelij k werk niet
verricht zal kunnen worden, dan zou een werksplitsing
volgens deze ervaring wellichl in aanmerking kunnen komen. Hierbij moge wcl even anngelcckcnd
worden, dat ook
in het begin vah de Joodsche cultures in Palestina de inheemsche Arabische bevolking zeer dun gezaaid was en
dat door dc werkverruiming m korten lijd een aanmerkelijke toenamc van bevolking te conslat~ecren WRS.
Zeer zeker zou men bij leen poging om Joden in Suriname
als boeren te vesligen, rekening motten houden met de
zoowel in Palestina alsook in Zuid-Amerika met de kolonisatie van Joden opgedane ervaringen. Het is n.1. gebleken, dat de Joodsche landbouw alleen dan een succes
wordt, als de Joden in gesloten gemeenschappen gevestigd
worden, waar zij hun eigen cultureel leven kunnen leiden
en waar zij bovendien individueel de eigenaars van de
door hen te verwerken landerijen, zijn.

Over hel algemeen zullen Joden bij het ontginnen van
delfsloffen in hoofdzaak als technici en speciaal arbeiders
in de mijnen, groeven en fabrieken te werk kunnen worden gesteld. Dat de Joden tegen zeer hooge temperaturen
bestand zijn en daarbij zwaar lichamelijk werk kunnen
verrichten, is bewezen door hun tewerkstelling bij de ontginning der zouten van de Doode Zee, door de Palestine
Potash Co. Ltd.
De Joden werken bij deze maatschappij zoowel aan de
Noordelijke als aan de Zuidelijke ontginningen, op 400
M. beneden de spiegel van de Mid,dellandsche Zee, bij
temperaturen, die tol de hoogste van de bewoonde aardbol
behooren. Hun werk geeft groote voldoening en hun gezondheidstoestand is verrassend goed. Ook in marmer- en
steengroeven zijn Joodsche werkkrachten met succes in
Palestina te werk gesteld.

3 . Houfrrj’kdommen.
Op soorlgelij ke wijze als voor delfstoffen beschreven,
zullen Joodsche werkkrachten als specialisten en technici
ook bij de ontginning der Surinaamsche houtrijkdommen
te werk kunnen worden gesteld.

4. Gezondmaking van landstreken.
Het mag als bekend verondersleld worden, dat de Joden,
wat de gezondmaking van Palestina betreft, buitengewone
resultaten door eigen werk hebben bIereikt.
Voor hun komst waren slechts de hooggelegen gedeelten
des lands bewoond en bewoonbaar. De lage streken, met
uitzondering van sommige gedeelten van het Jordaandal,
waren voor het grootste deel moerassig en broeinesten
van malaria en zwartwaterkoorts. De Vallei van Jesreel,
nu de korenkamer van Palestina, werd toen door de Arabieren het Dal des Doods genoemd.
De vlakte langs de kust, nog weinige jaren her, in het
natte jaargetijde onbegaanbaar en in de vroege zomer een
aaneenschakeling van poelen en plassen, is nu de citrusgaarde van het land. De moerassen van Huleh daarentegen.
pas kort geleden onder Joodsch gezag gebracht en daarom
nog niet geassaneerd, zijn nog steeds een gevaar voor de
gezondheid in verren omtrek. Hetzelf,de geldt voor de valleien in het Noorden van Syrie, waarvoor geen Joodsche
belangstelling bestaat en die practisch gesproken gedurende belangrijke gedeelten van het jaar onbewoonbaar zijn
en waar de bevolking in de buurt, evenals in de nabijheid

van de Huleh, zwaar onder malaria en zwart~~~alerkoorts
lijdt en door deze ziekten gedccirneerd
wordt.
Dergelijke eclatante successen door Joodschc activiteit
en deskundigheid, zullen ook in Suriname tc bereiken zijn.
Hoewel dus tengevolge van het mislukken van de verschillende tol nu loe ondernomen pogingen om Suriname
tot een belere ontwikkeling le brIengen, een groote mate
van voorzichtigheid geboden is, mag verondersteld worden, dat een ,Joodscl~e immigralic, dt~sltundig geleid, zorgvuldig gekozen en doelmatig lewerk gesteld bijzonder geschikte eigenschappen mee ZOLI brengen, om dc zoo vaak
mislukte laak opnieuw XUI l e vatlen.
Deze immigra tic ZOLI kunnen omvallen: landbouwers,
handwerkers, geschoolde arbeiders, ongeschoolde werklieden en academisch gevormde deskundigen in ~~erhouding
lot het aantal tlcr bovengenocn~de groepCn van immigranten.
Het ligt nic‘L b i n n e n h e t bcslc~li val dcwb uilwnzelting
om in delails le treden belwffcnde organisalic~, cvcnlueele
opleiding en keuze van de inlnligr;lnlcll!lichanlelij ke kcuring, vorm en organisalie van de nederzellingcn,financicring en leiding der ltoloni@n.
Tc onderzoeken zal zijn, volgens welk pl;ln de kolonicn
zullen moelcn werken, \velke c~ullures en :~anpl~ml, veehouderij en nevenbedrijven, r e k e n i n g l~oudcnde niet tic
eigenschappen v a n d e immigranlen, tic mcesl geschiklc
zullen blijken te zijn. Dit zijn vraagslukken, die door desk u n d i g e n ler plaalse e n evcntuccl 1x1 c~n p r o e f n e m i n g
me1 een eerste groep nader lot een oplossing gcl)r:lclil zullen kunnen worden.
Wel dient erm cde rekening gehouden ltl \vortlen, (lal inc’
de kolonisten de zekerheid zal moeten gc’\‘cn. dal zij, bij
gebleken geschiklhcid, hun bedrijt’ en I~oct~m als eigendom
zullen ontvangen onder voor hen zeer gunstige financiwle
voorwaarden en dal, wil men hen ook in tle toekomsi op
deze grond vasthouden, me11 hen 1x1 een korte lijd in de
gelegenheid zal moeten stellen, ON iel als vreemdelingen
in Suriname te moeten loeven, maar gelijl~gerccl~ligde Xederlandsche onder~danen te kunnen \vorden.
Onder deze voorwaarden zal wn ernstige poging lol vcsliging van Joden in Suriname geen utopie blij ken lc zijn, wel
echter vermoedelijk een zeer wezenlijke bijdrage lol dc
o n t s l u i t i n g v a n S u r i n a m e e n tevens t o t lecniging v a n
een der meest schrijnendc noodtoeslan(len van onze eeuw.
Tel-Aviv 20 Juni 1938.
H. 13. WindrnulIer, 1’. 0. Hos 304, Tel-,2viv, Palcstinc.
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ín den Franschen tíjd.

HERMAN COENRAAD WIPPERMAN EN ZIJN GEZIN.
door
W. E. VAN DAM VAN ISSELT.

V.
Als employé van hel Commissariaat had W. de 3 genoemde kazernes onder zich; zij lagen telkens 4 K.M. uit
elkaar; hij noemde dat eenmaal l$ uur gaans, nog snel
voor een bijna G4-jarige over de destijds mulle wegen op
het eiland. Waren er des zomers veel troepen, dan werd
bij de kazerne te Ouddorp een tentenkamp opgeslagen, een
legeringswijze, in 1801 ingevoerd op voorstel van W. 1); was
de bezetting te groot om te worden gekazerneerd, dan
vormde hij de tusschenpersoon voor inkwartiering van
de overigen. 301~ was hij belast met de aanschaffing, het
beheer en het onderhoud van het meubilair voor de militaire gebouwen ,,als zijnde van het ressort der ingenieurofficieren alleen dxtgene, wal het gcbonw direct aangaal”;
slechts bij afwezigheid van den opzichler over de gebouwen mochl W. de rzoodnzkelrj’ke
herstellingen [b.v. slormschade] daaraan zelf laten verrichten. 2) Toen W. Juli 1808
in het belang der zaak een verandering aan het lazareth
te Goeree had laten aanbrengen, volgde 2 Aug. d.a.v. als
uitvloeisel van een brief van agent Lang te Brielle een
terechtwijzing van den M.v.41. : Wipperman mocht aan
dat gebouw niels meer laten veranderen zonder voorkennis van opzichter Goekoop te Goeree. Met de fourage had
W. weinig te maken, omdal er nagenoeg geen bereden troepen op het eiland kwamen: Sept. 1793 24 huzaren, einde
1797 dertig huzaren, Oct. 1798 tien tot 12 Jagers te Paard,
in 1805 een delachemcnt ,,veldtrayn”. Voorts zorgde hij
voor de z. .g. slaapfournilures (kribben, matrassen, lakens,
peluws, ligstroo, enz.). 1 Mei 1797 werd hem gelast per
Fransche maand 3) uiterlijk 14 dagen na dato 2 vcrantwoordingen in te dienen nopens wal was verstrekt uit
de hem onderhoorige magazijnen, nl. één van vivres en
fourage, één van kazerneering, vuur en licht. Van zijn
kleine uitschollen, van wagenvrachten, transport van ligstroo en van drinkwater, inkvvartiering, wasschen van lakens, aanmaak en herstellen van meubilair, enz. enz. zond
W. maandelijks rekeningen in, welke bij het Commissariaat
1) Vlerg. blz. 266-7.
2) Verbaal D. v. 0. 2 Jan. 1808. No. 31. Verbaal 17 Oct. 1809. No. 50.
Als gevolg van de Fransche revolutie was, beginnende 22 Sept.
1792, daar een nieuwe todrekening ingevoerd. De maanden begonnen als
regel van den 20en tot den 22en onzer tijdrekening en droegen namen
naar de weersgesteldheid in de verschillende maanden, enz.

3)
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werden nagezien en goedgekleurd,
waarna de ordonnantiën
lot betaling ter teekening naar het eiland gingen, vervolgens naar den ,,payeur” te ‘s-Gravenli:tge,
waarna betaling
aan een gemachtigde of per aange telekende zending volgde! Het totaal dier uitgaven wisselde de eerste -jaren van
f 2<50 tot f 350 per maand. In 1807-8 werd gcmlddeld
per
halfjaar een ordonnantie van f 1400 voor kazerneeringskosten ontvangen, le betalen bij ordonnantie 011 den tlirecteur-generaal der publieke schatkist.
Toen 1 Juli 1808 de post van opzichter l<ademacher te
Hellevoetsluis verviel, werd W. ook belast met het beheer
en onderhoud van de ,,caiii~eiiientseffecten” voor het
eiland Goeree; deswegen
kwam hij toen te slaan onder
luitenant-kolonel Lang, plaats-majoor te Brielle, die blijkens brief D. v. 0. dd. 11 Juli 1809 toen nog ,,provisioneel
gechargeerd” was met het opzicht over de ,,çazerneering
en campeering”, ook te Ouddorp. Met de verdediging van
het eiland had W. geenerlei bemoeienis; deze raakte den
militairen (terri torialen) commandanl, weldra een Fransch
officier. Als oud-officier met een langdurigen diensttijd en
veel ervaring nam W. echter in dïingencie gevallen bij uitzondering deel aan defensiemaatregelen: zo0 o.a. bsgin
Oct. 1799, toen 2 vijandelijke oorlogssc8liel)en
in ‘1 zlc*ht
van het eiland kwamen (blz. 265-6).
Uit W.‘s brieven en die van het Conlnlissariaat aan hem
blijkt, dat hij zijn werk verrichtte met groote stiptheid en
loewijding, hel algemeen belang in het oog hield, ook
door een zuinig beheer; in goed Xederlandsch en de eerste
10 jaren met een flinke, duidelijke hand geschreven, geven zij, ook door hun verzorgden vorm, den indruk van
een beschaafd, zeer ordelijk man, die het dienstbelang,
ook financieel, slecds op den voorgrond stelde. Zoo werden b.v. Iroepencon~lllandanten, die bij vertrek uit een
kazerne minder fourniturcs achterlieten dan de veraniwoording luidde., steeds dadelijk aangeschreven; zie ook
blz. 262 (besparmg op aanvoer van water), enz.
Natuurlijk kwamen af en toe kleine vergissingen in W.‘S
administratie of verzuimen voor, b.v. ingeval van ziekte
(blz. 254-5). Daar tegenover staan tal van tevreden17 eidsbeluigingen van Janssens e.a.. Toen W. Maart 1799 ten tweeden male 2 rekeningen van 1)articulieren inzond voor leveranties aan het (;ouvernement, welk,e eigenlijk niet hadden mogen plaats vinden, schreef de Eerste (kommissaris,
hem blijkbaar zeer wel gezind, dat hij W. niet wilde laten
boeten voor een enkel verzuim, ,,te meer, daar het voor [J
onaangenaam en bezwaarlijk zou zijn.”
Het aantal gcwissc+lc stukkcw \\rchrtl met het jaar steeds
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geringer, hetgeen belvijst, dat alles goed liep en men W.
veel kon overlaten. De gcheelc briefwisseling leert echter
ook, dal de werkzaamheden voor den afgevloeiden excavalerist van weinig verheffenden aard, eentonig en wegens de voortdurende troepenverplaatsingen herhaaldelijk
zeer druk waren. Daarbij was zijn zelfstandigheid gering:
voor tal van onbeduidende maatregelen, zelfs bij onvoorziene omstandigheden, moest vooraf machtiging worden.
gevraagd aan hel Commissaria:lt,na Sept. 1806 aan het
D. v. O., vanaf ,Juli 1808 c.q. aan evenvermelden chef, luitenant-kolonel Lang. Ongetwijfeld is W. in den patriottentijd en zijn daarbij aansluitende omzwervingen in Frankrijk zijn bescheiden bezit geheel kwijl geraakt, heelt hij
zijn eenvoudige betrekking derhalve om den broode mocten blijven vervullen tot hij ten laatste als 74-jarige einde
1810 bij reorc?nisalie ook daaruit moest afvloeien. Een
klacht over zqn weinig bcni,idbaar
lol, nog verzwaard
door liet verlies van zijn ceni.gen zoon (1799)) daarna van
zijn. cchtgcnoote (lSO4>, vloeide echter slechts hoogst zclden uit zi,jn pen, hoewel er meermalen reden le over was,
zooals Janssens; zeer in hel algemeen oordeelend, .dat ecnmaal duidelijk te kennen gaf. 1).
le. Lag hel eiland destijds zeer afgelegen, des winters
bij ,stormen of ijsgang soms weken-, ja maandenlang (winter 1788-9 vijf maanden bijna ononderbroken); dit leidde
dan tot groolc bezwaren met den aanvoer van levensmiddelen, ,,WiIlterbl’:\lld”, kaarsen enz. ‘Bezoekjen kreeg f’amilie
W. weinig of niet, wat te zkvaarder woog, daar zij vele
klachten had over den geest der bevolking; ook werd M7.
door een plaatselijke grootheid C . S. geregeld legengewerkt;
voorts vormde hi.i hel stootblok tusschcn de troepencommandanten e n d e l~laatselijkeburgerauloriteil~cn.
Vanaf
1795 tot zijn dood in 1812 heeft W. het eiland nimmer vcrlaten, zelfs niet in Aug.-Scpl. 1809, toen nagenoeg de geheele b e z e t t i n g v i a I<rielle w e r d v e r p l a a t s t n a a r Ijerg e n o p Z o o m e n d e Engelschen z i c h herl~aaldclijk
op hel eiland vertoonden. De slechte verbindingen veroorzaakten meermalen ook groole mocilij khcden ten aanzien
van de geldzendingen, zoodat W. af en toe geen cent bezal,
zijn militaire kas beleekenend negalicf stond en deze of
gene goedgezinde burger moes1 inspringen. Zoowel zijn
,,apointemenl” [ lraclemcnt], het geld voor het maandelijks
betalen van de mililaire rekeningen als dal voor zijn uit1) Beschrijvingen van het *eiland Goedereede zijn: le. door H. van
.Dam ao. 1860; 2e. door Ds. H. Boers, predikant te Sommelsdijk ao. 1843,
een belangwekkend w,erk.
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schotten, aanvankelijk Jjer maand terugon t\-angen, vanaf
28 0~1. 1797 door het Commissariaat als ,,klein sommetje ter goeder reekening”, doorgaans f ISO, toegestaan telkens, wanneer Franscb garnizoen op het eiland kwam,
werden eerst uilbetaald na het tweemaal heen en weer
zenden van administratieve bescheiden. Dat in die tijden
van gebrekkige verlteersllliddeler1
mei een en ander veel
tijd kon heengaan, vooral des winters, is duidelijk. 26 Juli
1797 ontving W. mei een missive van 17 *Juli uit den Haag
een ordonnantie; hij zond haar geleekend terug aan ontvanger G. ,J. van Westreenen; het geld kwam eerst 8 Aug.
in zijn bezit, waarna hij de quilanlie kon verzenden; dit
had nog later kunnen worden, ,, daer men van hier alle agt
dagen de brieven kan afsenden en dan moei de wint nog
goel syn.” Brleven uil ‘s Gravenhage, welke Dinsdags na 10
uur ‘s avonds te I3oIlerdam bij den beurtschipper aan het
Goereesche veer aankwamen, bleven daar een week liggen; was de wind dan niet gunslig, dan duurde liet nog
langer l)! 3Aug. 1798 klaagde W., dat hij de ordonnaniifin
over Noria1 (20 April-Mei) nog niet had onlvangen; enkele leveranciers vielen hem laslig om betaling. Leeds 6
d.a.v. anlwoordde .J ansscns, hoc bij onderzoek ~~1s gebleken, dat hel pakke1 3 Juli uit l~ollcrdam was verzonden
per schipper, die het moest hebben verloren, doch ‘de
schuld schoof op den landbode; ,,de (;oereesche burgers
schijnen vrij ongemakkelijk Ie zijn; zij beklaagen zig buiten reede; men ordonnanceerd alle reekeningen zo spoedig immers moogelijk en ik geloof ‘1 Commissariaat onder
die aclministraiiën gereekeml kan worden, die ‘1 promytsle
alles afdoed.” 2) De ordonnanliën voor de rekeningen
over Prairial werden meegezonden. Janssens had inlusschcn maalregelen bij den ontvanger doen Treffen, dat de
vermiste ordonnanliën nicl uitbetaald zouden worden; cluplicalen wilde hij niel vc~rslrekken
vóór de schipper cautie
had gesteld voor verkeerd gebruik van de origineelc; eerst
daarna zijn einde Ocl. cluplicalcn aan W. gezonden, vervolgens de leveranciers bclaald !
28 .Jan. iï99 schreef \V. aan hel (:ollznlissariaat: ,,in wat

1)

Tegenwoordig gaat men per sneltram en boot van Rotterdam via

Hellevoetsluis-Middelharnis, daarna dwars door geheel Goeree tot

Oud-

dorp soms binnen 3 uur!
2)

219.

Vergelijk

hetgeen

ik

hieromtrent

aanteekende

op

blz.

