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in den Franschen tijd.

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

vr.
Twee leden der municipaliteiten van Goeree en Ouddorp
kwamen na een audienlie bij Janssens met diens last bij
W., dat allen in ‘de kazernes moesten logeeren, desnoods
op dc zolders; hij mocht daartoe het noodige in orde
doen maken. Toen #de laatste 220 man te Goedereede kwamen, requireerde de Fransche commandant het lazareth;
volgens W. konden allen daarin; hij had daartoe ,,alle vlijt
aangewend, over dag en nacht laten werken”, maar de
magislraat zette hem met berekenende oogmerken den
voet dwars: zij haalde een Franschen kapitein over W. te
verbieden fournitnres uit zijn eigen magazijn te doen halen; een wagen kwam leeg terug, zoodat de commandant
van het eiland moest ingrijpen! lntusschen was er te Ouddorp nog plaats voor 106 man, mits de zolders werden
gebruikt en de troep sliep in couchettes; de commandant
keurde dit eerst goed, later niet: het zou daar in den zomer
ondragelijk heet zijn! W. moest derhalve alle kribben den
volgenden dag weer naar beneden doen halen; resultaat,
dat alle kamers propvol, en 2 compagnieën bij de burgers
werden gelegd, ,,niettegenslaande ik al het mogelijke ge* daan en over nagt en dag heb laaten werken om alles
klaar te krijgen; soude, na ik hoor, sommige mij de schuit
toereekenen, dat niet allse op de zolders syn gegaan, maar
wie is hier, die haer daer toe sal noo!dsaeken als niet willen, daar thans willekeurig in alles handelen; intussen
moet men veel gedult hebblen om haer ordres af te wagten,
want dat ‘des morgens hebben doen maaken, moet ik na
de middag weerom laeten afbreeken, soodat, soo lang sy hier
syn, ik geen moment rust heb gehad, te meer daar op 3
onderscheiden plaatsen moet syn.” Door al zijn verschotten zat W. zóó krap, dat hij om zijn volgende maand tractement verzocht.
1 Juni 1803 vertrokken de Bataafsche artilleristen van
het eiland; {daardoor kwamen te Goedereede 6 kamers voor
12 man beschikbaar. W. stelde voor ter ontlasting van Ouddorp evenveel man vandaar naar G. over te brengen, hetgeen de commandant niet goedkeurdhe. Gevolg was, dat
laatstgenoemde plaats, waar de manschappen wel op zolder logeerlden, vrij kwam van inkwartiering, Ouddorp bleef
zitten met zijn 2 compagnieën!
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Toen de inkwartiering te Ouddorp gehandhaafd bleef,
de druk daarvan geregeld vermeerderde en de bevolking
steeds meer hinder ondervond van de gedragingen van
commandanten en ingekwartierden, begon de gal der municipaliteiten, ook die van Oud- en Nieuwland, WestNieuwland en den Ouden Oostdijk over te loopen; 15 Juni
1303 diende het volledige college schriftelijk zijn ,,hcrhaalde klagl en” den Eersten Commissaris in met serieus
verzoek, dat Janssen zich zou wenden lot Generaal Victor,
resideerende in den Haag, ten einde voor de ingezetenen
te verkrijgen ,,eenigc verligting van de voor dezelve zo0
ondraaglijke last.” 18 Juni d.a.v. diende I? Driendijk namens hel ge~~~eenteb~estuu~~ persoonlijk Janssens een nader
lijstje mei klacliten over de Fransche bezetting in. Een en
ander geeft een klein, doch sprekend slaall,je v a n d e n
overlast en den zwaren druk van het juk, door de met uitbundige gccstdril’t binncngchaalde Franschc broeders geleidelijk onze bevolking opgelegd. De municipaliteit had
verwacht, dat de commissaris ter cascrneering H. C. W.
fournitures voor 2 compagnieën daarheen verplaalst zou
hebben; ,,integendecl wort d e b u r g e r i j alhier h o c langer
zoo meerder met inquartiering belast” J er kwamen nog
telkens officieren aan, ingekwartierd zonder dat daarvoor
eenigc betaling werd gedaan, en die in de kazernes konden
worden geplaalst, ware het niet, dat vermelde commissaris daar 3 kamers tol zijn gebruik had; een ,,officier de
santé” logeerde met vrouw, 2 kinderen en een knecht bij
een weduwe, die onmogelijk aldus bezwaard kon blijven,
bovendien nimmer iets ontving van de haar toekomende
f 8 per week! 1700rls werden de zolders te Ouddorp verworpen als logis voor lroepen onder het voorgeven, dat
daar allerlei ziekten zouden uitbreken, doch zij waren t.v.
herhaaldelijk als zoodanig gebezigd en te Goedereede gebruikte men ze nog; daar ondervond men dan ook geen
last van inkwartiering; te Ouddorp waren daarentegen alle
sergeant-majoors -k fouriers in afzonderlijke kamers bij
dc ingezetenen ingekwartierd Icolnpagniesb~zrea~~‘s ?]. D e
allerlaatste vordering was ,,cen kamer binnen onze dorpe,
tot een prison, voor de onderofficieren geapproprieerd” ;
daar dit ondoenlijk was, kverd een kamer in de barakken
daartoe ontruimd ; gevolg : Lvecr 12 man meer ten laste
der bevolking ! Daarbij kwam nog, dat de troepencommandant weigerde schriftelijke ,,recluisitiebons”
of reçu’s af
te geven; zelfs hadden de leden der municipaliteit vijlen
voor de werklieden onder de kanonniers moeten betalen
uit hun privcct beurzen. Men wist niet vanwaar de betaling
v o o r ccn cn ander moest k o m e n ; ,,zulks k a n n i e t ge-
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schieden van wegens het dorp, uit hoofde het zelve geen
fondsen bezit.”
De voornaamste klachten over het gedrag der troepen
waren: le. vernielen en plat loopen van te velde slaand
koren bij het zoeken naar wild (,,oefenen” trad blijkbaar
op den achtergrond!); 2e. rooven van visch op verhuurd
vischwater buitendijks ; 3e. ontgraven van de duinen bij
het opsporen van wild (konijnen), waardoor verstuivingen
ontstonden, schadelijk voor de belendende perceelen; 4e.
requireeren van metselaars; 5e. bewonen van kamers der
kazernes door officieren; enz. 1)
26 Juni vertrok de Fransche bezetting (le bataljon 17e
Halve Brigade en cenige artillerie); toen kwamen het 2e
bataljon 7e Halve Brigade en de 6e comp. 2e Bataljon Artillerie te Ouddorp, hel 3e bataljon dier Halve brigade te
Goedereede: 5 compn. in {de kazerne, 4 op *‘het lazareth. Door
gebruik ook van de zolders konden de troepen worden
gekazerneerd, doch alles bleef propvol; de dokter verklaarde, dat zij, die op de zolders logeerden, bij groote
hitte ziek zouden worden; ,,maaken nu hutten agter de
cazerne voor dat volk.” Het gebrek aan stroo was zóó
groot, dat W. naar Overflakkee moest gaan om daar 200
bossen te krijgen! 2)
23 Juli 1803 schreel W,, dat het gemeenttebestuur van
Goeree op verzoek van den ,,luitleaant-kolonel J . Zeebis,
commandeerende hel eiland” (ct. 3le bal. 7e Halve Brig.)
een deputatie uit zijn midden had gezondren naar den secretaris van het Staatsbewind, af;deeling D.v.0. De kazernes lagen zóó vol, dat er geen plaats was voor de zieken. 3)
Die secretaris bepaalde, dat er een schikking moest worden gemaakt met den ,,opsiender van ‘s Lands gebouwen”
[Blankenj en met W., opdat ieder hunner een lokaal zou
afstaan. W. had in het dienstbelang zijn magazijn reeds
afgestaan, daar dit absoluut leeg was.
1) Oorlog. No. 1260. In de brievenboeken herhaalldeldk
van andere gemeenten.