162

en
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voor verleegentheid ik mij deze winter bevonden hebbe,
zullen UEd. ligt begrijpen, daar het gelt voor de ordonnanties voor de maand Vendimaire 1) alsnog te Rotterdam
onder den commissaris van het Goereesche veer beru,st....
en zoo niet een goet vriend mij eenig gelt geleent hadde
om te kunnen leeven, zoude gebrek hebben moeten lijden,
*dat egter in zommige opzigten heb moeten dolen (door de
vorstperiode). 11 Feb. lag het geld er nog; ,,gaat zomwijle
wel een eyssloep over, maer is te gevaarlijk, vooral om
gelt meede te geeven.” 31 Maart 1799 had hij bericht, dat
een niet te achterhalen vordering mocht worden afgeschreven op de schatkist; ,, soo ik het zoude moteten betaalen, was niet minder bedorven, dan hebbe niets als mijn
appointement en is hier duerder leeven als in ‘s Hage”!
Ook uit zijn later te vermelden brieven, #den dood van zijn
eenigen zoon betreffende, blij ken de moeilijkheden, verbonden
a a n h e t o n t v a n g e n v a n tractement e n h e t
innen van geldordonnantiën. Medio 1803 kwam het geld
met zulk een vertraging in en waren er zóóveel uitschotten wegens troepenverplaatsingen, dat zelfs de waschvrouwen dreigde te staken.
2e. Was het klimaat op hel eiland des winters ruw,
,daardoor voor ouderen van dagen, daaraan niet vanaf
hunne jeugd gewend, moeilijk te verdragen. 2) Inzonderheid vreemdelingen wer’den hierdoor getroffen: Lombard
de Langres, in 1799 Fransch Gezant te ‘s-Gravenhage,
schreef ,,que le vent qui n’a pas la force d’Cteindre
une
chandelle, a telle de tuer un homme. 11 y regne, sur les
bords de la mer parliculi&rement, ce qu’on appelle ,,un
froid fin” qui pén&tre inscnsiblement l’homme et le tue,
s’il ne s’esl pas prémuni contre ses atteintes. 11 y a un
île dont le climal est si meurtier qu’on y est vieux ;i 40
ans.” Hier moet Voorne of Goeree bedoeld zijn, waar op
&n post in 2 jaar 33 soldaten van de 40 stierven. ,,Lcs miasmes s’exhalant de la vase engendrent des fievres pernicieuses
qui moissonnent l’habilant et surlout l’étranger. Un des
régiments francais installés A la Haye apres la conquêtc
de 1795, y perdit la moitié de son el’fectif.” 3)
30 Apr. 1797 deelde het Commissariaat aan alle cmployés mede, dat er volgens de ,,articles convenus” geen
1)

Vendémiaire

liep

normaal

van

22

Sept.-Oct.

2) Ds. Boers, jarenlang predikant te Middelharnis beoordeelde in 1843
#het

klimaat

op

Goeree,

althans

voor

de

ingeboren’en,

veel

gunstiger.

T.a.p., 19.
3)

R.

Murris.

La

Holland’e

etc.,

vue

par

les

Français.

1925,

blz.

33-4.

’
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jenever meer aan dc: Franschc lroepen zou worden vcrstrekt dan op speciale order, bij elke distribute te geve~r.
,,door Divisie- of Brigade-Generaals en aedere superieurc
officieren.” Reeds den eerstvolgenden winter bepaalde de
,,General en Chef”, dat aan de troepen op Goeree dagelijks
een ralion moest worden verslrckl. De wacht, welke steeds
jenever kreeg (er moest tegen gewaakt worden, dat niet
meer hoofden werden opgegeven dan er werkelijk op
wacht waren!) eischte toen een dubbel ration, helgecn \V.
weigerde; ‘daarvoor prees Janssens zijn activiteit. Mei 1793.
verzocht de troepencommandant om de 2e deken, wclkc 1
Prairial (= 20 Mei) moest worden ingenomen, den troep
voorloopig te laten houden, ,,uit consideratie der koude
en ongezondc lucht, die er des nagls in het eylancl Goedereede plaats heeft” (sic).
1G Mei 1803, toen het met legcringsruimlc cn nachtleger
zeer spande wegens hel aan land zcllen van cen bataljon
17e Halve Brigade, schreef W., dal hij ieder man 2 dekens
had moeten doen geven: ,,den tyt was nog nicl, dat mei
ééne moeten tevreedc sijn; waarlijk is het hier op het
eyland, daar het soo kout en ongesladig weer is, niet docnelijk voor 2 menschen zig met één deken le dekken en
de warmte te houden.“! Nauwelijks lvarcn die lroepen gcdebarkeerd op Goeree en Voorne of hel Col~illlisssriiat
moest 2 Juni 1803 op aandrang der Franschc bevell~ebbers voor Gocree machtiging verstrekken den dd. manschappen en hen, die aan de verslcrkingen werkten, dngclijks een rantsoen jenever te doen verstrekken.
Stormen, welke belangrijke schade aan de gebou\vcn locbrachten, kwamen in voor- en najaar meermalen vroor.
Ook had men destijds, evenals op de Zeeuwsche eilanden,
veelvuldig te kampen met koortsen. 7 Oct. 1797 schreef W.
zijn brief aan het Commissariaat met veel moeite, ,,doorldicn weerom aan sterke koortze laboreere.” Tusschcn 2-1
Sept. en 26 Nov. 1800, toen Janssens enkele rappels moest
zenden inzake opgaven van den Franschen lrocpen geleverde turf, bleek, dat W.‘s ,,onpassclijkheid” hlcm had
belet die opgaven te verzamcl~cn. Ook 5 Dec. ISOU had -hij
te kampen gehad met koorts; daardoor was zijn rekenmg
van Vendémiairc lang blijven liggen. Hel ergst was zijn
gezin er winter 1803-4 aan tot; 25 Jan. 1804 schrceP w.
mcl beverig, verouderd handschrift (bleef geruimcn tijd
aldus) : ,,ben zedert 3 maanden met mijne geheele huyshouding soe ziek geweest, dat ik niet in staat was eyts
te doen; kan nu mijn zaaken selfs weer nagaan, doch heb
voor alles goede zorg gedragen bij het arrivement van
Irocpcs, dal voorl sijn gecaserncert.” Aan het slot van
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een zakenbrief dd. 12 Mei 1804: ,,geevc TJEd. kennis als
dat mijn vrouw 11 dezer na een siekle van seven maanden
is overleeden. Groot is mijn verlies en hebbe een ongeluckige winter gepasseert; ik ben nu Godt sij dank weerom hersteld en in staat mijn zaaken waar te nemen.” 22
#Mei d.a.v. ging namens den Eerste Commissaris een kort
rouwbeklag uit den Haag aan W. af.
3e. Een bron voor geregelde klachten vormde de geest
der bevolking van het eiland en van een plaatselijken potentaat. 1) 3 Nov. 1797 verkeerde W. in de grootste verlcgenheid, daar ,,de verwachte ordonnantiën en mijn appointement” niet met het schip waren meegekomen: ,,het
volk hier is zeer brutaal.” 3 L4ug. 1798 zat hij weer dringend verlegen : dc bru(aalstcn weiger!den
te werken en
vielen hem dagelijks lastig; de anderen dreigden het werk
neer te leggen. G&kkig waren 24 d.a.v. de ordonnanties
tere& 1, de gelden ontvangen. ,,UEd. kunnen niet geloovcn,
welke onaangenaanlhcden ik heb gehad door ‘t geldgebrek *
en dc ~u:latla:~rtighcitl
van het volk hier.” 17 Feb. 1799
klaagde hij- over vele diefstallen op het eiland als gevolg
der koude; gelukkig had men nog niet kunnen inbreken
in zijn magazijn; wel yijn .Jan. 1810 daaruit 37 wollen dekens gestolen! 4 Jan. 1810 schreef W. zeer beverig aan
het D.v.O.! dat hij krachtens authorisatie de noodige herstellingen had doen verrichten aan #de kazerne, uitgezonderd de ruiten, meest moedwillig vernield, ,,verseekert
zijnde, dat door het brutaal en quadwillig gemeen weerom
zouden worden ingcsl agen J ik heb het gemeentebes tuur
daarover geklaagd ; zijn sterke publicatie met bedrijging
van swarc straffe helpt niets; breken met gewelt dueren
en vensters open.“. Wie kon bij die lange nachten tegen
geweld *? ,,Ren maar alleen in de geheele cazerne 2); ware
te wenschc eenigc trocpes hier waaren, al was het maar
tot verseekering van de gebouwen; dan die brutaliteyt van
het gemeen alhier is hoven alle verbeelding” : blijkbaar
echte strandjutters, hoogstwaarschijnlijk in hun harten!
bovendien Oranjeklan ten, die in de troepen en de kazernes terecht de verpersoonlijking zagen van het gehate
Fransche regime; overigens zal de meerendeels ongunstige
psychologie der laagste volksklassse van het eiland debet
zijn geweest aan verm eldc feiten ;
4e. de moeilijkheden met de achtereenvolgende froellencommandanten - klachten van W. over de cornmandan1) Zie omtrent dezen blz. 212 met noot 2).
2) W. betrok 1 Mei 1798 een p a v i I I o e n bij de kazerne te Ouddorp,
waarin hij 8 April 1812 overleed.
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ten van het eiland kwamen nimmer voor - en de animositeit tusschen gene en de plaatselijke besturen, zoo verklaarbaar, omdat eerstbedoelden zooveel mogclij k trachtten
te verkrijgen voor hun troepen, de vrijheidlievende ter zee
varenden en de boeren van hel eiland liefst zoo weinig
mogelijk verstrekten aan de weldra zeer gehate Fransche
bezetting. 1) W., trait d’union tusschen beiden, diende levens als stootkussen, hetgeen hem meermalen in onmin
bracht met weerskanten.
Bij de ,,pénetration pacifique” der Franschen, welke er
tusschen 1795. en 1810 plaats vond, eindigend met het
volkomen verlies van onze onafhankelijkheid, heeft een
geleidelijk door’dringen in N. richting plaats gevonden, dat
zich toespitste in tijdperken als 1799 en lSO9, wanneer
ander buitenlandsch gevaar ldreigde (Engelschen), de Franschen, door een deel onzer bevolking minder ongaarne gezien dan normaal, bovendien als gevolg der omstandigheden en grootere troepensterkten krachtiger dan anders de
teugels van het bewind in handen namen. In die jaren
hebben, naast Bataafsche afdeelingen, achtereenvolgens
zeer vele Fransche bataljons op Goeree garnizoen gehouden. Men krijgt, vooral in 1799, den indruk van een voortdurende, ook verklaarbare opschuiving van Z. naar N.
(zie blz. 262-5).
Vermeerderde het aantal troepen op het eiland onverwachts, dan ontstond meermalen gebrek aan dadelijk beschikbare ruimte. Aan ligslroo bestond, behalve wanneer
de graanoogst juist was verwerkt, bijna chronisch gebrek,
hoe vreemd dit moge schijnen ten aanzien van een lnndbouweiland in een tijd, toen men nog niet was ingesteld
op zeer snellen afvoer. 10 Aug. 1797 schreef W., dal er
wegens gebrek aan ruimte in de kazerne te Goerce 30 nxm
op het pesthuis moesten logeeren; intusschben kwamen teikens van Kotterdam en Woerden (depots‘!) manschappen.
lijdende aan schurft; allen waren ingekwarlicrd bij de
burgers, totdat er stroo voorhanden zou zijn! 1 April 1799
was er daarvan op het geheele eiland niets meer le krijgen
en kreeg employé Arpeau te Brielle order W. me1 1000
tot 2000 bossen te helpen; op Voorne bleek toen het gebrek even groot. Bijna jaarlijks rees questie over hel verstrekken van de dubbele of z.g. ,,winterbrand (4 lurven
per man en per dag). 28 Sept. 1797 schreef W., dal. hij
1)
was,
niet
heid

Dat
blijkt

d,e

bevolking

o.m.

hieruit,

afgelegd hlebbende,
en

,,de

wijnige

in
dat

h’et
algemeen den Franschen
zijn
patriottische
W., blijkbaar

12 Oct.
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verplicht was geworden deze te verstrekken vanaf het begin van den herfst: de Fransche Irocpenconiniandant hield
staande, dal zulks behoorde tot de ,,arlicles convenus” 1 j;
W. had lot het uilerste, doch tevergeefs gepoogd het te
verschuiven lol 22 0~1. 2) Af en toe kwam een Fransche
Generaal inspecteercn: Sepl. 1797 klaagden de officieren
Generaal Prevost over de hoedanigheid van het brooid:
ongaar en met te weinig tarwe. De Generaal maakte korte
metten; daar de aannemer niet aanwezig was, dreigde
hij den bakker: ,,komen er weer klachten, dan moe1 gij,
achler een huzarenpaard gebonden, naar den Haag marcheeren?’
! De nieuwc: commandant vorderde een ,,chambre [of: salie] de discipline” met stroopaillase en dekens,
[poliliekamer?J, voorheen nimmer gevraagd. Het Commissariaal anlwoordde 7 April 1798, dat W. moest Lrachten
daarvoor hel ,,locaal onder hel huis der gemeente” te verkrijgcn, indien dal kon worden gebezigd ,,zonder
hinder
voor de deliberaliën der municipalileit” ! De eigenlijko
,,prison” [bedoeld als provoosl of cachot?~ was, zooals gebruikelij k, onder den toren ; daarvoor werd geregeld stroo
gelevctrd.
Met ingang van 1 Juli 1807 verhuurde het gemeenlt~besluur v a n Ouddorp ,,het onderste gedeel le van
den kerklorw lot een provisionecle gevangenis” voor 12
jaar( !) tegen f 15 ‘s jaars aan kapitein-ingenieur van Dijk
voor den M.v.0. 3)
.5c. de n~oeilijl~l~eden
door gehalte cn gedrag der achtereenvolgende troepen op hel eiland.
De hialen in de briefwisseling van W. met hel Commissariaal makm hel onmogelijk een volledig overzicht te
geven van de Kalaafsche en Fransche lroepenafdeelingen,
die op hel eiland hebben gelegen. Dat zij elkaar herhaaldelijk aflosten cn dal CT veel tuig onder school, staat
vasl; zulks blijk1 ook uil de militaire stukken uit het oudIn zijn inleidende studie omtrent
archief van Ouddorp.
1799 zegt Generaal Koolemans Heynen: ,,waar melding
wordt gemaakt VLUI onze Fransche hulplroepcn, leest men
in den regel, dal zij bijna naakt in ons land kwamen, ‘dat
de korpsen, na gekleed en uitgerusl le zijn, weder vertrokken en dan door andere Lverden vervangen, voor wie op
dezelfde wijze nzocsL worden gezorgd.” 4) Geen wonder,
dat Janssens, belast met de algemeene leiding en adminîstralie over al die verstrekkingen, in 1799 daarover vele
1 ) V,erg. b l z . 1 6 2 .
2) Vanaf

20 A p r i l w e r d w e e r d e z . g . z o m e r b r a n d v e r s t r e k t .

3) Oudarchief
4)

Overdruk]

Ouddorp.
41.

No. 73.
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klachten had: de Franschcn gingen veel le ver in hunne
eischcn; hunne troepen werdc lelkcns \~ervangel~; er tnoes~
voor de beneden de organieke sterklcn blijvende korpsen meer worden betaalt1 dan intlertlwtl aan\vczig ; vele
officieren liclcn zich betalen in c’cil hoogeren rang enz. 1)
Ihch ook over de Kat:~afsc*hc troepen ver~nclcll hij weinig
goeds: veel clescriic. Hei slechtsl gcorgaI7isccrtl was de

-Irein. 2)
1 3 Oct. 17X l a g e n e r o p h e l cil:~iicl 3 Fransclie en 1
Hataafsche compcrgnieCn. 13 I)cY+. tl.:w. tlecltle 1lCl COlllmissarianl W. mede, dctt 30 huz:uw~ ~‘311 hel 3e l~cginicnt
o p hel e i l a n d zoutlt~n k o m e n . I)il \v;ls itlls onge~voons;
d a a r o m n a m h i j o p lasl wn (1~ ~~oniniaii~l:~~iL van het
eiland me1 V l e d e n der iiiuni~il):llilt~il
(10 ,,vi\ws e n fourages” op in hel magazijn Itl (~octlerc~tde voor tic ITr:inschc:
h~~lpt~~~epcn. Hel onderzoek viel legtin, \vant vócir 18 I)ec.
s c h r e e f hel (:oillIlliss;\ri;\;\l - vtlr-nloe(lclijk gc>lcL o p clc
des \vlnntrs lveinig verzekerdcL \~crt)intlingcn (,1)1x. LLj1-3> den :~aniien~c‘r aan de nir~g;izi,jncii op hel tiilantlIr voor;iien
van lcvcnsii~itltlt~lt~n c‘n v o o r a l van i’ou13gcl wor 3 uixwden. ?‘ussc~l~e~~ 19 en %Ci Feb. 1 i9S ~lccltlc .Jansst3ns ;\;\n W.
mede, clul 5 cm 6 Ma:irl als nitww garnizot~u op hel e i l a n d
z o u k o m e n hei 3c b a t a l j o n (iOc~ Halve 13rigatlc: 4 c~)nlpn.
l e (;oerce, 5 l e Ouddorp ; er verlrokkcri loeu i coinpn.
3e 13aial.ion 54e Halvt~ 13rig:dc, \v;t:rrrlil val1 a f t e Icliclcn,
dal de bezclling van het ciluntl ook in den loeu :~fgt~loolwn
wlnler slechls z\vak \v;w. .J ;IIISS~S vcrn~twdcrtlc lotin den
v o o r r a a d nac~hllt~gcr op hel cil:incl 1nc1 1.3) del. 9 Mei
1798 meltltle W., tl:iL hel fLe b~ilaljon- dit 1~3s l)ii vorenvermcltlt~ om\visseling begin Ma~wl le Hclle\~oclsl&s gekomen - hel 3e bal;lljon We Halve 13rig:ltlc h:~tl al’gclosl; er
verbleven toen 6 coulpagnit+n Le O~~tltlorp, 6Cn mecbi* dan
I.V. ook door .Jnnssens vaslgesleld,zootl~~l cenigtln n~oeslcn
s l a p e n me1 clrit+n 1)i.j elkwr 3,)! ‘1‘0 (;octlt~rr~etle \v;weu er
1) Idem,

2)
3)

57-8.