analoge klachten

2) Wipperman 30 Juni 1803 aan h,et Commissariaat.
3) Het Commissariaat had 17 Juni 1797 bepaald, dat er op het eiland
geen hospitaal mocht zijn (t.v. vond ik hlerhaaldelijk evacuatie vermeld
v a n 3 t o t 5 z i e k e n p e r w a g e n naar een hospitaal te Dirksland [een
burgerinrichting?], dat reeds vóór 10 Oct. 1795 werd ingesteld) en dat
ernstige zieken moesten worden geëvacueerd naar de vaste, ,,geëtablisseerde hospitalen”, i.c. naar Bergen op Zoom, vooral destijds niet naast
de deur1 Lichte zieken moesten zonder extra-kostsen
voor den Lande
worden genezen op de chambrees!
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23 OcL. 1803 schreef W., hoe 16 t.v. het le bataljon .Jagers hel 2e bataljon 7e Halve Brigade kwam atlossen;
waarschijnlijk is daarmede W’s eerste schoonzoon aangekomen. Einde 1805 kwam er een detachement ,,vcldtrayn” (14 man meL 29 paarden), eerst gestald te Gocree;
later wilde de commandanl der Ce Comp. îe Bataljon Artillerie, kapilein Kobold - onder wien dat blijkbaar ressorleerde en meL wien W. reeds meermalen moeilijkiiedcn
had gehad -. een magazijn te Ouddorp tot stal veranderd
zien. \V. verzette zich daarlegen in het dienstbelang, waarop Kobold dreigde zich tot het D.v.0. te zullen wenden. 18
Dec. 1SOS schreef Janssens aan W.? dat gene het bij zijn
d r e i g e m e n t h a d gelalen; d e questle w a s L r o u w e n s n i e t
actueel meer, w a n t hel IreindeLachement
had het eiland
bereids weer verlaten. 1)
Genoemde kapitein Kobold was, volgens de klachlen, een
eerstc Ruziemaker:
liij weigerde lelkens de slroobons te
teekenen en zond de dekens, welke hij uit W.‘s magazijn
ontving, steeds lerug. als te dun. 6 Feb. 1806 Itlaygde W.
aan Janssens, dat die kapitein geregeld onlcvreden was
over dc wijze, waarop W. de kazernefournituren voor diens
compagnie verzorgde; Sansscns verlangde 14 d.a.v. ,,lot
welzijn \-an den dienst, dal deze discrépances
zich niet weder vernieuwen.” Daar het Commissariaat niet verplicht
was die compagnie fourniiures te verslrekken, ,,alzoo volgens de ordrcs van den Lande de Nalionale Troupen door
hun eigen middelen zich moeten cazcrnceren”, werd W.
gemachtigd bij de minste ontevredenheid van dien kapihcin
alle bil. zijn compagnie in gebruik zijnde fournitures in het
magaziJn terug te nemen ,,zonder U i n eenigerhande maniere met hel logeeren dezer compagnie verder in te laten.” 20 Feb. antwoordde W., dat de onlvangen beslissing
hem h o o g s t a a n g e n a a m w a s ; ,,sal o o k w e l weeten h e t
noodige gebruyk ervan te maken.”
13 Mei 1808 kwamen op het eiland aan de regimcnlsslaf
met een kapel van 24 man, benevens het le bataljon 4e
Regiment Inf’anlerie
(Hollandsche troepen) ; daar deze werd e n ingekwarlierd,v e r b l e v e n Ier z e k e r r e e d s anderc o p
het eiland; ook einde 1808 lagen de kazernes zóó vol, dat
men liel tijdelijk mililairhospitaal in het pesLhuis te Goerec
niet kon opbreken, zooals medio Nov. uit den Haag was
bevolen.
Tijdens den winler 1809-10 was het garnizoen althans te

1) Oud-archief Ou,ddorp.

No. 62.
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Ouddorp, geheel opgeheven 1): het Koninkrijk Holland lag
te zieltogen als gevolg der gebeurtenissen van 1809 in Zeeland; in Aug. van dat jaar werd het eiland militair nagenoeg ontruimd voor de Engelschen. Meer en meer werd
Holland, evenals zoo menig ander land, gespannen voor
de zegekar van Napoleon’s hegemonie. Daar was geen
plaats voor kleine, plaatselijke defensiebelangen; zulks bleek
o.m. bij de verdediging van Zeeland in 1809 tegen de Engelschen, toen Antwerpen en zijn eskader aldaar zeer bedreigd scheen. De Keizer beschouwde vanuit Oosfenr(~k
de verdediging van dat Hollandsch gewest geheel anders
dan wij thans doen. Voor hem was het, gerekend op zijn
schier onmetelijk Rijk, van bijna geen beteekenis of geheel
Zeeland, zelfs meer tijdelijk verloren ging; zoo kan ook
nopens de door hem in dezen ontwikkelde theorie worden
getuigd, ,,dat het van andermans leer goed riemen snijden
is.” Een zeer groot vertrouwen koesterend in het behoud
van Vlissingen, luidden Napoleon% bevelen en adviezen
toen steeds: geen ontijdige, gewaagde aanvallen met troepen, welke er niet op berekend zijn en zeker zullen worden geslagen, waardoor alles in de waagschaal wordt gesteld ; zoo noodig teruggaan tot onder de wallen van Antwerpen; in verband tot de natuurlijke kracht van het terrein zullen’ de Zeeuwsche koortsen, de onderwaterzettingen en de verveling het overige doen. 2) Dit vertrouwen
is toen wel geplaatst gebleken, hetgeen de Keizer in zijn
Correspondance met voldoening heeft vastgesteld. 2) 7 Sept.
1810 werd het garnizoen op Goeree weer vermeerderd,
waarschijnlijk in verband met den ondergang van ons
Koninkrijk in het Fransche Keizerrijk. Er legerden toen
te Ouddorp in de kazerne 330 Franschen, voornl. van 18
R.I., verder van 8 R.I. en een detachement artillerie. 3) Rlijkens een rapport van W. waren daar toen slechts 2 ,,kamers voor 11.11. officieren” en 2, elk voor 12 man onbezet.
Niettemin werd W’s tak van dienst op Goeree meer en
meer beperkt; eenige maanden later volgde de finale liquidatie van ,,den dienst der cazerneering in Holland” per
1 Jan. 1811.

1) Zie blz. 255. W. woonde toen geheel alleen in de kazerne.
2) Zie Aanteekening IV.
3) Oud-archief Oudfdorp.
No. 62. Ons ,,8e R e g i m e n t I n f a n t e r i e v a n
ligne” b’evond zich toen - et pour cause! - in Duitschland. Zie Krayenhoff. 1809-1810. BiJlage No. 1.
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De hiervóór uitgewerkte punten le. t.m. 5e., even zoovele redenen toelichtende, waarom W. zich met recht kon
beklagen over zijn leven en zi,jn functies op Gowee in de
jaren 1795 tot 1810, geven tezelfderlijd een algemeen beeld
van dat leven zelf. Voor een volledig overzicht vallen daaraan nog enkele belangrijke gebleurtenissen
toe te voegen,
feitelijk evenzoovele redenen tot groot beklag, want het waren schier louter slagen, welke \#7. in zijn naaste omgeving
troffen:
le. het sneuvelen van zijn ecnigen zoon Simon Casimir
op 27 Aug. 1799 bij de landing der Engelschen bij Callantsoog; daarmede werd, voor zoover mij bekend, deze
familie Wipperman gedoemd tot uitsterven in de mannelijke lijn. 1) Zooals vermeld op blz. 31 en 148-9, was die zoon,
14 jaar oud, in 1792 aan zijn vaders zijde in dienst getreden
bij het Légion germanique, in 1793 overgegaan bij het 1 l’e
Fransche R.H. in de Vendec; in 179,5 keerde hij hier met
Fransch paspoort a l s wachtmeelscr
kort na zijn vader
terug. De voor de hand liggende gedachte, dat hij aan
Fransche zijde zou hebben gestreden in een der rc&menten, welke onder Pichegru eerst in de OoslcnrijkscheNederlanden opgetreden, daarna in den winter 1794-5 over
de bevroren rivieren onze Rcpuhliek binnengerukt zijn,
moet absoluut worden losgelaten, omdat het Fransche 11
R.H. destijds noch heeft behoord lot het leger van Pichegru noch tot het Sambre- en hfaasleger onder .Jourdan,
dat meer naar het N.O. trok. 2)
Van een wetenschappelijkeopleiding zal voor S. C. W.,
meest te velde, in de jprcn 1792-5 zeer weinig zijn gekomen, vooral, daar hij. tqdens de guerilla in de Vendee 1793
i n e e n ,,harde captlviteil” g e r a a k t e . W a t h i j h e e f t Wdaan van Sept. 1795 lot Oct. 1797, is mij niet bekend; z?jn
ouders waren na den patriottentijd geheel onbemiddeld,
de toestanden in ons vaderland reeds destij,ds allerminst
rooskleurig; begrijpelijk derhalve, dat hij’ 29 Oct. 1797
weer dienst nam, toen als \volontair [adspiranl-officier?]bij
het le bataljon le Halve Brigade der Rataafschle Republiek. Als es-t\racl~tllzeester in Franschen dienst met krijgservaring zal het W. jr. gemakkelijk zijn gevallen zich de
vereischte militaire kundigheden eigen le maken; zoo zal hij
een deel van zijn tijd hebben kunnen wijden aan zijn verdere algemeenevorming ; blij kcns een !&tal aanstonds Ce

1 ) V e r g . VII.
2) Sabron. 1 7 9 4 - 5 . 1.