Idem, 102, 103 en 105.
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slechts 3, waarvan 1/2 bij de burgers; voerde men dit op
tot een geheele compagnie, dan kon Ouddorp met een geheele worden ontlast. W. had alle officieren, die daarom
hadden gevraagd, kunnen helpen aan een ,,pavillollk:~Iner”,
doch zij waren veeleischend met meubilair, waschgerei,
kandelaars met snuiters enz., wat hun meerendleels niet:
toekwam, ten deele ook niet in het magazijn was.
26 Mei 1798 meldde W., hoe 3 Fransche soldaten een burger van Ouddorp door 15 wonden schrikkelijk hadden
vermoord ; 2 hunner waren onmiddellijk gevat, de derde
was ontvlucht ; daar alle veren dadelijk waren bezet, kon
hij nauwelijks ontkomen. Dergelijke treff;ende gebelurlenissen bleven op een geïsoleerd eiland weleer in de volksoverlevering voortbestaan (lange winteravondsen; nog geen
radio): toen ik tijdens mijn eerste nasporingen op Ouddorp 1926 het gesprek met een der oudste bewoners
bracht op den Franschen tijd en de bezetting, zeide hij
dadelijk: ,,ja, toen hebben die soldaten hier zekeren Pieter
Paulussen vermoord; maar er was een edlele Fransche kapitein; hij ging dadelijk naar de barakken en zei: ,,jongens,
er is een inwoner verm.oord; laten de daders onmìddellìj’k
vlucht en” ; doch te voren had hij de kazerne doen afzetten, zoodat zij onmiddellijk in de val liepen.” De man duidde mij het laantje aan, waar de moord werd gepleegd; het
heet nog steeds ,,het moordenaarswegje.” Ook wethouder
Kl. Voogd, van ouder tol ouder van het eiland afkomstig,
bracht hel voorval uit eigen beweging le berde; hij kende
eveneens den naam van het slachtoffer van dezen roofmoord, een koopman in manufacturen. De derde dader
zou over het water zijn ontkomen naar Brouwershaven
op een vlotje! De gevatte soldaben werden nabij het dorp
gefusilleerld. 1) Blijkens het grafboek van Ouddorp c.a. is
inderdaad 23 Mei 1798 de dood aangegeven van ,,Pieter
Paulusz. Breen. Pro Deo.” 2): Deze naam komt nog voor
te Ouddorp. Dien dag zal de moord hebben plaats gevonden, want onder de vele leverantiën, door de bevolking
van Ouddorp ten behoeve van de Fransche trolepen gedaan
en door tusschenkomst van het dorpsbesluur verrekend,
vindt men 23 Meij 1798: ,,geleeverd stroo in de prison.
f 1 : 7 :-.” Ijaaronder staal: ,,26 Mey 1798. Voor een wa1 ) O o k v a n d e r A a . Aardrgksk. Woordenboek, vermeldt dit voorval
welke hij bij
onder Ouddorp. De ingezetente
werd , ,,om eenige goeder,en,
zich had, gruwelijk vermoord, waarvoor echter de moordenaars met d’en
kqel z i j n g e s t r a f t . ”
2) Register trouwen en begraven 1750-1805 van Ouddorp. NOS. 96 en 98.
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g e n Om d e veren t e bezetttd’, doch zulks is doorgcslagcn
e n h e t bedrag niet ingcvultl; 1 ) h a d men vcrnonien, dclt
no. 3 was ontkomen ‘! 1)c twee nioorclcnaars
hcbhcn buiten liet eiland terecht gestaan, doch zijn na hun ter tlooc-!
veroordeeling n a a r Ouddorp t e r u g vervoerd om a l s a f schrikwekkend voorbeeld ter plaatse van hun misdrijf te
worden terechtgesteld : ,,25 ,Juni 1 7 9 8 . \‘oor cc‘11 \vagcn
naar ‘t Sus om de twee ter dood gcc~ondciilniccrtlc Fr:lnsehe militairen alhier te brenTgen;
dito v o o r e e n w a g e n naar 1 Sas on1 rlcn ral)porlcrir e n
deszelvs gevolg af te halen;
Dien dag z i j n tlerhalYe de 2 pidtirnicn, d i e de m o o r d e n a a r s b e g e l e i d e n \-ermoec-lelqk hun tc~rechlstclling ljijgewoond hebJ)en, weer n a a r liet v:islclantl lcruggckccid.
Ointrenl de wllrckking van 1101 v o n n i s heb i k i n het
,,midtlcl op het begraven” v;ln Ouddorp noch in de daarvoor in aanmerking kon~cntlr 1 gr:rI’bocken icls kunnen vaststellen.
I n
Ijw. 1804 strantlclc~ c’c’n Engelsch schip mcl kaloc~~;
d e s o l d a t e n b r a k e n ‘s ntwl~ls u i t c11 slalcn l a l \‘an I):rlcn;
zij werclen cdi ter geiral c’n geslrafl. Zeker om h e n b a n g
t e m a k e n , \vercl h e l onjuiste g e r u c h t \-wspwitl, dal het
schip besmet was, h e t g e e n g r o o l e ongcruslhc~itl vcroorzaakte; W. deed d o o r den chirugijn alle wrc~ischtc mx~lregelen t rcffen.
Het is duidelijk, dal de gc111cc11tcn 01) z u l k e vel~legellwoordigers der ,,\Trij beid, gelijkheid en broctlcrsch;il)” wcinig gesteld \yarcn; einde Xpr. 1 IC38 bcslooL de niunicilmlitcil van Ouddorl~ :‘)
) dan ook iemmtl aï 1~ vxwdigen naar
den H a a g met \-erzoek t e Oudclorl, hoogslcns <5 conqx~gnieCn \-crblijt’ IC d o e n h o u d e n ; d e kazcarnc k o n cr me1
meer bevallen; ,, hel dorp is nicl wel gecituwrl om troepen
bij cie Jjurgers te incluarliercn 0111 rccde so0 verre uy rnd1)
men
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kander legt.” 1) Het hielp ten deele.
22 Oct. 1798 vond ,,changement en de uitmarsch van het
2e bataljon 60e Halve Brigade plaats naar het lazaret11 om
het eiland te verlaten”; 2) toen kwam het le bataljon 54e
Halve Brigade : 5 compagnieën te Ouddorp,
2 te Goedereede en 2 op het lazareth, leen geregeld ,,komen en
gaan”, zooals wij dat in 1914-8 vooral in de Noord-Brabantsche kantonnementen hebben gekend. ,,Hebben een
verbaasenden swerm van vrouwen bij zig; die maken groote ambras [embarras]; soo lang ik hier ben, heb soo veel
moeite met geen troepes gehad”: zij hielden niet op met
van allerlei te vragen. Vlak daarna andere moeilijkheden:
de municipaliteit van Goedereede weigerde de bons voor
die nieuwe troepen te viseeren. W. schreef 31 Oct. 1798
aan liet Commissariaat: ,,U.Ed. moeten niet veel van de
municipaliteit verwagten, off daar moet gelt van komen.” 3) Viel er een daghuur van 30 stuivers mede te verdienen, dan zouden zij wel teekenen! W. had alle kamers
in de pavillons laten in orde maken voor onderofficieren;
#daardoor waren allen ondergebracht in de kazernle
behalve eenige gehuwde, die zelf hun logis moesten
ten betalen. De bataljonscommandant was zeer tevreden: hg had nimmer een kazerne aangetroffen, waar
alles beter in orde UMIS dlan te Ouddorp.
4) Dit viel den
officieren te meer mee, omdat men in den Haag W. blijkbaar zwart had gemaakt: de gekomen officieren hadden
Idaar vernomen, dat zij voor een pavilloen f 7 per maand
aan W. moesten betalen! Hij schreef 31 Oct. 1798 aan het
Commissariaat omtrent die in den Haag rondgeslrooide
geruchten, hoe men aldaar aan de officieren der 6Oe Halve
Brigade - blijkbaar afgelost van Goeree - kon informeeren of zij W. ooit één penning hadden betaald voor een
kamer, paviljoen of iets anders. Het Commissariaat ging
9 Nov. 1798 schriftehierop niet in: hij kreeg integendieel
lijk een tevredenheidsbetuiging over ,,zijn goede directie.”
Janssens had met bijzonder veel genoegen vernomen, dat
de commandant zóó voldaan was over het troepenlogis.
De gedeelde ligging van den troep in 3 ver uit elkaar ge1)
2)

3)
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legen k;mm~cs braclll, o o k v o o r W., vele l)t~~w;UYn nlct
z i c h . H e l Conlmissariaal verweet hem 1 7 .Juli ~11 2s 0~1.
1 7 9 7 , dat hij. zoovele olxciïhtcrs cn ~verklictlt~n i n tlicnsl
had, o o k vq hooge dagloonen uihhaltle; 3 Nov. 1 7 9 7
wees hij op die versprcitlc ligging; daardoor ging 01) (;ocrec alles gd1 cel :mtlcrs ; hij zuinigdc zoo\~t~~l niogclijk uil
o p
alle 0111<0stcr1. 17 Feb. 1799 gal hij tl:iaïvan c c m l:Islbaar lwwij s : hij 11x1 o p Outltlo~~p b i j tlti k;\mrnc~ twi l)ut
doen maken rnct goed clrink\vaLcr voor tlc ,Jagtm le l’cwrtl,
d e s t i j d s 01) hel cihntl; dal s(~llcc~ltlc~ IlCl 1:intl 1’ 1 0 0
per
niaantl, daar liet waler \‘oor tic II-O~~~CII 1nc1 ~~agcms iiil.
Goeree wcrtl aangc\~oclrrl. ‘I’ocn i k ni\ai;\;lr 1 Wi Oudtlorp
bezochI, vcrmm Jk v;~JI l~ocr I~oolc, thl z i c h bij z i j n h o f stede, cerlijds ,,dc I3arakkt~n van Ouddorp”, w11 mw groote pul of regenbak lwv.indI, \vclkt~ 2500 l o l 2SOO emmers
water zou kunneu bcvallcn. Slcllig i
s
clil tic 1)u1, \vclkc:
W. heeft doen graven; zi-j lcvcrl u Llsltlkcntl \vaIcr tw \v:\s
in zeer droge zomers, zooals h.17. tlicn v;in 191 1: tlc ccaigc
te Onrldorp, Lvelktl nog \v;rIer g:11’!
N a t u u r l i j k l e i d d e n d e gt~bt~urlcnisstl11 va11 nrl,iaar 1 7 9 9
- de inval van Engclsd~tm cw i~uss~~11 i n Soo~tl-lioll:~~lti,
welke haar sc1~;1du\ven gcruimt~n Ii+jtl vooruil\vit~r1) t o l
licrliaaldc mdsselingcn on~lc~r tic bczclling v:\li 11~1
e i l a n d . 15 Mmrt 1 7 9 9 sdirccf \Y., tlal er J~ICC~L’ lrwptw
zouden komenT onlnogt~liSi k alle in tIc> kammw onclcr tc:
b r e n g e n ; titi m~mic~il~;~lilcilt~~~ \‘;kn (~ot~lt~rc~~lc C’II \‘;111 O u d dorp hatldcii zijn \xmg om een gcscliikl lok;tal oiiLkt~ni1cncl
beant\voord. ,,l)e cwnmianclanl tw tic n~iiiiit~il~;~lilt~i 1 yiì
liet gans niel eens; tic twY1~~ i s ~>rul;\al ClIl tic I:~~llslc SJC’L
dikwils 01) wn klijniglitlitl,u-;imdoor llt~m (tJ.\v. tJc11 C. !
zouclc verpligltm.” Een ;intlcr I)cz\Y:I;~I* vormde IIcbl grool
gebrek aan ligslroo: tic ii~~iiiit~il~;~lilt~ilt~~l kolldc~11 nitils gt’ven, ;~anvoer kosllc per 100 bos :~llt~n aan \v:~gt~vr:lc:h lcn
f 5 l o l 6. 1Jil wn ,,l~osilielijsl”, 4 ,Jul i 1799 1~~ ‘s-(;ravcwhagtb opgcrnaakl, blijkl, cl:11 lotln hel Itl hl. 54tl Htll~t~
Hrig., ruim 560 ill;m, op 11~~1 eiland vtd11tY~l’ lncl 320 illcm
t e Outldorp, de overigai l e (~oetlcrtwlc e n op Ilcl IAzaret. 1 ) Hel eiland \vertl in 1799 wer bt~tlrt~igtl; wegens zijn
gtlïtioleerdc l i g g i n g cn het g r o o l gebrek aan Iroclwn was
tic bczctling cr tlcslijds nicl slcrk; zelfs ~vcr<l 1 7
:hg. de
las1 vcrslrckl h:Iar le \‘CrIIliIldCI’(‘IJ lol 300 IIEIIL %j

1) Koolemans Beyn’en.
2) Idem, 249.

Overdruk,

71-2.
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In den nacht 10-1 Aug. 1799 onlving Sir i4bcrcro1~l)ic,
commandant van de le Engelsche landingsdivisie, zijn
laatste instructie, o.m. inhoudende, dat onmiddellijk moes&
worden uitgezeild; volgorde der in het oog be vatten landingsplaatsen: Goeree, Texel (sic), Delfzijl. Men verlrouwde terecht, dat Goeree gemakkelijk kon worden bezet. Had
men daar vasten voet verkregen, dan moest met den Admiraal worden overwogen of het raadzaam was den overtocht naar Voorne te bewerkstelligen; staatsslecretaris Dundas oordeelde, dat zulks met medewerking der zeemacht
en vertrouwende op de dapperheid der troepen gemakkelijk kon worden bezet. Werd het niet doenlijk bevonden,
dan moest getracht worden bezit te nemen van den Heldter
met hel. eiland Texel. 14 Aug., toen nog vooruitzicht bestond op een gunstigen, snellen overtocht 1), werd aan
boord van hel vlaggeschip een krijgsraad gehouden; besloten werd, dal de eerste objecten zouden zijn het elland
Goeree, de schepen ter reede van Hellevoet en het vaste
land van Holland ten N. van de Maas. Korten tijd daarna
werden echter van een uitgezonden kotter (luitenant Lindsay) nadere berichten ontvangen en bsesloten
Generaal
Abercrombie en Admiraal Mitchel samen, dat het meer
in hel belang van Groot-Biittannië was, bun macht te
richten tegen den Helder en het eiland Texel ,,to destroy
or render unserviceable 2) the whole of the Dutch fleet
and open o11r way in the heart of the country at once.” 3)
Dit laatste argument was alleszins gegrond; een landing in
Noord-Holland opende meer perspectieven: een rechtstreekscher bedreiging dan eene op Goeree. 4) Doch hoewel
de door Abercrolnbie gestelde vragen onbekend zijn gebleven evenals de door, Lindsay medegebrachte antwoorden,
ligt toch, mede in verband met eerstgenoemd doeleinde,
het vermoeden zeer voor de hand, dat nadere gegcv’ens
omtrent de gezindheid der Bataafsche vloot (vooral van
hare officieren, vóór Oranje) aanleiding hebben gevormd
tot de zóó plotselinge wijziging, op hel allerlaatste oogenblik, in het operatieplan.
1) Deze verwachting is niet verwezenlijkt. De Engelsche landingsvloot
kwam 21 Aug. tegen den nacht vóór onze kust, doch moest toen door
storm het ruimere sop kiezen tot 26 Aug. in den voorm.
2) Dit doel’de reeds op overgave aan Oranje, dus indirect aan Engeland!
3) G. J. W. Koolemans Beynen. De veldtocht van 1799. Handschrift
in 3 lijvige portefeuilles. Krijgsgeschiedkundig Archief van den G. S.
4) Intusschen legd,e daar de bekende ,,couloir” (weldra Linie) van
Beverwijk leen rem aan, zooals in 1799 overtuigend is gebleken.
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Met deze wisseling dreef het grootste gelraar voor Goerec
af. Na de landing van het eersle Engelschc echelon i n
Noord-Holland op 27 Aug. werd dit qeleiclelijk duidelijk
aan Gallo-Hataafschezijde; immers dit l a n d i n g k o n wel
een demonstratie zijn. 3 ‘Sepl. schreef \J’., dal de Fransche
troepen 31 Aug. op het onvcrwachlst waren ver trokken en
vervangen door Hollandsdle m a r i n i e r s v a n o n z e v l o o t
vóór Hellevoetsluis; waarschijnlijk een uitvloeisel van evenvernielden last dd. 17 t.v. lol vermindering van de bezetling
op het eiland. De Fransche lrocpcn hadden, \vcicir hun inscheping opgehouden door stormweer, ,.hct lazareth, omstreeks 100 passen van hel Hoofd”, nwL gcwcld opengebroken, de slaapfournitures, welke W . achter ~101 h a d tlocn
opbergen, door het geheelc gebouw geslc~cpl, alle kribben,
tafels, banken enz. a a n slukkcn geslagen o m ze op t e
brand en !
15 sept. d.a.\.. vertrokken tlic mariniers zciri l~lolscling,
d a t cr v o o r W . geen t i j d bcsloncl allcl fournil~~rcs over
te nemen; le Goederccdc komcndc. \vas hel te laat on1 tc
vertrekken me1 de schelx~~ ; dc iliuiii~il);\litc~i,L \viItlc e r
,,dien woesten hoop” niel inkwartieren; tic trocy moest
daar toen in de kazerne, mc! 40 lol 50 man in c’~‘%rc kamer.
Zij hadden er geweldig huisgchoutlcn : als door cen \vonder was hun dreigement dc kazerne te zull~~n afbranden
niet uitgevoerd, ,,hoewel d e o f f i c i e r s scll’s geen m e e s t e r
van dat schuym van volck lvaren” ; de fournilurcs, vooral
de dekens waren vol ongedierte; daarvoor wil1 vr~‘~zendc,
had W. alles doen inleveren in een stal. 1 ) I~c~tlo~~ldc inarin i e r s w a r e n t e Ouddorp vcrvangcn d o o r 3 c~onllxlgnie~n
49e halve Brigade; men vc’rwac’lil te daarvan écn lxrtal+~~m
ic Hellcvoct, 1
te 13riclle. 13egrijl)ellJk,
op het eiland! 1
dal W. begin 0~1. schreef over zijn vele uitgaven in verband met hel ,,geduerig changement van tic troepes, nlcesl
des nagts plaats vindende, 2) die bij haar verhaast verlreck
de cazernen laeten leggen of dc \:arkcns dacrin gelogecrl
hadden, vooral dc mariniers ;“ 1) hij zou de rekeningen
van alle schaden en van tekort aan ïournilurcs zenden aan
kapitein (iebel, (~omma~ltlccrcndc dc I3rutus. .J:II~SSC~I~S oor1)
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deelde het gedrag der troepen bij hun vertrek ,,allerschandelijkst”; W. moest dc schade doen opnemen en daaromtrent rapporteeren, zoo mogelijk gestaafd door een ,,declaratoir” van de magistraat. Werd alles legaal vastgesteld,
dan zou Janssens trachten de schade te verhalen op de
betrokken korpsen. Met dat vandalisme en die overbodige
kosten kwam uit, wat Janssens reeds 23 Feb. 1798 den
Agent van Oorlog had geschreven, nl. hoe uit den staat
van de verwisseling van halve brigades bleek, ,,dat onze
vrees, dat verwisseling van troepes voor ons gemeene best
niet dan allerschadelijkst konde weezen, niet ydel was.” 1)
Alle vermelde troepenverschuivingen van zomer 1799
hielden verband met de bijeentrekking van het gros der
Gallo-Bataafsche strijdmacht onder Generaal Hrune in
Noord-Holland, zoodra het na het landen van het eerste
Engelsche echelon zeer waarschijnlijk werd, dat de hoofdstoot des vijands deze landstreek zou gelden.
Het bezwaar van cie verspreide ligging der kazernes deed
W. 12 Oct. 1799, toen de troepen door de oorlogsomstantllgh eden telkens wisselden, een ralion fourage voor cen
paard aanvragen , ,,daar ik hier op 3 plaatsen troepes moe1 logeeren op den afstand van l$ uur; dan als men 64 jaaren
oud is, daarvan 44 tc paard gereeden heeft, 2) valt het loopen moeilijk.” Werd hel verzock toegestaan, dan zou hij
eem. oud paard op het eiland koopen, ,,vallende my hel geduerig over en weer loopen swaer.” Op dit verzoek is men
niet ingegaan.
7 Oct. 1799 schreef W. aan Janssens, hoe men door seinen der alarmbatterij bericht had gekregen, dat vijandelijke
oorlogsschepen in het zicht waren. Het kleine garnizoen
van Ouddorp begaf zich dadelijk naar de batterijen. ‘CV.
zelf ging met den commandant van het eiland naar de
Noordbatterij ten N.W. van Ouddorp nabij het strand:
waar de landing dreigde, welke echter achterwegen bleef,
hoewel de vijandelijke macht van 2 oorlogsschepen den
7en ‘s morgens bleek aangegroeidtol 20 vijandelijke vaar- v
tuigen. Een cn ander had groole consternatie veroor1)
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laakt: $1 w a t 111;~;w lm, zende lla~~r \‘rou\ve en kinderc1r
weg; de schrik is algemeen, hoevvel genoegzaam alle inwoners niet beter wenschen als dal de Engelschen komen,
als maar verzekerd waren, dat de Or:~ll,jegezintlcn
geen
leed zouden doen.” De. commandant verwacht elk oogenblik versterking; zoo maar één bataillon Franschen hier
hebben, houde mij zoowel als de commandant verzekerd
wel van de wal te zullen blijven; hoope de verwacht wordende troepes spoedig komen.” 12 October voegde hij
hieraan toe, dal er toen 3 compagnieCn der 98e Halve Rrigade te Ouddorp verbleven cn er binnen enkele elmalcn
nog 2 werden verwacht, ,, dal aan de weinigc wcldcnkcnde
een groote gerustheid geeft. Heden nacht is, hier weerom
alles in rep en roei geweest en tle lroupcs op de halterijen
gebleven, doch is niets gepasseerd.” IJit vorenshumde mededecling blijkt, dal W. zich -- ondanks al, vvat tusschen
1795 en 1799 was voorgevallen - in tcgcnslclling lol zeer
velen, wien de oogen omtrent onze z.g. vrienden cn bondgenooten reeds lang waren opengegaan -- - nog stccds
schaarde aan Fransche zijde; mede bleek dit uil zijn vermelding, hoe te Maassluis reeds wagens waren gevorderd
voor onze troepen; men kon ,,een schoonsen trek doen”, indien elk derde span paarden met wagens van de eilanden
Goeree en Flakkee werden gevorderd, ,,hebbende alle boeren schoone, sterke paarden, soo vet als de boeren rijk.”
Kort na 22 Feb. 1800 kwam het 2e bataljon 49e Halve
Brigade, uit Rollerdam, andermaal op (ioeree en Voorne;
het werd gelegerd in de sederl S t.v. door vertrek van
andere Fransche troepen leegstaande kazernes, waaruit
blijkt, dat het eiland des winters gedurende korte Lijdperken wel eens mecrendeels onbezet bleef. W. had hel slroo
zeer duur moeten koopen; ,, is quaadwillig van de municipaliteil van Ouddorp, dat mij het versogte stroo niet hebben geleeverl, selfs niet op mijn versoek geanlwoord.” 2,5
April 1800 lagen voorls 3 zwakke compagnieen le bataljon
7e Halve Brigade op hel eiland, medio Oct. d.a.v. hel 2e
bataljon 6e Halve Hrfgade
(gedeeltelijk?) onder luitenant
kolonel Anthing l), In M a a r t 1 8 0 1 h e t 2c balaljon l e
Halve Brigade, alle troepen d cr I%uaafsche Republiek.
Daar er nog steeds 2 compagnieën bij de boeren ,,geïnquertierl waren” en de soldalen over dc boeren klaagden
- evenals omgekeerd, bcid,en niet zonder reden! - pleitte
W. Prpril 1801 ervoor die compagnieën te doen kampeeren
1)
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op een goed droo g terrein bij de kazerne: de mins1 kostende legering; ook schielijk in orde, mits men onmiddellijk
tenten uil Brielle zond; hij kon desnoods 40 man bergen
doch
deze legering verdiende weOP de zolders,
gens de hitte ‘s zomers weinig aanbeveling. Zulk een kamp
is inderdaad opgeslagen en einde Juni 1SOl betrokken;
hel heeft zeker bestaan lm. 1809, doch werd uiteraard in
hel najaar ol~gcheven wegens liet ruwe winterweer. 1) De
tenten werden dan te Brielle hersteld door de zorg van
luitenanl-kolonel Lang aldaar. Hel grootc nul bleek dadclijk: 7 Aug. lSO1 schreef de Eerste Commissaris, dal wcldra boven de bestaande bezetting van hel eiland de Fransche 17e Halve Brigade daar zou komen kampeeren; vertind ijzeren marmilcn of easserolles, groole bidons, blikken gamellen of ,,elensbakken” C’IIZ. enz. werden toegezonden door den ~,,g:lrtle-magi.~sin des cffects de c:~ml~enicn 1”
Ponchard te s-Hertogenbosch, die kwam kijken. ,,Hct
corps, dat bij ‘CJ l~mlt, is sehoon, wel gedisciplineerd, en
de Chef de Brigade Tribout een esclcnL officier: LraehL
wel met hem te zijn.” V\‘. moest ook (le ,,eiilrcl)i.ciicurs”
zooveel mogelijk behull~zaam
zijn.
In 1809 ontving W. de tenten eerst medio Juli lerug;
kort daarna moes1 men alles overhaast redden naar Brielle
voor de Engelschcn; dat dien zomer is gekampeerd, slaat
vast. Grootcn omvang nam hel kamp bij Ouddorp toen niet
meer aan, want W’s onlvangstcn en uitgaven ten dienste
daarvan bedroegen in 1809 onderscheidenlijk f 600 en
f 154.
Maart 1 Cs02 belegden mariniers vrijwel de gcheele kazerne te Ouddorp, voorjaar 1503 nam de artilleriebczclling
zeer toe. Te Ouddorp werden vele aangevoerde stukken
geschut en rolpaarden weggezet tusschen beide blokken der
kazerne, begin Mei in batterij gebracht, voornl. op de blz.
214 vermelde plaatsen. 2)
Behalve in 1799 wegens den inval van Engelsehen en
Bussen en de daarmee verband houdende herhaalde wisseling van troepen, alsmede in 1 SO9 wegens de ontruiming van
het eiland voor de Engelsehen heeft W. het nimmer volhandi1)

Als

merkwaardig

bewijs, hoe

onze eertijds zóó geïsoleerde
dat het terrein achter de
landbouwer Koole), waar
woordig

2)

,,de

Kamp”

Ook in Aug.

traditiën,

,eilanden
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dlestijds
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op

bleven voortleven, kan gelden,
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ger gehad dan in 1803. Dit kwam, omtht toen trotlm~, lxstemd voor Louisiana (deslijds nog een Fransche kolonie),
liggende ter reecle van 1-Iellevoetsluis,
op last van Generaai
Victor ontscheept en over de eilanden Yoorne en Goeree
verdeeld werden. Lij bestonden voorn]. uit de reeds vermelde 17e Halve Brigade, toen met eenige artillerie 2850
man sterk; daarvan kkvam hel le balaljon (988 man) mei
3 eskadrons der 4e comp. 7e Regiment L4riillerie
(70 man)
op Goeree. Daardoor kreeg \7V. behalve het verwerken van
de gewone verwisselingen ook dc legering van die troepen
op zich. Uit zijn staai van voorhanden nachtleger dd. ,j
Mei íS03 blijkt, dal W. in zmmactd hx1 voor ruim 300
man met een ruim dubhel aantal dekens, doch reeds leen
kwamen dagelijks officieren, kanonniers en werkers op
het eiland; zij konden nog allen, ,,soowcl de officiers als
gemeene”, in de kazernes, doch lieten hem den laailslcn
tijd geen oogenblik rust. Ook hegon het te knijpen met de
ruimte: de artillerie had alle magazijnen mei geweld in
bezit genomen, de munitiën daarrut gehaald. De commandant (van hel eiland’?) rekende, dal de bezetting zou stijgen boven 800 man; in verhand daarmede drong de magistraal erop aan, dal W. zou schrijven om I’ournitures
uit
Brielle ,,om soo veel mogelyk de ingcsetcnen van de inquartiering te bevrijden.” Uil \V.‘s schalling van het lxnoodigd aantal matrassen blijk& dal hij met reden weldra
rekende op ruim 1050 man. De commandant, die hel niet
te plaatsen deel der bezetting wilde doen kampeeren, zinspeelde ook op het lazareth; toen W. er op wees, dal dit
ter beschikking stond van de marine, luidde het antwoord:
de troepen zouden er goed logeeren, daar hel [oude pesthuis?] geheel herbouwd was ; logeerden er ook manschappen op de zolders, dan konden er 200 + l;c>O in. Toen de
Fransche artillerie weldra hel eiland verlicl, verzocht een
commissie uit dc burgerij Janssens dringend, clat alle infanterie uitsluitend in de kazernes mocht worden ondergebracht; hoewel de Raad van Narinc der Bataafsche Hepubliek het ,,lazareth of pesthuis” ter beschikking van het\
Commissariaat moes 1 stellen om le dienen voor Fransche
troepen en de commissaris-directeur te Rotterdam werd
aangeschreven het daartoe onmiddellijk te doen ontruimen, bleek het ondoenlijk Generaal Victor’s last aan den
commandant van het eiland na tc komen de verdeel& van
de troepen dusdanig le regelen, dat de bewoners vrq hleven van inkwartiering. 1) Hei voor Amerika bestemde le
1) Oud-archief

Ouddorp.

No.

62.
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bataljon 17e Halve Brigade werd 15 en 18 Mei op last
-van Generaal Gratien (Brielle) ontscheept te Goeree; ondanks aanvoer van fournitures uit Brielle, berekende W.
een tekort aan matrassen voor 162 man ,,en dan moeten
nog alle 2 aan 2 slapen en geen getrouwde bij sijn.”
(Wordt vervolgd.)

Een geslacht Ter Borgh en aanverwante famífíes
ín de Provincie Groningen.

door Mr. H. L. Hommes.
In hel Groningerland schijnt de familienaam Ter Borgh
zeer geliefd te zijn geweesl. Op verschillende plaatsen en
tijden trof ik hem aan, zonder dat er van een verband
tusschen de families blijkt.
In het begin van de 17e eeuw is er in de stad een raadsheer Harmen ter Borgh, die uil zijn huwelijk met Griefje
Jansen Srrincks in 1598 (onderlr. 9 Sept.) een paar dochters had en een zoon Nicolaes, dien ik iechter na 1635 niet
meer aantrof.
Evenmin als de hovengenoemden behoort tol hel hicronder le behandelen geslacht Frctirik .J~crn ter Borgh, een chirurgij n te Groningen, overl. aldaar 12 Augustus 1843, die,
evenals zijn broer Eysse: den naam blijkbaar heeft aangenomen, omdat zijn ouders op de Omptaborgh woonden. In
het doopboek van ‘t Zantll. luidt de inschrijving op 12
November 1769: ,,.Jan Willems en Martjen Eisses Egle
Lieden oy, Omptaborgh woonaglig den H. Doop verzogt voor haar soontjen Frerik.”
Verder zijn er nog in de 17e en 18~ eeuw Ter Borgh’s in
Bourtange, Appingedam en ook in de stad Groningen.
Het Onderzoek naar hel geslachl, waarvan ik de genealogie heb uitgewerkl tol hel h.egin van d’e 19e eeuw, ben ik
helaas 10 jaar te laat begonnen. Een van de afstammelingen, de Heer .Jan ter Borgh, oud-hoofd der school, thans
wonende te Eext (Dr.) had nl. een verzameling familiepapieren zorgvuldig bewaard, doch deze is bij zijn verhuizing in 1924 uit Eslo, lcrwijl hij zelf ziek was, weggeraakt.
Uit het feit, dat hij de meeste stukken niet had kunnen lezen, kan men concludeeren, dat daarmede helangrij ke
oudere gegevens zijn verloren gegaan.
Ook het familiewapen bleek niet meer te achterhalen.
Een zegelring met het wapen Ter Borgh was, tot aan haar
overlijden in 1925, in het bezit geweest van een zuster van
den Heer Hemmo Hemmes te Haren, die mij echter niet
kon vertellen, waar de ring gebleven was, noch wal er op
-stond. Een andere afstammeling meende, dal het wapen

*

voorstelde: drie borgei?, geplaalsl 2 : 1. Dat er een waycn
geweest is blijkt ook uil een inventaris van 1697, waarbij
,,een silveren doosien, waer op het wapen van onse ouders
en de naem van de pupillen moeder op staet.” 1)
Een beter lot is beschoren aan een steen me1 de lelters
F. T. - 13.
1787
welke een plaats vond als sluilsleen van den schuuringang
eener boerderij, die Fredericus ter Borgh 8;111 den hoof(lweg van Haren in dat jaar liel bouwen. Bij de afl)raak
hiervan in 1900 werd de steen overgcbrachl in de schuur
van de nieuwe boerderij, die een eindje verder gebouwd
werd, doch die in 1936 weer lverd gesloopt. De eigenaar,
de reeds genoemde Heer Hemmes, wiens moeder een Ter
Borgh, was, heeft den sluilsleen (me1 nog een, waarop
een paard staal afgebeeld) daarna geplaatst in een baksteenen trapleuning van een bordes eener ter plaalsc gcbouwde villa, welke genoemd Iverd Ter-Borghshof.
Op de oorspronkelijke plaats van de boerderij is ca. 1915
een (villa verrezen, die den naam kreeg van IIuì:e ten Borgil.
De laan hiertegenover van het villapark heel Y’el, Noz*ghsteeg. Oorspronkelijk was di1 een doodloopende landweg,
reeds van ouds zoo genoemd en tocbehoorende aan de Familie Ter Rorgh.
Bij het onderzoek naar ‘den oorsprong der familie was
ik gekomen tol Jan ter Borgh, die in lCi82, gekomen van
Delfzijl, het kleinburgerrechl van Groningen verkreeg,
maar daarna liep ik vasl, want in hel doopboek van Ijelfzij1 bleek deze Jan niet le vinden.
In het rechterlijk archief vond ik loen het lcstament 2)
van Louke ter Borgh, \veduwe ter Hom, dat haar oudsten
zoon Jan ter Borgh, den eenen erfgenaam, lot executeur
benoemde en waarin verder het kind van haar zoon ï’lzeodorus ter Horn als andere erfgenaam lverd gcnocmd. Haar
andere kin#deren waren blijkbaar allen jong over1 eden. Dit
maakte de zaak echter ingewikkelder. Het trouwboek van
Delfzijl uit dien tij’d ontbreekt, zoodal ik niet kon zien,
wie nu eigenlijk den naam Ter Rorgh voerdlc. Wel vond
ik nu den doop van kinderen van *Jacob Dercx, waarbij
echter de naam vàn de moeder niel vermeld wordt. Eindelijk gaf het boek van den ontvanger-generaal uit het Statenarchief het gewenschlc lichl. Uil de lijfrente 3), welke
Jan Frerlx ter Rorgh op 1 October 1694 bij de provincie
sloot, bleek, dat hij toen 35 jaar oud was en cen zoon was
van Frerick Jans en Louqiia ier Borgh. Het is nu duidelijk, dat hij, misschien al in Delfzijl ter onderscheiding

.
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van zijn halfbroers en -zusters, den naam van zijn moeder
aannam. Hij is echter niet Ce Delfzijl geboren.
Ufit welk geslacht deze Louke of Lowyna ter Borgh stamt,
heb ik niet kunnen vinden. Een aanwijzing geeft alleeu
de doop van het laatste kind. In hel doopboek van Delfzijl
staat nl. op 4 Sept. 1670: ,,.Jacob 1)ercx kinl AZZert ier

Borg.”