Bijlagen 1

en

18.
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vermelden verzoeken schreef hij in verzorgden vorm zeer
goed Nederlands&.
23 Maart 1799 kwam blijkens den ,,Index militaire zaken”
bij het Departement Militair een request in van S. C. Wipperman, volontair le bataljon le Halve Brigade Infanterie,
garnizoen ‘s Gravenhage, om de vaceercnde tweede lieutenantsplaats bij dat bataljon. Dat verzoek, evenals het volgende nog eenige levensbijzonderheden behelzende, luidt:
,,de ondergeteekende geeft met verschuldigde eerbied te
kennen,
dat hij bereids van zijne vroege jeugd af zich in Vrankrijk bevonden heeft om de vervolgingen van den Stadhouder te ontwijken; 1)
dat hij, beneevens zijn vader in een der Legioenen van
de fransche Republiek 2) en naderhand bij het lle [Franschel R e g i m e n t H u s s a a r e n a l s waglmeester gedient
heeft; en, schoon noch jong, zig meer dan eens in heevige
actiën bevonden heeft, hetwelk ook ten gevolge heeft gehad, dat hij in 1793 een harde captiviteit bij de rebellen
van de Vendee heeft mofeten ondervindlen.
De ondergeteekende, nu zedert Oct. 1797 als volontaire
bij het Eerste Bataillon Eerste halve brigadle gediend hebbende, vermeend tot dusverre alle trouw en iever in het
waarneemen zijner militaire en burgerlijke plichten gedeployeert te hebben, en zach dus gaarne tot belooning zijner
vaderlandschliefde en beweesene diensten,
Dat het Uitvoerend Bewind der bataafsche Rjepubliek de
ondergeteekende geliefde te benoemen tot 2e Lieut. ter
vervulling van de vacat,ure, welke heeden bij het bovengenoemde Battaillon plaats heeft, kennendIe het Vaderland
op de voortlduring zijner getrouwe diensten staat maaken.
Den Haag, den 23
Maart 1799, het 5e
Heyl en eerbied,
J. D. B. v. h. 3)
d S. C. Wipperman.” 4)
Uit bovengenoemden index blijkt, dat 19 April 1799 is
gedisponeerd op dit verzoek. In de archieven van het Uitvoerend Bewind ligt dd. 19 April 1799 een stuk, dat ver-

1) Nl. vanaf 1787; zie het 2e request, vermeld op blz. 10-1.
2) Stellig reeds vanaf #einde
blz. 31-2) !
3) Lees: Vijfd,e
4)

Alg.

R.A.

1792, toen hij 14 jaar oud werd (verg.

jaar der Bataafsche vriheid.
Uitvoerend

Bewind.

No.

405.

Bundel

requesten.

1799.
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klaart, waarom S. C. W. datmaal niet werd benoemd, met
*gevolg, dat hij, eerst luitenant geworden bij een volgende
gelegenheid, bij het 2e Balaljon Jagers binnen 14 dagen
een slachtoffer van zijn plicht werd; tevens vormt dat
stuk een merkwaardige bijdrage voor de wijze, waarop
destijds officieren werden benoemd. De Agent van Oorlog
schreef genoemden dag aan h e t U i t v o e r e n d B e w i n d ,
dat door bevordering bij het le Bataljon Halve Brigade
e e n tweede-1uitenunLsplaats
tlcr v e r v u l l i n g v a n d a t b e wind vaceerde. Blijkbaar moest die plaats worden aangevuld uit het eigen bataljon, want genoemde Agent diende2 op 7 April 1799 te den Haag bij het bataljon opgemaakte
lijsten in VLUI in aanmerking komenden, 11.1. cen van onderofficieren, de andere yan cadets en volontairs van het
bataljon, met korte omschrijving van gedrag, bekwaamheden en staat van dienst. De lijst der onderofficieren bevatte 36 namen van sergeant-majoors en sergeanten van 48
tot 21 jaar, meesl ouder dan 30; uit de zeer uiteenloopcnde
aantallen per compagnie valt af te leiden, dat slechts de
z.g. geschikten werden voorgedragen. De lijst, van cadetten
en volonlairs van hel bataljon telt 11 namen. 1) Tot zoover
schijnt de voordracht ingericht op zeer democratischen yoet
overeenkomstigde nog slechts 4 jaar oude begrippen van
,,gelijkheid en broederschap”, doch deze zaxk treedt in een
ander licht, zoodra blijkt, dat slechts 3 der jongsten van
die 36 onderofficieren VOOI’ de ioekonzsf
werden aanbevolen voor bevordering; d e overige 33 niet als: te oud; ongcschikt; te zware familie voor officier, hoewel een goed
sergeant, enz. Bedenkt men, dat de lijsten bij het Korps opgemaakt, de voordrachten zelfs door alle officieren van
het betrokken bataljon geteekend werden, dan blijkt, dat
inzake de ot’ficiersbenoemingen
in de staande armee der
Balaafsche Republiek lijdcns het hloeilijdpcrk harer democratie nagenoeg dezelfde methode heeft bestaan als in het
tot in den grooten oorlog van 1914 aristocratisch gehouden
officierskorps van het Duitsche Rijk: keuze door de officieren van het eigen korps. 2)
Als op 2 na de oudste der cadets (dc jongste was 13 jaar!)
en volontairs komt op de tweede lijst voor: ,,volontalr in
de fusiliercomp. No. 8 Siemon Kasemier Wipperman; aangenomen 29 Oct. 1797; lang 1,62 M., oud 20 jaar, geb. Bergen op Loom. T. V. gediend: wagtmeester 11 R. Fransche