Een Mert’ Claesen ter 13o~~~Z~ werd geboren le Appingedam 15 October 1640 en aldaar gedoopt 16 Ocl., als zoon
van Jan WiZZems ter Bord en Jrrntien AZZerts. Te Groningen werd hij als student ingeschreven 20 Juni 1660, doch
hij promoveerde elders. Op 1 Juni 1668 was hij getuige
te Noordbroek bij een akte en ondertcckcndc
daar: Allardt
ter Borch j.u.dr. Het is echter de vraag of deze AllerL de
peet was van Jacob Dercx kind.
Ook bij dc Ter Horn’s komt de geslachtsnaam pas in
1675 4) voor. Bij den doop der kinderen heet de hopman
nog alleen Jacob D,ercx. Het is naluurlijk mogelijk, dat hij
den naam reeds eerder had, maar dat deze verwaarloosd
werd3 zooals nogal eens gebeurdc. Door het ontbreken ook
van de lidmatenboeken van Delfzijl, is het niet mogelijk
de herkomst van deze familie na le gaan.
Bij de uitwerking der genealogieën heb ik eveneens de
kinderen vermeld uit de huwelijken van de dochters, voorzoover ik die gevonden heb.
Als bronnen gelwuikte ik van het Rijksarchicf:
Doop-, Lrouw-? begraaf- en lidmatenhoeken van Groningen, Haren, Delfzijl, Appingetlarn,
~~~cster~vijL~ver~1. Hardercvij k, Slem.
Archief Wecskarn~r.
Inventaris fumiliep;~picren en colleclie ovcrlijdensbericI~ten in hel Rij ksarchicf.
Regeeringsboek.
V a n hel Statcnarchieï: Rckcningen van den Onlv. gcm
S. 102, waarin rekeningen van de lijfrenten.
Rekeningen van den rentmeester s. 71, waarin pensiocn e n v a n 1wedikanLsweduwcn.
Van het rechterlijk archief:
IIIhh: aanzwering van voornwnders en voogden.
111x: protocol van verzegelingen van de stad.
IIJy : minuten en concepLen van verzegelingen v.d. slad.
XIIb : protocol van verzegelingen, verl. voor richter van
Farmsum.
Van het Gemeentearchief:
R e k e n i n g e n v a n d e n stadsrentmeester, v o o r lijt’rcnlen
.bi,j de stad.
Van gedrukte werken:
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Alba studiosorurn van Groningen en Harderwijk.
Boekzaal der geleerde wereld.
Brucherus, H. H., Gedenkboek van Slad en Lande, Groningen 1792.
Verder nog twee proefschriflen van dc broeders Xyolt
Jan en Hindrick ter Borgh, die volgens het album stud.
promoveerden op denzelfden dag nl. 31 Jan. 1723, maar
volgens de proefschr. de eerstgenoemde op 3b Januari, de
andere op 31 Januari.
GENEALOGIE TER BOKGH.
1 . Frerick blms, overl. ca. 1660, tr. \vaurscllijnlijk (8~.
1657 Loruijna (01 Loeke 1 Ier Borgh, die als weduj\-c
van bmoh Dercx ter Hom 01) 26 .Januari 169n 2) le
Groningen haar testament maakt en op 27 ,4ugustus
1695 5) rekening en verantwoording doet van de nalatenschap van laalslgenoeuxlc aan hax zoon ‘l’hcodorus ter Horn en Kcbccca Lanl. Zij herlr. c;~. 1661
JmoO Dercx ier Iforn, hopman te I)clfzijl, over]. lusschen 16 *Juni 1688 6) en 26 Januari 1695.
Haar kinderen warm, uit het ccrstc huwelijk:
1. dan Frcrickx, volgt 11.
Uit hel tweede huwelijk :
2. Dlerck (later genoemd Y’heodo~*rzs) Ier If orn, gels
ca. 1662, ingeschreven als studenl le Groningen 5
April 1687, proviandmeester Le Delfzijl, ovcrl. vóór
1727, LI-. Delfzijl 6 Dec. 1691 (procl. 15 Nov.) Rebemu Lmt, overl. 1727, hcgr. DelTzijl 1-1 .1ug. 172/,
wed. v m den proviandmeester brrrrien CoZZc12.
Hun kinderen waren :
a. JacoL-, fel* Horn, ged. Delfzijl 9 Juli 1693, waarschijnlijk jong overl. Hij lijkt mij niel dczclfde
als Jacob ter Hom, die als deurwaarder van hel
Oldambt in 1734 te Groningen trouwt meL Ebelijm Ebels, en die bij zijn overlijden Jacob Bartels ter Horn wordt genoemd.
b. Ebbinglr Jan ier Horn, ged. Delfzijl 26 April
1696, waarschijnlijk jong overl.
c. Lozzruine ier Horn, ged. Delfzijl 25 Maart 1698,
overl. 1 7 7 9 S), t r . waars&. t e N o o r d d i j k
1729 (procl. Delfzijl 14 Aug., attest. 26 Aug. ;
huw. contr. 11 Aug. 7) > Ds. Bernard Cock, ged.
Sleen 9 April 1701, ingeschr. als stud. te Gro-
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ningen 29 Febr. 1720, pred. te Noorddijk van
1726-‘32, Landsmeer (N.H.) 1732-‘38, Uithuizen 173%‘42, overl. aldaar 18 April 1742, zoon
van Ds. Meinardus en Alegonda Bìrza. (Levensbeschrijving in Boekzaal 1742 dl. 1, blz.
614.) Uit dit huwelijk 2 kinderen.
Jantien ter Horn, ged. Delfzijl 14 Nov. 1663, jong
overl.
Gerrit ter Horn, ged. Delfzijl 19 Nov. 1665, jong
.
overl.
Rìemke ter Horn, ged. Delfzijl 6 Oct. 1667, jong
overl.
Allerf ter Borg (ter Horn), ged. Delfzijl 4 Sept.
1670, jong overl.

11. Jun Frerìcx ter Borgh, geb. ca. 1658 of ‘59 3), verkreeg het kleinburgerrecht van Groningen in 1682,
het grootburgerrecht in 1690, vaandrig van het burgerlijk regiment, later luitenant. In 1682 werd hij ingeschreven in het brouwersgilde en had zijn woonbuis en brouwerij in de Oude Boteringestraat Oz.,
hoek Muurstraat, dat hij op 31 Juli 1684 9) kocht en 1
Febr. 1709 10) verkocht. Hij overleed Sept. 1713 3),
tr. le 1682 (procl. Groningen 24 Juni 11)) Catharìna Wip, ged. Groningen Ak. 20 *Januari 1663, overl.
vóór Dec. 1693 14), dochter van Hendrìck Barfholomeus Snip en Berentjen CrQÌzs, en wed. van Pieter
Arents Elinga; Ir. 2e Groningen Ak. 11 Januari 1694
(procl. 23 Dec. 1693) Johanna Houftuyn 121, geb.
Groningen 20 Januari, ged. Mart. k. 22 Januari 1671,
overl. ald. 18 *Juli 1694, dochter van den hopman
Lammert en Jantìen Popkes Beymq tr. 3e Groningen
N.k. 7 Febr. 1697 (procl. 23 Jan.) MarJa Cromholt,
ged. Groningen N.k. 16 Aug. 1674, overl. ald. 12 Sept.
1757 13), begr. 24 Sept., dochter van Ajold en Louìsa
Catharìna Patìsìus.
Uit bet eerste huwelijk 14):
1. Henrìc ter Borgh, ged. Gron. Mart.k. 7 Nov. 1682,
jong overl.
2. LoewrJn fer Borgh, ged. Gron. N.k. 29 Mei 1684,
jong overl.
3. Berentjen ter Borgh, ged. M.k. 8 Sept. 1685, jong
overl.
4. Frerìc ter Borgh, ged. Gron. N.k. 27 Mei 1688,
jong overl.
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5. Hindrik t e r Borgh, g e d . Gron. Nk. 3 NW. lCiS9,
jong owrl.

6. Frerick, volgt 111.
7.

Uit hel derde huwelijk 15):
ter Borgll, g c d . Gron. 3I;wL.k. 2 1 .Jan. lCi98,
jong oyerl.

~ijold

8. Lowgs<a Cutharina

t e r

Xlei 1699, jong o\-crl.

Ilorgh, gcd. (;ron. N.k. 1X

9. I’hilip Jacob fer Iloryh, gcd. (;ron. hlm~1.k. 27 1)ec.

1700, jong ovcrl.
10. Anna C~tZm~ina ier Ilorgll, gctl. (iron. 12. k., 1 I\l)ril
1702, jong 0ve1~1.
ll. ikJOk! Jan fer l?oTglr, i.u.dr., gcd. (;roningen Mart.
k .
18 Sept. 1703, mgcschr. ~11s sludcnt ;Maar 12
Juli 1719, gcl~ron~oveerd 31 Januari 1725 op ecu
proefschrifl gclilcld : ,,Dc jurc accrcsccndi in clucrela inofficiosi e l i n lcgilinla”T gez\vorinc 1 7 4 9 ,
‘50, raadsheer 1732, ‘5“
< d, ‘56, ‘57, ‘39, ‘GO. ‘62 burgcniccster 17GS, ‘69, ‘73, ‘73. ‘7S, ‘79, lid van godepu1. slak11 1770, ‘71, ‘74, ‘7.5, ‘76, ‘77, ‘SO, nicdebewindhebber der West-lndische Compgnic,11xde-ouderling 1760-‘80, o v c r l . (;roningcn 1 7 I)cc.
1780, tr. aldaar Mart.k. 19 .Juni 1746 (procl. 4,Jun)
Harnmm~ Lucreiia M uniingh~, gcd. (;roningcn .jk.
7 Mei 1727, overl. ald. 1 April lïS2, docliLcr van

Hermmnus cl1 Lucreíia ZQ3nrrn.
12. Hindrims ter Borgh, i.it.dr., gcd. (;roningcn Mm--

linik. 25 Dec. 1704, ingeschrcvcn als sludenl aldaar 4 Juli 1720, gepron~oveerd 3 1 *Januari 17%
op p-oefschrifl gelilcld : ,,I)e reslilutionibus in intwruui” stadsíïscaal v;m 1749- 1760, hoofdman
Hoogc J)usLilicknnler van 10 Febr. 17W1775, ovcrl.
GrOningen 31 I~cceniber 1775. Hij $jn overlijden
is cen vers 16) gemaakt door Anna I~oclfmma-van
der Horsl, dal o p 5 ,Jan. 1776 gedrukl i s uilgegeven onder den titel: ,,(;cdachtcnisze wegens h e t
schielyk overlyden van den Hoog edclcn gestrcngen Here, Mr. Hendrikus ter Horgh, Hoofdmm
van de Hoge JusLiLie Kamer van Stad cn IAandc,
enz. enz. cm. den XXXI I)ccen~ber MDCCLXXY.”
Hij slool 01) het leven van zijn nichtjes !&wg:tretha ter Horgh en Henrica Hummerink en neef RUdolph Kummerink lijfrenten bij de stad in 177%
13. Anna Cathrina ter Norgh, gtxl. Groningen Ak.
4 *Juli 1706, jong overl.
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14. Lorvijna ter Borgh, ged. Groningen N,k. 1 t5 Nov.
1708, jong overl.

111. Frerìck ier Borgh, i.u.dr., ged. Groningen Martinikerk 4 Augustus 1691 17), ingeschreven als student te
Groningen 2 Januari 1708, te Harderwijk in 1710 en
nog eens als candidaat in 1712, gepromoveerd in
1713, woonde in 1713 te Onnen, in 1715 in de Heerestraat te Groningen, na 1718 weder te Onnen, overl.
waarschijnlijk aldaar Februari 1722 is), tr. Groningen 24 September 1713 (procl. 2 Sept.; huw. contr.
2 Sept. 19) ) Hendrìckje (of Henri@ van Ossenbergh
ged. Harderwijk 9 Mei 1683 20) overl. Onnen 1751,
begr. Haren 22 April 1751, dochter van Zsaac Dumen
van Ossenbergh en Murìn Noyen.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IV.
2. Hìndrìk ter Borgh, ged. Groningen Akerk 20 Maart
1718, aangenomen als lidmaat van cie Herv. kerk
te Haren Juni 1752, overleden Onnen 1769, biegraven Haren 5 Mei 1769.
3. Cafharìzza fer Borgh, geb. ? , tot lidmaat van de
Herv.k. te Haren aangenomen Juni 1741, leeft nog
op 10 Nov. 1781 21).
4. Murìa fer Borgh, ged. Haren 17 Aug. 1721, overl.
aldaar 1786, begr. 27 Nov., tr. Haren 30 Januari
1757 Lucas Rummerìnk, geb. .?
overl. Haren
1796, begr. 22 Maart, zoon van den schulte Rudolph Rummerìnk, en weduwnaar van Abelfyn
Pauwels, die 13 Maart 1755 te Haren begraven
werd.
Uit zijn eerste huwelijk met Abeltijn Pauwels,
met wie hij te Haren 2*5 *Juli 1751 huwde had hij:
a. Abeltyn Rummerìnk, ged. Haren 16
Maart
1755. 22)
Uit zijn tweede huwelijk :
b. Henrìka Rummerìnk, ged. Haren 4 Nov. 1759,
overl. 7 Dec. 1790. 23).
c. Rudolph Rummerìnk, ged. Haren 3 Oct. 1762,
gezworen aldaar, overl. Haren 12 Maart 1803
24), begr. 17 Maart, Ir. Haren 11 Nov. 1787
Anna Wemelìna Buìrma, geb. Helpman, ged.

Groningen 11 Febr. 1763, overl. Haren 12 Mei
1829, dochter van den schulte van Hel1ma11
*Jacob Buirma en Albcrdin’a
Murgarefhn Rummerink. Uit hun huwelijk 9 kinderen.
IV. Jan ter Bordh, gcd. Groningen Marlinikerk 1 December 1715 25), hool’dnxm, gezworene te Onnen,
overl. 1776, begr. Haren 3 Juni 1776 26), tr. Haren
6 Januari 1757 Johunna Kuyk, gcd. Haren 23 December 1731, ovcrl. 1761, bcgr. Huren 12 Mei 1761, dochter van Albert en M~rgwethu Pauwels.
Uit di1 huwelijk:
1 . Frecleriws, volgl 1’.
2. Mar~gareihln ter Borgh, ged. Haren 15 Febr. 1761,
overl. aldaar 27 IIecwnbcr 18-10, tr. le Haren 17
Febr. 1785,
Papink, geel. Haren 30 Sept. 17<59,
overl. aldaar, bcgr. 25 .J m. 1791, zoon van Wolter
I+apink ~‘11 Grietje Ebbinge ; lr. 2~ f-laren 8 F’ebr.
1797 Jan I’osjs), gd Hawn 2 ,i:w. 1774 ovc~-1. aldaar 24 Aug. 1838, zoon van Roel/ Jellics C’IZ Grictje Palhuis.
liit hel ecrslc huwtllijk wn ZCWII:
Jan Paping, ged. Haren 27 Aug. 1786, bcgr. aldaar
16 *Jan. 1795.
V. Freclericus iel* Uorgh, geb. Onncw, gcxl. Haren 2 .JuJi
1758 27), lundbouww te Haren, waar hij in 1787 de
In den aanvang vernielde boerderij licl bouwen, overl.
aldaar 15 Januari 1809, lwgr. 20 ,JCIIL, tr. Haren 6
October 1790 ,Johnnna Srucu?u;oZt, geb. Haren 12 Juli
ged. 15 *Juli 1764, over]. Huren 9 Xug., begr. 14 Aug.
1806, dochter van Roel/ cn Hillech~jn
J4112s unn Boekeren.
1Jit diL huwelijk :
1 . Jan Ier Borgh, geb. Haren 16 Aug. 1791, ged. 21
Aug., o\yerl. aldaar 23 Octtiber 1803, lxgr. 27 Oct.
2. Roelf ter Borgh, geb. Haren 18 Maart 1793, ged.
ald. 21 Maart, landbouwer te Haren, over]. aldaar
1 Maart lK50, Ir. Haren 10 hlci 1821 Harmtien
Buitingh, geb. Gieten 17 Sept. 1797, ged. 24 Sept.
overl. Haren 21 Febr. 1873, dochter van Jtrn en
Hillechìen IlWems rran den I’eenhof. 1Jit hun hu-
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welijk 1 zoon en 2 dochters, wier afstammelingen
wonen te Zuidlaren, Eext, Oosterwolde (Fr.) enz.
3. Johanna íer Borgh, geb. Haren 22 Maart 1796,
ged. 28 Maart, overl. Groningen 8 November 1858
tr. Groningen 16 Mei 1822 Jacob Hommes, geb.
geb. Midwolda 25 April 1791, ged. 9 Mei, overl.
Groningen 29 Aug. 1867, zoon van Hommo en &%-.
ris CZasina Gersonìus. Uit hun huwelijk 5 kinderen.
4. HìZZegìen ter Borgh, geb. Haren 25 Juni, ged. 30
Juni 1799, overl. aldaar 6 Juli 1799, begr. 9 Juli.
5. Margarethiu ter Borgh, geb. Haren 25 Juni, ged. 30
Juni 1799, tweeling met de voorgaande, overl. Termunterzijl 13 Aug. 1836, tr. Haren 14 April 1825
Hwm Meier of Mever, geb. Groningen 3 Juni 1802,
ged. ald. 9 Juni, overl. na 1839, zoon van Mwten
en MargrietQ lilarms I&jken. Hij hertr. Termunten
12 Oct. 1839 Jantje Turnmes Leeuw. Uit het eerste
huwelijk 3 kinderen.
Misschien kan de volgende akte 28) nog eens licht
werpen op een verder ondIerzoek inzake de herkomst van de Ter Borghen of van de familie Snip,
nl. een akte van verkoop d.d. 3 Dec. 1689 door
Aeltien Bartels, wed. hopman Rudolph Foccoma,
Lucrelìa Rotgers, wed. solliciteur Eppo Harckens
en .Jun ler Borgh, brouwer en Catharina Snip e.1,
van een behuizing in de Oude Ebbingestr. Wz.,
,,zooals verkooperen van hun olderen geërfd heb:
ben.” Als horgen traden op: CsrthKxrìna Consfanfs,
wed. Rotgers voor haar dochter Lucrefia Rotgers,
wed. Hlarckens, en Advocaat Snip voor Jan ter
Borgh en zijn huisvr. Snip en Schultens.
GENEALOGIE SNIP.
Bij de familie Ter Borgh heb ik verscheideno
malen in de akten leden van de familie Snip aangetroffen, zoodat het me gewenscht leek ook hiervan de verspreide gegevens bijeen te brengen. Den
familienaam Snip vond ik voor het eerst le Groningen in 1676, wanneer Henrìca Bartholomeus
Snzppe huwt met Ds. Petrus Brongersma. 29)
Haar vader heet bij den doop van zijn kinderen
nu eens Hìndrick Hermans, dan weer Hìndrìck
Bartholomeus. Daar hijzelf niet ingeschreven staat
in het burgerboek moet hij in Groningen geboren
zijn. De conclusie lag voor de hand om te onder-
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zoeken of zijn vader misschien ook Herman I3artholomeus of Barfholomeus Hermans heette.
In het register van hel klein-burgerrecht vond
ik in 1625 een Harmen Barlholomerrs, die blijkens
hel lidmatenboek in Juni van dal jaar mei altestalie van Allona bij Hamburg kwam.
Tot nog lot heb ik nog geen akten gevonden, die
het vermoeden bevesligcn, dal de gevondene de
vader is van Hindrick.

1. Harmen IlUi~il1oZoz22ez~s, uil .-\llont1, vcrkri,jgl hel klcinburgcrrcchI v a n G r o n i n g e n i n 1625, hel. gillrechl in
1644. Hij verkoopt op 25 Mei 1639 de 1lelïC van een
ticht+vcrk IC Finslcrwoldc 35). Een aanwijzing van
verwantschal)
is voorls nog, dal 01) 27 Juni 1690 Jan
Frericx t e r 13orgh cn z i j n vroulv (:alharina S n i p ,,5
ackeren landls buiten dijcs lol Finscr\voll gelegen metnoch 10 ackercn binnen cn l)uiltlntlijtx” vcrkoopen 30).
\‘cr~~~oc~lcliijl~ i s H:~rnic~ii dc \r;~dcar 1’811:
11. Hindrick I~artl~olonlerrs
Snij), gel,. (;roningcn, w o o n de Folkingeslr., overl. aldaar Sel)l. 168 1, Ir. (;roningen
Ak. 2 November l(G-1 (proc*I. 30 Scl)l. 31 ) ) Berentjen
Crijns, geb. (;roningen, ovcrl. vócir 1678; tr. Ze Groningcn N.k. 5 I)ec-. 1678 (l~rocl. 1
7
Aug.) .leZtjer;
Heeckema, wed. Lerrzv~encu~/l, ovcirl. na 1682. Zij herlr.
1 6 8 2 (procl. Gron. 9 I)eï.; lju\v. contr. 5 i)ec. 3 2 ) )
Harmen I-Iendrìx Ngfrinck, brouww.
Uil hel eerste huwelijk!
1. ílelfjen (of ,IIelia) l~~I,tl1010122(‘11~
Snip, gcd. ‘;‘:c);
ningen ‘Ak. 4 Maart lKX, ovcrl. 1691 lussclien 1~
Maarl en 22 Scpl., Ir. 1690 (~)rot*I. Gron. 22 Febr.)
1) s. ‘1% eotlolxsAnlonìdes, geb. in de Ommelanden,
ingeschr. a l s studcni ttl (;roningen 30 lMaar1 1684,
p r e d i k a n t lc ~Vcslcr~~ri,il\vt~rtl e n Mcnkeweer v a n
1689-1715, ovtarl. ~~~cstclr~vi.iL~~rcrtl
2 ,Januarì 1715.
Uit hun huwelijk een dochler, waarvan hij in hel
doopboek van Wester\vij twerd schreef in 169 1:
,,I)en 22 Marlii gedoopt lnijn Dogterken, genaamd
Bernhardìna, dog heb nadt~rhand wegens ‘t droevig verslerv van dc moeder haar Netta geheten.
Rernhardìna AZeffcl is den 22 Septcmbr. 1691 overleden.”
Hij $.r. Ze ca. 1692 Gesina 01 GìseZrj’nu Crans, over1
vóór 1705; tr. 3e Weslcrwijiwerd25 Januari 1705
Elìsahelh Magddena d e M’alrich.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

279

Uil zijn tweede huwelijk had hij :
Bernhard Antonìdes, geb. Westërw. 9 Mei, ged.
14 Mei 1693.
Antonius Antonìdes, geb. id., ged. 4 Nov. 1694.
Aletta Antonìdes, geb. id. 24 Mei 1696.
Martha Antonìdes, geb. id., 12 Jan. 1698.
Susanna Anfonìdes, geb. id. 12 Juli, ged 16
Juli 1699.
Gìselìna Antonìdes, geb. id. tusschen 16 en 17
Mei, ged. 22 Mei 1701.
Uit zijn derde huwelijk:
Meynardus Antonìdes, geb. Westerw. 2 Dec.,
ged. 9 Dec. 1705.
Maria Elisabeth Antonìdes, geb. id. 5 Febr.,
ged. 6 Febr. 1707, overl. 16 Juni 1707.
Theodorus Antonìdes, geb. id. 29 Mei, ged. 8
Juni 1708.
2. Hìndrìkjen (of Henrìca) Bartholomeus Snip, ged.
Groningen Akerk 3 Nov. 1657, overl. Maart 1722
33), tr. 1676 (procl. Gron. 29 April 29) ; huw. contr.
28 April 34)) Ds. Peter Brongersma; ged. Groningen 29 Sept. 1646, ingeschreven als student ald.
30 Jan. 1663, predikant te Menkeweer ‘1674-‘86,
Warfhuizen 1686-‘90, overl. aldaar 1690, zoon van
Petrus en Johanna Uchtm’an.
IJit hun huwelijk :
a. Ds. Henrìcus Brongersma, geb. Menkeweer ca.
1682, ingeschr. als student te Gron. 2 Sept. 1700,
bevesligd tot predikant. te Den Ham en Fransum 17 Juni 1714-1748, overl. ald. 26 Januari
1748 37) tr. le Groningen 14 Juli 1714 (procl.
23 Juni) IJtjen Kijft of K~yff, ged. Delfzijl 1
Dec. 1689, overl. vóór 1722, dochter van Jan
en Johanna Wolbers; tr. 2e. Den Ham 8 Nov.
1722 (huw. contr. 13 Febr. 1723 36)) Margareta Nannens, uit Groningen, overl. 1756 38)
Uil het eerste huwelijk 2 kindenen.
b. Bernardus Brongersma, geb. Warfhuizen, ingeschr. als student te Groningen 26 Sept. 1704,
le klerk op het stadhuis, tr. Den Ham 16 Sept.
1742 Anna van Reek of Reck.
3. Bartholomeus, volgt 111.
4. Hebelìa Snip ged. Groningen Ak. 16 Juni 1661,
overl. na 1696 en vóór 13 Dec. 1701 39), tr. 1681
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waarsch. te Huizinge (procl. (Gron. 7 Mei) Clemens
Hermius, geb. in het Oldarnbt, student te Gron.
23 Januari 1664, rcdger te Huizinge, in 1682 le
Middelsturn, 3685 te Stedun~, ovc1~1. na S Mei 1696
42) doch vóór zijn echtgenoolc.
5. Caiharincr
Barfholomerrs Snip, ged. Groningen Akerk 20 Januari 1663 -lO), overl. vóór I)ec. 1693,
Ir. le Groningen Ak. 3 Sept. 1679 (prod. 2 Aug.)
Pieter Arenfs Elinga, uit ApJ,ingedam, overl. vóór
30 Maart 1681, weduwnaar van S:rertìen Birrtels
(met wie hij IC Groningen S Nov. 1672 was gehuwd) ; tr. 2~ 1682 (procl. (;ron. 2-1 .Juni) Jan
ier Borgh.
Uit llel eerslc hu\vclijk had zij :
Petertjen EZingu, getl. Groningen Ak. 30 Maart
1681, waarschijnlijk jong owrl.
Uit hel tweedc huwelijk: zie gen. Ter J&>rgh.
6 . Harznannm S n i p , gcd. C;roningen N.k. 6 F e b r .
1666, ingeschr. a l s sludenl IC (;ron. l-I -1ug. 1682,
luilenanl, leeft nog in 1 X5. 4 1 )

III. Bartliolomeus Snip, i.u.dr., getl. Groningen Ak. 24
Juli 1659, ingeschr. als student le Gron. 3 Aug. 1678,
gepromoveerd aldaar 6 De-cb. 1683 01) J)roefschrift getiteld: ,,De successione ab inteslalo secundum ius novissiniuni Nov. 11 S.?‘, advocaat, daarna onlvanger der
collalerale successie le Groii. \r:m 1694-1 700, overl.
vóór Dec. 1701 39), Ir. +l696 (procl, (;ron. 9 Mei; huw.
contr. 8 Mei 42) ) Margrieta II:rìckens, getl. (Groninger,
N.k. 24 Dec. 1672, .overl. 1714, dochler van Johan en
Elsjen A1rrn.frng!~e. Zi,i woonclt~~~
aan tle Osscnmarki
(Zie geneal. Haickens. 43) )
Uit hun huwelijk :
1. Bernardìna Snip, getl. Gron. N.k. 10 .Juni 1697,
jong overl.
2 . Elsebeetll ( o f Elisabeth) Snip, ged. (;roningen
Mart.k. 14 Febr. 1699, overl. ald. 13 Januari 1737
44) begr. 22 Jan., tr. le Gron. M.k. 6 Juni 1718
(proc]. 2 1 M e i ) Casparus Sehulfens, i.u.dr., ged.
(iron. M. k. 12 ,Juni 1681, stud. aldaar 6
Sept. 1697, gepromoveerd ald. 22 Oct. 1703
op proet’schr. getileld : ,,I)e jure vitac anleactae.”
gezworene 17 18, ‘21, raadsheer 1722, ‘23, ‘26,
‘27, ‘29, ‘30, ovcrl. ald. 7 Aug. 1730, zoon van Dr.
Johan en Betta Bothenìrrs; tr. 2e 1752 (procl. Gron.
17 ,Juni:j Jacob Clenmzìzls, gel). (iron. ‘?, stud. aldaar
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2 Sept. 1706, gezworen 1734, ‘35, ‘38, ‘40, ‘41,
‘43, ‘44, ‘46, ‘47, gildrechtsheer 1740, ‘41, ‘43, ‘44:
‘46, ‘47, ‘51, ‘52, ‘54, ‘55, ‘57, ‘58, kluftheer, 174%
‘58, over]. Gron. 1OSept. 175S? begr. 16 Sept., zoon
van Jacob Lzrmmerts Clemmrus en BarbarIcr Jacobs
Knas. 45)
Uit hel eerste huwelijk:
a. 17/;y” Schultens, ged. Gron. Mart.k. 27 Aug.
b. Baríholomeus Schultens, i.u.dr., ged. Gron. M. k
20 Oct. 1722, ingeschr. als student ald. 12 Sept.
174 1, gepromoveerd ald. 10 Aug. 1746 op proefschrift getiteld : ,,De contrahenda emplione el
vcnditione.”
C. Johannes Schultens, ged. Gron. M.k. 9 Jan. 1724
CL Johan C@qxv Schultens, ged. Gron. Mk. 18
Maart 1725.
e. Betfa Marprefa Schultens, getl. Gron. Mk. 10
Aug. 1727.
f. Marcpret,a Elisabeth Schultens, ged. Gron. Mk.
14 Juni 1729.
AANTEEKENINGEN.
1) Arch. Weeskamer No. 23, fol. 187, 28 Nov. 1709.
,,Staat en inventarium van sodanige goederen, als Frerick ter Borgh,
soone van de Leut. Jan Ter Borgh, en wijlen vrouw Catarina Snip, kraght
afcoop, in dato 12 Decembr.
1693, wegens moederlijck goedt en nader
scheijdinge, in ‘dato den 8 Febr. 1697; en scheijdinge, van wijl#en Hebelia
Snip, weduwe Hermius, in ‘dato ,den 13. decembr. 1701 en verdere intressen, uit verscheyden
capitalen result,eren.de”
(enz. lenz. Daarop komt voor o.a.
,,Een huis, staende in ‘de Volteringestraet, doende jaerlijcks te huire
de summa van veertigh gl.
Een plaatse tot MidIdewolsda gelegen”, tenz.
en ook ,,$$-r silveren doossien”, eindigende
,,Tot vestenisse dese en tot profijt van \de pupille Frerick ter Borgh,
sijn hier van twee gelijckluidende gemaeckt en van de vader en de
voormondt onederteykent,
in Gron. den 8. JanuarG 1697.” Get. Jan t. Borgh.
B. Snip.
2) Illy. Testament d.d. 26 Januari 1695 van Loeke ter Borgh, wed. van
d’E. Jacob Derckx ter Horren.
3) S. 299 No. 4 j694; en S. 102, 1713, fol. 247: ,,Lieut. Jan Ter Borg
op syn Lev’en oud 54 Jaar heeft Jaarlijks t,e beuren hondert
gl. van duisent gld., geb. van Frerik Jans <en Louke ter Borgh, versch. den 9 Oct.
Bet. tot de verstervd,ag met
97.-.-.
,,
4) Illx 54, fol. 196, Akte van verkoop aan Jacob Dercx ter Horn en
Louke ter Borch, e.l. woonachtig binnen Delfzijl, van land bij Wol,dendorp.
13 Januari 1675.
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5) Xllb* No. 157. 27 Aug. 1695. Rekening en verantwoording door
Louke ter Borch, wed. Jacob Derks ter Horn.
’

6) Xllb’ No. 33. Farmsum 16 Juni 1688. Akte van verkoop door hopman
Jacob Dercks ter Horn ten Louwke ter Borch ,e.l. te Delfzijl.
7) Illy. Huw. contr. 11 Aug. 1729. Dedingslieden bruidegomszijde: Meinardus Cock en Alegonda Birza, ouders; bruidsz. Dr. 1. A. ter Borgh en
Dr. H. ter Borgh, neven.
8) S. 71. 1778. fol. 56. Uitgaven Pastoorsweduwen ,,Lauwina ter Horn,
wed. Koek, pred. te Uith. op den laatsten Sept. Dec. 1778, Meert, Juny,
Sept. 1779 versch. bet. met 156-5- overleden, cesseert.”
9) Illx 62, fol. 154. Koopakte d.#d. 31 Juli 1684.
10) Illx 86, fol. 171. Verkoopakte d.d. 1 Febr. 1709 door Jan ter Borgh
en Maria Cromholt e.l. van de brouwerij, staande ten 0. in de bOude Boteringestr..
11) Proclamatieboek Gron. 24 Juni 1682:
Jan ter Borch van Delffzijll ps. en Catharina Snip, wed. Elinga, pro
qui Mons. Bartholomeus Snip als Broeder.
Hijr van attestatie passeert.”
12) Bijzonderhetd,en
over de familie Houttuyn in het Ms. ,,Geslagtregister van de famili’es Sibinga en Wildervanck met andere aan dezelve
verwante geslachten” in het Rijksarchief Gron.
13) S. 102. 1758, fol. 367. Maria Cromholt enz. enz. bet. tot sterfdag
12 Sept. 1757.
14) Alleen het jongste kind bleef in leven, zooals blijkt. uit lllhh2, 8
Dec. 1693. ,,Ontfanger Snip angesworen als voormondt over het minderjarige kindt van ,de vaendrich Ter Borgh bij Cathrina Snip in echte verwIeckt”;
,en lllx 72, fol. 120, Afcoop ddd. 12 Dec. 1693 tusschen Johan
ter Borch en de voogd’en
van zijn soontien Frerick.
15) Ook deze kinIderlen stierven all’e jong, behalve de twee zoons
voor wie teen lijfrente bij de provincie gesloten werd.
16) In de Universit’eitsbibl.
Mus.v.0. Port. XLVII, No. 59.
17) Doopboek Gron.: Dingsdag 4 Aug. gedoopt in de Nieuwe kerk
,,Frerick, sone van Jan ter Borch en Catharina Snip in Oude Beringestr.”
18) S. 102, 1722. fol. 481. Lijfrenten 1712 genegotieerd, rente versch,
1 Mei.
,,Dr. Fred,erick ter Borgh oud 31 jaar heeft jaerl. te beuren honderdvijftigh
gl. v,an tweduysent driehond,ert seven gl. 15 st., geb. van Luit. Jan ter
Borgh en Catarina Snip.
120-16-4 ,,
Bet. tot de sterfldagh
1722
19) Proclamatieboek Gron. 2 Sept. 1713:
,,de H r . Ftedsricus Ter Borgh juris Utriusque Doctor, van Groningen
praesent en Henrica Ossenberch van Harderwijk pro qua Gerhard van
Ossenberch als Broeder.
Himer van attestatie gepasseert na Harderwdck.
Gecop. door de Heer Pastor Wilhelmus Hofsted’e tot Beijlen den 24
Septembr. 1713.”
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Illy. HUW. contr. 2 Sept. 1713. Hierin verkrijgen zij het vrije gebruik
van ,,die behuisinge en hoven tot Onnen.”
20) Doopboek Harderwijk: 9 Majus 1683.
,,Hendrickje, doghter van Isaac Damen en Maria Noijen.”
21) Inventaris Huisarchief Gruys, No. 531. Lijfrentebrief Margareta ter
6orgh, dochter van Jan ter Borgh en Johanna Kuik, #d.d. 10 Juni1773.
I n dorso: BinnenstaanId
capitaal met diens renten, bij scheidinge des
boedels van wijlen ide H r . B o r g e m r . A. J. ter Borgh te diele zijnde
gevallen an Catharina en Margareta ter Borgh en de kinderen van de gezworen 1. ter Borgh. Groningen 10 Nov. 1781,
22) Doopboek Haren, 16 Maart 1755:
,,Lucas Rummerink en Abeltijen Pauwels, dog anstonts na de baringe
gesturven een doghter gen’aamt Abeltyn.”
23) Rekeningen van d’en stadsrentmr. Lijfrenten 1791, fol. 210.
24) Id. id. 1808, fol. 225.
25) Doopboek Gron.: Sondag 1 Dec. 1715 Akerk:
,,Jan, S. van Doet. Fredericus ter Borg en Henrica Ossenberg, Heerestr.”
26) Diaconieboek Haren: 3 Junij 1776:
,,Gesworene Jan Ter Borgh begraven.”
27) Doopboek Haren 2 Juli 1758:
,,Jan Terborg, geswooren van Onnen en Johanna Cuijk Ehelieden een
soontje genoemd Fredericus.”
28) Illx 68, fol. 104.
29) Proclamatieboek Gron.: 29 April 1676.
,,Petrus Brongers, pastor tot Menkeweer, p. quo Pastor Christophorus
Brongers als broeder & Henrica Bartholomeus Snippe, pro qua Henricus
Bartholomeus Snippe als vader compareerde.”
30) Univ. bibl. Gron. Ms. 298. Concepten huw. contr., verkoopakten
enz f o l . 4 4 .
.
31) Procl. Gron. 30 Sept. 1654:
,,Hindrick Hermans en Berentjen Crijns worden d’proclamatien (consent.),
den 2 Novembris in Ak. 1654 per Piccardum.”
e
32) Illy 5 Dec. 1682. huw. contr.

.

33) S. 71, No. 214, fol. 287.
3 4 ) Illy 2 8 A p r i l . 1 6 7 6 . H u w . contr. tusschen Petrus Brongersma
Henrica Bartholomeus Snip.
35) Illx 19, fol. 246.
36) Illy 13 Febr. 1723. Huw. contr. Dedingsl. bruidegomsz.:
Johanna Wolblers, wed. Jacob Wolbers, schoonmoeder.
Bernard Brongersma, broeder.
Dr. Johan Wolbers, halfbroer.
Haebbelina
Maria Wolbers, halfzuster.
Casparus Schultens en Elisabeth Snip, neef en nicht.
Henrica v. Ossenberg, wted. Dr. Fr. ter Borgh, aangeh. nicht.
aan bruidszijde: Willem van Cleve, stiefvader.
Urselia Houwman, wed. Fox, aangeh. moey.
37) Boekzaal
1748, April. blz. 503:

en

.
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,,Den H a m e n F r a n s u m . O v e r l e d e n D s . H e n r . B r o n g e r s m a n a e e n z i e k t e
van 11 dagen in het 66e jaar zijns ouderdoms op 26 Januari 1748 en
laat een weduwe en een dochter na.”
38)

S.

39)

Arch.

71.

No.

282,

fol.

Weeskamer,

284.

No.

22.

16

Jan.

1702:

,,Staet

de wed. van de Redger Clement Hermius ten
vaendrich Jan ter Borgh overgegeven
Illx

80,

fol.

283.

Scheiding

van

voogdes

Snip,

zijn zoon en

Lieut.

over

haar

de

erfenis

van

van de zoon van

‘door d e V a e d e r o p g e m e l t . ”

de

nalatenschap

wed. Clemens Hermius tusschen:
Henrica Snip, wed. pastor Brongers, Margaretha
ger

van

profijte

dochter,

Jan

ter

van

Hebelia

Haijckens,

wed.

Borgh,

voormond

Snip,
ontvanover

S n i p . 1 3 D e c . 1701.

40) Doopboek Gron.: Dingsdag 20 Jan. 1663. Gedoopt Akerk.
,,Catharina,

d.v.

Hendrik

Bartholomeus

en

Berentjen

Crijns

in Volker-

dingestr.”
41) Regeeringsboekje, getiteld:
ciale,

ende

voor

yder

en Lande. Uitgegev.

lidt

Bestellinge der generaliteijts, provin-

particuliere

ambten

van

de

Provincie

van

Stadt

te Groningen van 1694 af. Harmannus Snip komt

het laatst als luitenant voor in het boekje van 1705.
4 2 ) Illy. H u w . contr. 8 M e i 1 6 9 6 v a n D r . B a r t h o l o m e u s S n i p e n Margrieta

Haykens.

Dedingslieden

bruidegomsz.:

Henrica Snip, wed. Brongers; Clemens
Jan

ter

bruidsz.

Borch
:

Jacob

als

Enne
Appius

Cornelius

Hermius

en

Hebbelia

Hayckens,

huisvr. van Petrus Geertsema,

en

H.,

Schay

S n i p e.l.,

swager.
Anna
en

Anna

zwager
Muntinghe,

en

zuster,

neef

en

nicht.

43) Ned. Leeuw 1938, kol. 394.
44)

S.

45)

Illy

Lammerts

102.

1757,

fol.

9

Nov.

1731.

Clemmius

kleinkinderen,

o.a.

368.

en

Jacob

Boedelscheiding
Barbara

Jacobs

van
Knas

nalatensck-p
door

hun

van

Jacob

kinderen

en

Clemmius.

Caspar de Robles
door MAURITS GOLDSMID.
1.

De schaduw van de kerkhervorming.

1527. Robles in Portugal. De geboorteplaats van den lateren stadhouder. ,,Zoogbroeder” van den toekomstigen
koning van Spanje, Philips 111, in onze geschiedenis beter
bekend als Philips 11. Ontvangt zijn opvoeding aan het
hol’ van diens vader, keizer Karel, wordt loegevoegd aan
Willem van Oranje. Met dal al: een edelman, doorvoed
a:*istocraat, die al vroeg de waarde en betekenis van sabel
en musket wordt bijgebracht.
Als de Robles geboren wordt, kiemt reeds het zaad van
de hervorming in de noordelijke gewesten van het rijk
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van Karel V. En het is de schaduw van die{kerkhervorming
die de Robles’ weg bepaalt en hem het perspectief opent,
zich eenmaal een machtspositie te veroveren. Want als
de zestienjarige Caspar zich in 1543 schaart onder de vanen van Ren6 van Châlons, weet hij zijn weg reeds uitgetekend. Maar eerst nadat hij in de Schmalkadische Donauoorlog lauweren heeft geoogst is zijn karakter gevormd.
Zelfbewust treedt hij in het strijdperk tegen de uitloper
der renaissance: de hervorming, die hem meer dan veertig
jaren heeft voortgedreven, die hem maakte lot slechts een
willoos werktuig der omstandigheden, wier loop hem heeft
doen vallen, niet zoals hij wellicht had willen zijn, maar
als ondergeschikte, wiens roem reeds tijdens zijn leven
getaand is. Want alleen de zucht uil te steken boven zijn
kring, was het Leitmotiv voor zijn daden. In de Nederlanden zag hij zijn toekomsl. En het doelbewust streven naar
invloed mede door materiëlca welstand, deed hem besluiten
een huwelijk aan te gaan me1 ,,een rycke dochter, dewclcke
hem toebracht de Heerlyckheden als Rilly en Malepert....”
Na clil huwelijk maakt hij snel carriere: reeds in 1566 is
hij kapitein-gouverneur van Philippeville en wecl hij zich
bij zijn koning verdienstelijk le maken, zodat deze hem
aanbeveelt bij zijn zuster Margaretha, landvoogdes der
Spaanse Nederlanden.
Het jaar 1567 is een somber en onrustig jaar voor de
Nederlanden. Prieslcrh aat en beeldenstorm, een uitbarsting
van een geestelijk conflic!, gevolgd door een gewapend
verzet. Maar nog is de koning van Spanje souverein in de
rebelse gewesten; nog ‘ettelijke jaren zal hij dat zijn en de
gereformeerde Nederlanders zullen het ervaren. Rij de
ziel van zijn vader zweert hij de hoon de Kerk aangedaan
duur te zullen wreken. Margaretha zendt nu de Robles
naar Madrid om haar broer te bewegen het zenden van
meerdere troepen te staken. Maar niets kan Philips van
zijn besluit afbrengen. En na de eerste krachtige incidenten
volgt het antwoord van de regering in Madrid: Alva. Margaretba neem1 haar ontslag. De grote mogendheden volgen
met gespannen aandacht hoe de toestand zich zal ontwikkelen. Men ziet toe hoe de wolken zich dreigend samenpakken boven de Nederlanden - de hertog van *4lva is
een bijna niet te overtreffen strateeg, bevelhebber van een
uiterst gedrild en modern geoutilleerd leger. In noordwest Europa betrekt de hemel dreigend. In
Frankrijk ontbrandt de tweede Hugenotenoorlog, het natuurlijke gevolg van de dwingelandij van de Spaanse wapens in de Nederlanden.
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Een jaar later is de oorlog nog niel officieel uitgebroken.
Nog spreekt men van onlusten. Nog is het gevechtsterrein
binnen eigen grenzen. L41va stelt de Baad van Beroerten in
oti de ketters te berechten en aan zijn bewind zo een schim
van rechtvaardigheid te geven.
In snel tempo volgen de invallen van het bijeengeraapte
leger van den prins van Oranje: Daelhem, Hesdin, Heiligerlee, Jemmingen waar de Robles een werkzaam aandeel
heeft. Even snel als de hoofden van Montigny, Egmond en
Hoorne in het zand rollen, volgen de nederlagen der Oranjes... Nog even is het stil en dan ontketent zich de strijd,
Ieder komt uit voor zijn overtuiging, slechts de lafaards
verschuilen zich in het beplante veld. MIen weet waar
men aan toe is en wat men aan elkaar heeft.
Nu wordt ook de waarde van de Robles bepaald door de,
omstandigheden. Dat Alva in hem een trouw aanhanger
en competent soldaat zag, leert ons het feit, dat hij zich
in 1569 benoemd wist tot kolonel van zes vaandels waalsc
soldaten ter verdediging van Groningen tegen de benden
van de Nassauers. Voor Alva misschien een gevoel van
onmacht, voor de Robles zeer zeker het begin van een lijdelij ke victorie.
11. Eis garstig Lied.
De tegenwoordige Nederlanders en in het bijzonder de,
Friezen kennen Caspar de Robles niet anders dan als de
Spaanse officier en het werktuig van Philips in de noordelijke gewesten; als den menslievenden hersteller van de
door de Allerheilige vloed geschondsen dijken; als een ma11
die met gedrongen eenvoud tot de oproerige boeren de befaamde woorden spreekt: ,,daar drijft de brief. Kan hij
de dijk herstellen,, dan is het goed”.... Maar het is de ta?k
van den biograat zijn personen tot hun ware betekenis
terug te brengen.
De man die na zijn hulp verleend te hebben aan een onnozele bevolking ter zijner ere een monument laat oprichten, kan onze bewondering of onze liefde niel hebben.
Hij dwingt het nageslacht dat hem wil kennen geen eerbied af, niettegenstaande Hooft zijn ,,Portugeessche trouwhertigheit om de luyden uit noodt te redden” luidruchtig
roemt. De geschiedenis wordt gemaakt door mensen en is
een resultante van persoonlijk willen. Dit persoonlijk willen wordt bepaald door machten in en buiten de mens.
om. Zo ontstaat het doel, dat aan het leven van het individu een inboud geeft. Is het doel waarnaar gestreefd
wordt belangrijk voor de gemeenschap, nog belangrijker.
zal het worden met de tijd wanneer het individu behoort
tot de categorie van geniale mannen. Maar indien alleen
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beweegredenen van min of meer persoonlijke aard ten
grondslag liggen aan zijn handelingen, stuiten deze veelal
weer terug naar de plaats van herkomst: de vergetelheid.
En het leven van Caspar de Robles is een van de proeven
op de som op deze wetmatigheid. Dit moge den belangslellenden lezer blijken o.m. a a n d e a a n het s l o t v a n d i t
artikel gestelde feiten.
Na de plotselinge dood van den graaf van Megen wordt
de Robles benoemd tot plaatsvervangend stadhouder van
Gilles van Barlaimont. Het valt niet te ontkennen, dat
deze post veel van de Robles gevergd heeft. In die tijd
immers, bestookten de Watergeuzen de zeesteden en vielen
vele plaatsen den prins toe. Daarbij kwam nog, dat graaf
.Joost van Schouwenburg, die reeds benoemd was tot stadhouder van Friesland (voor Oranje), tezamen met Diederiek van Bronckhorst pogingen in het werk stelde dil.
gewest voor den prins te winnen. Gedwongen verklaarden
verscheidene steden zich voor den Nassauer. Hierdoor
stond de Robles’ positie wel zeer zwak. Met uiterste krachtsinspanning kon hij zich dan ook staande houden. Maar
nadat hij te Dokkum een overwinning had behaald, was
de krijgskans weer met hem en versloeg hij de Staatse
troepen bij Stavoren, waardoor de steden Bolsward,
Sneek
*en Franeker hem weldra in handen vielen, terwijl Schouwenburg overhaast de vlucht nam.
Dat deze wapenfeiten voor den span,jaard van veel gcwicht waren is logisch. Weldra ontving de Robles uit hctnden van Alva dan ook zijn erkenning, cn wel in de vorm
v a n een benoeming tot stadhouder-kapitein-generaal van
Friesland, Groningen en Drente. Zo grool was zelfs het
vertrouwen dat Alva in hem stelde, dat hij hem naar het
beleg voor Haarlem ontbood, waar hij in 1571 gewond
werd. Drie maanden later word1 de Robles
feestelijk
Leeuwarden ingehaald en als held en weldoener ,,a:m
het volk vertoond.” Zijn laatste triomf! Want als ruim een
half jaar daarna Alva’s opvolger Requesens IN een korte
ongesteldheid sterft, betekent dit voor de Rohlcs het hegin
van het einde; en tevens hel einde van zijn persoonlijke
:(lees: materiële) welstand. Want in naam en voor het oog
van de wereld was hij een dienaar van zijn koning en de
Heilige Kerk, in wezen dienfdle hij echter het meest zichzelf.
Snel volgen de gebeurtenissen elkaar op in deze dagen.
3-0~ alles is men voorbereid. Maar het schijnt, dal de totrstandkoming
van de Pacificatie van Gent de Kobles wel
h.et meest verrast heeft. Het staat vrijwel vast, dat hij
-zich bij het vernemen van die tijding een ogenblik ovcrrompeld gevoeld heeft. Doch na een kort aarzelen weet
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hij wat hem le doen slaat. De Pac~ificatie is voor hem een
niet te onderschatten gevaar. Zijn positie staat op het spel!
En het is, alsof hij de toekomst vaag doorvoelt. Yastberaden neemt hij zijn maatregelen. De gezant der Staten, Stclla, wordt van de pijnbank naar hel gevang vervvezen. ,il;lar
ieder vindt eenmaal zijn meester. Stella zint in de gevangenis op lijfsbehoud; met sluw overleg weet hij zijn cipiers
voor zich in te nemen en hen te bewegen de Robles gevankelijk naar het blokhuis te Leeuwarden te voeren, waarheen diens zoon, schoonzoon en kapiteins hem welrlr:t
zouden volgen......
Als de Robles in Maart 1577 op bevel van de Raad van
State van Leeuwarden naar Brabant op transport wordt
gesteld, betekent dit voor hem practisch, dat hij zijn vrijheid weer terug heeft.
Een van zijn eerste daden wendt hij aan om hel verloren
gezag te herstellen. Doch nutteloos. Teleurgesleld klaagt
hij zijn nood bij den Zeeuwschen landvoogd llondragon,
die hem naar Don Juan van Oostenrijk verwijst. Deze stelt
hem aan het hoofd van hel garnizoen van Namen. Het
lijkt of nog eenmaal zijn gelukster zal schilleren, maar
hij wordt van nu af aan van het ene avontuur in het andere geslingerd, totdat bij voor .&ntwcrpen
slechts als
klein officiertje zonder enige prelenlie een geweldadige
dood vindt.
Men zal het na een rustig overpeinzen met ons eens zijn,
dat dit leven tevergeefs geleefd is. Welke omstandigheden
daartoe bijgedragen hebben zijn niet met juistheid vast te
stellen. Maar zeker is het, dat een man met dezelfde scholing en begaafdheid, doch met een minder willekeurig karakter, in dergelijke woelige tijden boven de obscuriteit
van een militair avonturier uit had kunnen stijgen.
Slechts in de geschiedenis van een enkel gewesl leeft zijn
naam voort. In velerlei opzichten kumien wij hem dankbaar gedenken; hem achten kunnen wij niet.
NAWOORD.
De historicus zal Caspar de Robles wellicht door een
andere bril zien dan door die der literatoren. Immers de
geschiedenisopvatting knoopt zich vast aan hel historisch
motief en beziet de feitren meer dan het individn, dal deze
feiten schiep. M.a.w. wij hebben getracht het persoonlijkc
te herleiden tot zijn oorsprong. Dat van een eigen standpunt in dit opstel geen sprake zou zijn, valt niet te om-.
kennen. Wij hebben aan de persoonlijkheid van de Robles
niets te kort gedaan, doch slechts in grove lrekken zijn
levenslijn gevolgd.
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Gebreveteerdae
officieren, 45.
Gleslacht
Ter Borgh cen aanverwante
Geen, Anna Louisa van, 1.
families in de Provincie Groningen
Gèenvliet, Heer van, 203.
269.
Geer, Carel, Emil, 3.
Gessele, G,eraerd
van, 4.
i
Geertruidenb(erg,
210, 211.
Gesseler, 4.
i
Geesdorp, Cornelia, van, 175.
Geurs, J.A., 6.
Geest, J. v.d., 96. ’
Geusau, W. Th. von, 5.
Geest, J. C. van der, 94.
Geusau, Lamoraal v a n , 4 .
/
Geesternaerambacht, 138, 144.
’ G e v e a r t s , 34.
Gein, Esther van, 3,
Gevaerts, François, 5.
Genealogische aanteekeningen uit het
Gevers, 71.
A r c h i e f d e r Evangelisch-Lurgersch,e Gsevers L e u v e n , 6 .
gemeente te “S Gravenhage, 1931
Gev’ers van Endegeest, 6.
Gteneraliteitslanden,
145.
Gevertsz, Hebena, Salomina, 6 .
Ghern’er, 66.
Genugten, Jan v.d., 242.
Giffel, 100.
Gericke, A.C.E., 4.
Gericke, AügLst,’ 3.

V
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REGISTER

Gignoux,

27.

L.,

Gotfried

Gijselanr, Damilie de,
Gildebrant,

Glome,

Familie,

Godebald,

230.

Graafschap,

6.

Grade,

v a n

Lolharingen,

228.

165.

Oude

Kerk

203.

Andries,

Goebanus,

225.

Goekoop,

Cornelis,

Goening,

3.

Goeree,

210,

Greven,

van

Grinwis,

:der,

8.

169.

107.

Grzvenstein,

Anthony

de

167.

Casparus,
Maria,

Johanna, 172.

93.

Grevinckhoff,

Goes, Aart van der, 7.

in

239.

225, 227.

Grevengracht,

253.

Grafzerken

Delft,

A.A.,

Gregorius,

219.

en

te

Graswinckel,

Godske,

Goes,

109.

Grafmonumenten

hertog

231.

81.

Graeff, A. de,

Godescalcus, 109.
Godfrled,

Rhenen,

164.

Graaf van Kuik, 229.

181,

Gockinga,

van

Graafland,

206.

Hendrik,

Jannetje,

170.

Maria,

Groeneveld,

188.

A.H.,

17.

Gogh, Johanna van, 207.

G r o n a r d , A n n a , Jacoba, L e a , 169.

Goldberg, Johannes, ll.
Goldman,
ll.

G r o n i n g e n , 21.

Goor,

Guido,

123.

Goosinck,

93.

Grozieux, H.M., 21.
234.

Gyselaar,

de,

1.

G.,

132.

93.

Gosselinck,

H0
Haack,

A.P.W., 10.

Haaksbergen,
Haarlem,
Hacfort,

Heckinge,
Hederlk,

62.

Heda, Wilhelmus, 236.

135.

Heeren

108.

Hacquet,

63.

Marthe,

meer,

Zalige

Egalité,

Heerman,

Bernard,

Ham, C. ten, ll.

Heespen,

A n t h o n Gunther

H a m a l a n d , 109.

Heidelberger

Hanboom,

Heideman,

Johan,

Heiligerlee,

286.

205.

Hananaburg,
Harckens,

22.

225.

Eppo,
65.

Hardenberg,

van,

Haringcarspel,

Hein,

277.

Hardenberg,

Catechismus,
Hendrik,

Heiroth, Siegmund, Paulus, 198.

62.

Hellevoet,

263.

Hellevoetsluis,

226.
8.

Helraat,

210.

Willem

van, 143.

Hendrik

van,

133.

Hemm!es,

Have,

Henrik,

ten,

92.

Hendrik V, Keizer, 230.

Haverkamp,

Everard,

Hecking,

133.

136.

198.

239.

Hat,

Hazepolder,

von, 198.
172.

Heinechius, Willem, 208.

95.

Harmackarus,
St.,
Hartsinck, Hester,

Piet,

42.

143.

208.

Hendrikse,

Hemmo,
Julia,

269.
Theresia,

Hendrijcks,

Barbara,

193.

Henekeler,

Geertruyt

van,

165.
142.

REGISTER
Heroaren, 235.
Herbert, 231,
Herman van Hoorn, 231.
Hermens, Johan, 83.
Hermens, Lambert, 8 4 .
Hermius, CBemens, 280.
Hermsen, Johan, 84.
Hesdin, 286.
Hesselinc, 127.
Hestermans, E., 206.
Heusden, 210.
Heusdenaaren, 145.
Heyning Simon d’, 166.
Heyningen, Corn,eIis van, 167.
Hillebrandt, C. A., 10.
Hilwordine, 127.
Hinderson, Kolonel, 201.
Hoboke, Anne, 200.
Hoekschen, 234.
Hoesen, Samuel van, 4.
Hoeuft van Oyen, 25.
Hoeufl v a n Oyen, n u Oranje-Vriesland, 28.
Hoeven, M. van, 243.
Hoey, van, 37, 71.
Hofmansgoed, 92.
Hofmijn, Simon, 198.
‘-fofstede, Lambert, ter, 121.
Hogendorp, van, 37.
Hogendorp, F. Grave van, 198.

Hokesberghe, 126.
!Holdyck, Corvina, 239.
Hollandsche vlugtelingen, 72.
Hollen, 49.
Holten, 51,
Hommes, Jacob, 277.
Hongersnood, 159.
Hontsbossche, 138.
Hoorn van, 164.
Hoorn, Arend van, 235.
Hoorn Pieter van, 141.
Hoornbeck, Gezina Maria van, 198.
Hoorrne, 286.
Hoppinck, Maria Catharina, 198.
Horrn, Dercx ter, 272.
Horrn, Th. ter, 270.
Hornoff, 1. E., 10.
Horst, Hendrik ten, 206.
Hoven, 208.
Houtman, 168.
Huber, 47, 71.
Huijgendijck, 137.
Hulsteyn, Brandijn van, 133.
Hungerus, St., 227.
Hunne (Bathem), 97.
Hunnep Aa, 69.
Hupselsche beek, 130.
Hurt, Antonie, 9.
Huyesteen M. van, 141.

Ingeneger Arnolda, 241.
Ingenhoven, Silbert van, 199.
Inname van de Tuillerien, 48.
In soldy van de Bataafsche Repu-

bliek, 161.
Insula Bercola, 103.
Iperen, Thomas van, 8.
Isbarn, Christina, 199.

J
Jacobs, Hermen, 8 5 .
Jacobynenclub,
47.
Jagers van den Dam, 155.
Jagercompagnieën, 155.
Jansen, 82, 83.
Jansen, Cornelis, 7.

Janskerk, St. 229.
Janssen, J. W.: 161.
Joodsche immigratie, 246.
Juliana, Prinses, 1.
Jungnitz, Johannes, 173.

VII
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K
Kagelink,

127.

Klooster

Kampen, 98.
Karstens,

Juriaan,

Kattenbeek,
Kellaart,

16.

Knas,

101.

Kastellany,

Almelo,

85.

K l u n d e r t , 210.

106.

Jan,

281.

Knecht,

-

Christiaan,

199.

Koek, M r . J . C . , 145.
Koenraad,

K.K.

Kempe, A. J., 24.

Koenraad

van Zwaben, 229.

K e n n i c k , J o h a n G e o r g e , 199.

Koers,

Keppel van Odinck, 97.

Koninck, Laurens, Netel, 199.

Kessets,

189.

Johannes,

199.

228.

159.

K o n i n g s b e r g e r , Victor, 2 0 3 .

K e u k e n s c h r i j v e r , A d r i a n a , 199.

Konstanz,

Keulen,

K r a y e n h o f f , 102.

225,

Kiekebeek,
Kijft,

229.
98.

Kroon,

279.

225.

Gijsbert,

243.

Kroonenburgh,

Kindergoet,

82.

Antonetta,

K i r n , M a r i a , M t e , 200.
Klaasbrug-Oostendorps,

Kruseler, Jan, 83, 84.
69.

Krussen, Johan, 208.

K l e i j e n b e r g h , J . , 130.

Jan.
172
K r u y s e n Ktuseler

Klein,

Kuik, Andries van, 230.

K l a t r e , E l i s e , Constante,

Kruys

242.

214.

Kleinstaart,

215.

Kloek,

te Vriezenveen, 82.

Kuile, Mr. G. J. ter, 185.

K l e y , M a l l y s , 199.
Klink,

8.

Kruisdagen, 187.

Margaretha,

Kummann, A. M. E., 241.
Elysabeth,

199.

Kunegunde,

125.

Hermanus, 199.

L
Laffra, de Wed., 199.

Légion

germaniyue,

Lage

97.

Légion

Batave,

207.

Lam, Cornelis ‘t, 169.

L e g i o e n d e r V a n d a l e n , 150.
Lely, Willem van der, 239.

Lambergen, Tiberius, 133, 209.

Leuwenscuyl,

Landbouw,

Leusinkblok, 122.

Wetering,

Lakee,

Johanna,

245.

Landsarchief,
Langeloo,
Langres,

1.

278.

L i e d t k e , C h r i s t i a a n , 19.

253.

Liefferink,
69,

97.

Adriaen,

121.

Lijn, Barnara de, 177.

L e b b e n b e e k , 107
Leenhouwer,

L i n d e n , F r a n s v a n d e r , 200.
‘168.

Lindsay,

263.

Leerinkbeek, 129.

Lindvelde, 129.

Leeuw, J.T., 277.

Linge, 123.

Leeuwe, P. van, 8.
Légion

de

la

148.

L i c h t e n v o o r d e , 119.

69.

Lankheterbrug,

31,

148.

Fraternité,

Lippe, Graaf van der, 29.
153.

Lochem,

101,

102.

.

1X

REGISTER
YLoehuizen,
69.
Lond, Christiaan, 16.
Longart, Thiebout, 200.
Looff, A. J.A., 134, 135.
Lotharingen, 227.
Lotharingen, Petronella, van, 230.
Ludens, Henrik, 88.
Ludgerus, St., 227.
Luickens, Fredrik, 92.
Luicken, Ooster Jan, 83.
Luik, 229.
Luis, Abraham, 200.

Luitprand, Koning, 224.
Lulles, 225.
Lumens, Willem, 141.
L u n e n b u r g , 2 0 9 . _<
Luneberch, Wueneke, 208.
Lutte, de, 186.
Lux, J. H., 162.
Lylaer, Aleyda, 141.
Lylaer, van, 141,
Lymers, d e , 1 3 2 .
Lynden, A d r a e n B a r o n v a n , 200.

Maarsman, M. W., 189.
Maertens, Josyna, 182.
Maertens van Nieuwpoort, David, 174.
Mallemsche molen, 99.
Mandats territoriaux, 159.
Mare, Armand, 41.
Marckel, 121.
Marienborch, 121.
Markelo, 63, 99.
Markelsche Beek,%?.
Marnix, Elisabeth van, 239.
Marsch, van der, 37.
Maruelt, von, 110.
Marv,elt, 111.
‘Maurits, Prins, 123.
Mauritzen, C., ‘16.
Maximiliaan, 235.
Mechelen, W. van, 233.
Mecklenbroick, D. W., 241.
Mecklenburgh, Hertog Chr., van, 200.
Medenblicq, 138.
‘Meder, A. E., 168.
IMedine, 1 2 7 .
Meien, M . v a n , 141.
Meijer, Jan, 121.

Meijer, de, 242.
Meinardus, Ds. 273.
Memorandum inzake immigratie van
Joden raar Suriname, 245.
Mesinger, Johan, Michel, 200.
Messeringe, Catharina, 200.
Meyboom, Frederik, 201,
Meyer, Pieter de, 201.
Meyzer, J. G. F., 201.
Moderne denkbeeldmen, 36.
Moerassen, 247.
Mo3t van Soldun, Elyas, 201.
Mol, de, 129.
Mollen,
109.
’
Mona, Margaritha, de, 177.
Monnikshof, 186.
Montigny, 286.
Mofons, M r . Rijnier, 1 3 8 .
Muddenhuys, 127.
M u l d e r , Joh’an, 201.
Mulder, Petrus, 6.
Muller, A. H., 134.
Muller, Jeremias, 201
Muntinghe
H. L., 274.
Myné, Adrianus, 201.

Nachenius, Jan, 208.
.Nahuys, W. A., 146.

Namen Kruys en Kruseler
veen, 185.

te Vriezen-

X
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Nantes, 156.
Nassau, Jan van, 233.
Nate, Frederik, 201.
Nationale Commissie, 40.
Nationale Vergadering, 74.
Nauhuys, van, 7.
Necker, 36, 44.
Nederlandsche
Adellijke
Geslachten,
164.
Nederlandsche Officiersfamilie in den
Franschen tijd, Herman Coenraad
Wipperman en zijn gezin, 18, 71,
-145, 210.
Neede, 98.
Nieuwe Gracht, 104, 122.
Nieuw-jaarswensch, 238.

Nieuwe Molen, 100.
Nieuwenburgh, M., 208.
Nieuwenhuy(i)s, 192.
Nieuwenkamp, W. 1. J. 237.
Nobel, R. A. L., 6.
Noel, Emma, Theodora, 5.
Noert, 128.
Nollemans, Jeuriaan, 202.
Nongesser, Johannes, 202.
Noorderkwartier, 144.
Noormannen, 227.
Noortwijk, Maria, van, 189.
Nortwick, 113.
Nosse, Jan, Jacob, 5.
Noyen, Maria, 275.
Nutgell, klooster, 224.

0
Officiersboekjes,
26.
Olde Berkel, 1 0 3 .
Olde Copienboick, 62.
Oldenburg, Willebrand van, 232.
Oldeneibergen, 100
Oldenzaal, 1 23.
Oldibald,St. 227.
Omer, St. 34, 145.
Onbekende beschikking van Sonoy, 14.
Oosterdorps-Watermolen,
69.
Oortgysen, Aeltje, 203.
Oosterkamp, 68, 100, 103.
Oosterman, Elisabeth, 14.
Ootmar, Anne, 170.
Ootmarsum, 1 2 3 .
Opperste raad dier uitgewekenen,47.
Ordre des subsistances, 44.

Osmond, Markies d’, 44.
Ossenbergh, van, 275.
Otten, E. van, 174.
Otten, Harrmen, van, 178.
Otto van Gelder, 232.
Otto, graaf van Benthem, 231.
Otto II van der Lippe, 232.
Ouddorp, 23, 214, 249.
Oude Regge, de, 49, 97.
Oude silhouette aangeboden, 192.
Oude Wenschen en bijbelaanteekeningen aangeboden, 237.
Ouden IJssel, 107.
Oudshoorn, Jacob van, 234.
Outers, A., 166.
Outshof, Anna, Maria, 3.
Overijssel, 69.

P
Pacificatie van Gent, 287.
Paderborn, 225.
Paets, N. 184.
Papink, Jan, 276.
Pathuis, Grbetje, 276.
Patisius, Catharina, 273.

Patriottennederzetting, 37.
Pauen, Jacob, 239.
Pauludanus, Mr. R., 136.
Paulussen, 259.
Pausschin, Johannette, 202.

REGISTER
Pauwels, M., 276.
Paveljoen, 213.
Sayeur, 250.
Pénétration pacifique, 256.
Pensioenen der gereformeerde officieren, die na
den vrede van Ryswyk #ao 1697 uit den dienst van
den Staet hebben moeten worden
gelicentieert, 30.
<Pensionnes, 77
Pepijn van Herstal, 222.
Perreyen, Michael, Frederik, 202.
‘Peters, 85.
Petten, 137.
‘Philips II van Spanje, 127.
Philips 111, 284.
Philippus, Dr., 134.
Pichegru, 41, 211.

Pieter Frannzr, 171.
Pincken, Luycas, 2 0 2
Plo, Alida, 202,
Polanen, Otto van, 62.
Polsbroek, Graeff van, 167.
Ponse, Johannes, Cornelis, 202.
Ponse, Margaretha,, 202.
Poolman,
Pieter, 242.
Potman, A n n a , 170.
Pous, Stavenisss, 22.
Pouwelsz, Claas, 177.
Prée, Elizabeth, du, 237.
Priest, St., 34, 38.
Provincie Groningen, 269.
Pruisen, 41.
Puit, 74.
Puyt, Catharina, 9.
Pynaker, Alida, 202.

Q
Ouiryn

van Strijen, Mr., 204.

R
Radboud,
223.
Rammazijl, Sara, Anna, 171.
Ramson, Jacob, 203.
Ranst, Constantijn, 7.
Rasfeldt, 116.
Rassemblement van Osnabrück, 35.
Recht op een achternaam, 94.
Reck, 279.
Regenboog, Arrnoldas, 207.
Regge, 49.
Regiment, 25.
Rekken, 98, 99.
Rennes, 156.
Renseignements sur la distribution
des secours, 46.
4
Republiek, 38.
Requisitiën, 161.
Rewerdinc, 128.
Reynhout, 238.

Reytholt, 1. C., 242.
Rhijn, Lucas,, 203.
Rhode, Susanna,
203.
Richter, Nicolaas, 203.
Ridder, Aleyda, 140.
Ries, D., 166.
Rijswijck, Cornelis van, 136,
Ripan, ~3.
Ritmeester, 25.
Rixfridus, St., 226.
Robbert de Fries, 229.
Robert, Andreas, 203.
Robles, Caspar, de, 281.
Robles, de, 286.
Roessink, Jan, 121.
Rolgers, Aeltisn, 277.
Roos, Test van W. M., 203.
Rose, Robbert, 203.
Rossum, Maarten van, 236.

X1
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REGISTE k

Roth, A n n a , 1 7 2 .
Rouleau, Anna, Maria, 172.
Royen, Mr. Jan van, 204.
Rudolf van Diephout, 235.
Rummerink, A. M., 276.
Rummerink, Lucas, 275.

Rumphius, Augusta,
Rumphuis, Susanna,
Ruttelaar, F. E., 16.
Ruwenhove, 128.
Ry, Maria du, 166.

168.
168.

s
Saksen, Lotharius van, 230.
Salck, 121,
Santheuvel, Mr. Pieter van den, 204.
Saumur, 154, 156.
Schaduw van de Kerkhervorming, 284.
Schat, C., 166.
Scheffer, Maria, Wilhelmina, 204.
Schelhamer, J., 204.
Schellingwoude, 144.
Schenk van Toutenburg, Frederik V.,
236.
Schermer, 137, 180.
Schilder, 204.
Schildknaap, 32
Schipbeck, 49, 97.
Schipbreuk, 240.
Schoonman, M. A., 242.
Schoonevelt, Christiaan, 204.
Schothorst, 129.
S c h o u t e n , P i e t e r , 204, Í
Schoutengericht, 83.
Schrevelius, Mr. Johan,, 204.
l
Schrödern, 206.
Schuberth, Johan, Casper, 205.
Schuckink, 209.
Schultens, Casparus, 280.
Schuiling,
R., 69.
Schullen, Johan, 83.
Schulten, 88.
Schuneman, Lodewijk, 175.
Schuttens, 2 7 7 , 281,
Schutting, 102.
Seelig, Johan, Hendrik, 205.
Seppenwolde, Hermanis, van, 205.
Sergius, 222.
Sevenhoven, Jan Szak van, 14.

Sibculo, 85.
Sigel, A.C.J., 207.
Silhouetteeren, 18.
Simons, Johannes, 3,
Slenca, fluvius, 105.
Slinge, 98, 129.
Smaelen, 205.
Smeltzer, Jeremias, 23.
Smetser,
238.
Snip, Catharina, 273.
Snippeling, 66.
Snuif, G. J., 187.
Snyder, Nicolaas, 4.
Soest, van, 4.
Solms, Gravin van, 200.
Son, van, 205.
Son, H e n r y v a n , 3 .
Sonoij, D., 136.
Spaerwoude, van, 239.
Sparwoude, Clara, 239.
Spijck, Fr. v.d., 208.
Sprengers, E lisabeth, 143.
Sprielt, J.F.J., 3.
Spyk, Elisabeth, van, 191.
Spyk, Otto, Frederick van, 205.
Staat van Oorlog, 28.
Staats Evers, 129.
Stadhuys, Maria, Cornelia, 169.
Stadlohn, 98.
Stamford Reyneke, Thomas, 1.
Staten van dienst, 26.
Stauf, Coenraad, 205.
Steden van Oorlog, 26.
Steenacker, F., 170.
Steenbeek, 129.
Steenbergen, 1. Fr. van, 177.

.

REGISTER
Stenfert, Wed. H., 207.
Stern, Reinier, Willem, 242.
Steunregeling, 44.
Stichtenaren, 231,
Stickinck, 110.
Stochem, 100.
Stockelman, 93.
Stockman, 93.
Stockum, 63, 121.
Stokkem, 101,
Stomphius, Clara, 205.
Stoop, Hendrika, van der, 243.
Storm, Salomon, 168.

x111

Stouwe van Dyepenhem, 63.
Streng, van der, 200.
Stuiling, 138.
Sturrenberg, Hendrik, 205.
Suincks, Gri,etje, Jansen, 269.
Supplinburg, Lotharius, van, 230.
Suriname, 245.
Swaan, Johanna, 206.
Swaneveldt, 198.
Sweeden, Anna van, 207.
Swijgedont, Jacques, 174.
Swijghuizen, Cornelia, 135.
Swormertoren, 97.

T
Taal, 222.
Tartwijk, J a n , 2 0 6 .
Teijlingen, 138.
Tekelenborg, Graaf van 125.
Tengnagel, 1,
Theodardus, St., 226.
Theunissen, tot Haarlem, Arend, 176.
Thielen, Maria, 204.
Thouars, 156.
Tongeren, 225.
Tours, 153.
Tractementen, 76.
Trautwein, Margaretha, 172.
Triumviraat, 72.

Troebelen, te Mons, 20.
Turcq, Pottey, 3 4 ,
Turner, Johannes, 206.
Tutings, E. J., 206.
Tuyningh, Jacob, 209.
Twee oude wapenpanseeltjes van
Blomm,endal
aangeboden, 190.
Twee ordonnantiën van Sonoy als Gouverneur over Hollands Noorderkwartier, 135.
Twielo, Herman van, 63.
Twielo, van, 54.
Twijgraven, 106.

u
Uchtman, Johanna, 279.
Uding, 127.
Ulft, 107.
Ungend, Koning, 223.
Unitariseten, 211,

Unsinn, Ph . J., 206.
Ursinus,
172.
Ursijns, Michiel des, 174.
Utrecht,, 51, 231, 232.

Valckenaer, 35, 43, 72.
Vallerea, Constantia, 206.
Van, 94.

Vechtbewoners, 67.
Veeckens, Pieter, 200.
Veen, Geertruyt van, 206.
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Veenhof,

Willems

van den, 276.

Veerden,

Hendrik,

Wiggerts

Velsen,

van,

V’endée,

Vollenho, 51.

van,

206.

167.

Voogd,

154.

Verbugt,

Dr.

Verdoes,

Vcllenhove,

63.

Kl.,

J.

W.,

Ary,

173.

Voorthuizen, Anna, van, 242.

207.

Voortrekkers

Verhil, Jan, 207.

1

Vos,

Verrnenburg,

Jan,
136.

Vlas,

Jurge,

Johan,

van,

Vos

Vloedstegenbrug,

207.

Pieter,

Voldus,

Jan,

Vrije,

276.

98,

Johan,

Legerschaaren,

Mr.

141.

108.

Franco,

Vrouwinckhof,

207.

107.

Ayesaeth,

Vrijheids

71.

patriotten,

128.

van

Vreden,

69.

Vluchtelingen, 45,

beek,

Vorwarke,

224.

de

102.

Vordensche

Verscueren,

onder

Voorwerk,

Verkouteren, C. Th., J., 16.
Verrmehr, Hendrik, 168.

Volgrave,

259.

Voorne, 220, 253.

de,

32.
207.

127.

228.

W
Waalsche

Kerk,

Waalsche

Registers,

Groningen,

.22.

West-Rhenen, 140.

23.

Wetgevende vergadering, 153.

Waerden, Catharina, Luise, 207.

Weysemanns, 208.

Waerden,

Wijck,

Lucas,

Walrich,
Walter,

Jansen
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