1) Uitvoerend Bewind. Agent van Oorlog. No. 235.
2) Zie hieromtrent verder Aanteekpning V.
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Hn. zeedert 1792 tot de inroeping der Bataven (1795). 1)
Daarvan afgegaan: paspoort. Zeer goed conduit; verdient
geavanceert te worden.” Dit voorrecht deelde W. slechts
met cadet T. W. Kessler, die echter jonger was; alle anderen werden nog niet bekwaam geacht of waren ,,op studie”
(d.w.z. op een Militaire School). Achter den aanstonds te
noemen cadet J. W. Beek, 18 j., geb. ‘s Bosch, die de vacante pla+s kreeg, staat: zeer goed conduit, maar heeft
geen 1112 gaar bij zijn bataljon gedient.”
Bij de lijsten ligt een merkwaardig stuk, dat eveneens
ernstig doet twijfelen aan de democratisreering van onze
krijgsmacht in den Franschen tijd. Het is een keurig, uitvoerig request van kapitein JOHAN BEEK, adjudant bij
Generaal Majoor VAN ZUIJLEN VAN NIJEVELT, waarin
hij te kennen gaf, dat men bij hel bataljon zijn daarbij
dienen(den zoon en cadet van de voordracht wildle uitsluiten onder het voorgeven, dat hij, hoewel voldoende aan
den eisch van minstens 16( !j j. oud te zijn, niet voldeed
aan den anderen eisch, voor een officiersbenoeming gesteld, n.1. voluit 1112 jaar ,,wachten en tochten” (praktijk)
meegemaakt te hebben. Hij was ,,22 Jan. 1796 geëngageerd
als cadet en dadelijk gaan dienen”, daarna om zijn kundigheden te vermeerderen naar de Artillerieschool op studie
gegaan 2). De vader rekende voor, dat zijn zoon wel veel
practischen dienst had gedaan, zelfs aan den Rijn tot bij
Mainz, en gaf te kennen, dat er cadets waren, die feitelijk
nooit bij den troep kwamen1 Of het nu was om de in 1795
gereorganiseerde scholen t’e begunstigen dan wel om den
adjudant van een onzer meest bekende generaals ter wille
te zijn, zooveel is zeker, dat de Agent van Oorlog [Minister]
19 April 1799 bij het doorzenden van de lijsten den 1%
jarigen cadet J. W. Beek voordroeg, omdat hij zeer ge1) Hi’erin een onjuistheid, idaar W. jr. 1792-3 had gediend in het LcSgion
germanique, eerst d,aarn’a
in het toen opgerichte Fransche 11 R.H.
2) Uit de genoemde lijst blijkt, dat er van het bataljon niet minder
dan 5 cadets en volontairs ,,op studie”, d.w.z. niet bij den troep waren.
Daar de eerste centrale, meer methodische o’pleiding b u i t e n het Korps
voor inf. en cav. officiepen eerst bij K.B. 7 Sept. 1806 werd ingesteld door
oprichting van de Konin@jke
Militaire Kadettenschool te Hondsholredijk,
gingen destijds (na 1795) ook wel cadetten dier Wapens naar de reeds
op blz. 32 genoem$de
Artilleriescholen; aan die te Zutphen werd in 1800
een Genieschool verbonden. Vóór de instelling van die Scholen werden
allen, dingende n,aar den Lang van officier, derhalve ook alle cadetten,
uitsluitend bij de Korpsxen zelf opgeleid.
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schikt was en den bij de wet gevorderden tijd had gediend.
Die Agent legde het geheele geval uit: rekende men oy de
wijze zooals bij den troep, dan zouden de cadets, die de
Artillerieschool in den Haag bezochten in de hoop spocdiger officier te worden, weldra allen deze school verlaten. 1)
Uit Verbaal D.v.0. dd. 20 April 1799 blijkt, dat nog een
reyuest nakwam van C. J. Wagevier, oudste cadet met gerequireerden diensttijd, enz. ; de voordracht ter vervulling
van de vacante plaats was toen reeds geschiéd. D.d. 30
April 1799 werd cadet J. W. Beek benoemd tot tweede
luitenant bij het bataljon, na de verliezen in het gevecht
om het landingspunt Callantsoog cadet Wagevier op 10
Sept. 1799.
De begeerde luitenantsplaats bij zijn (eigen bataljon ging
dus aan S. C. W. voorbij. Zonder dat iemand dit besefte
of kon begrijpen, was daarmee zijn doodvonnis geteekend.
Kort na vermelde benoeming diende hij een nieuw verzoek in:
,,Aan het Uitvoerend Bewind
der Bataafsche Bepubliek.
De ondergeteekende geeft met verschuldigde eerbied te
kennen, dat de noodlottige omwenteling van 1787 iiem de
gelegenheid heeft verschaft om zich van zijne vroege jeugd
af aan in Vrankrijk in de militaire stand te oeffenen, dat
zelfs zijne e,erste exploiten met het gemis van zijne vrijheid
door een harde captivileil bij de rebellen der Vendée hebben moeten getoetsd werden. Dit heeft de ondergeteekende
niet afgeschrikt, zich opnieuw onder de banieren der vrijheid te begeven en naar nieuwe lauren le streeven, tol dat
de Vrijheidlievende .Fransche Broeders de zetel der vrijheid en gelijkheid opnieuw in de Bataafsche Republiek gevestigd hebben.
Het is van di1 oogenblik af, Burgers Directeuren, dat de
ondergeteekende hfeeft getracht met al zijn magt het Palladium der vrijheid te helpen verdeedigen,
en wel voornamentlijk in qualileit als volontair in het Eerste Battaillon
der Eerste halve Brigade, alwaar hij zich vleid door een
goed gedrag getoond te hebben dceze eer niet onwaardig
te zijn.
Daar ijver, moed en een welgeplaatste ambitie de ondergeteekende altoes bezield hebben, zo versoekt deselve, dat
1) DIezelfde tegenwerking bij den troep als een eeuw later met het
Reservekader !
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bij de aanslelling van de te benoemen officieren in een der
Battaillons Jagers van de Bataafsche republiek, op hem
eenige egards werden geslagen, kennende U lieden vooraf
verseekeren, dat deze consideratie hem zal aanprikkelen
tot verdere trouw en vaderlandsliefde.
Den Haag, den
8 Mey 17-99. Het
Heil en E crbied,
5e Jr. D. B. v. 11.
Simon Casimir Wipperman” 1)
Vermeld Bewind zond het verzoek den volgenden dag
door met een aanbeveling. 2)
In het Verbaal van den Agent van Oorlog dd. 10 Mei 1799
vindt men als advies van den directeur van het Djept. militair , ,,dat de requestrant op de lijst der sollicitanten behoord te worden geplaatst ten einde bij die aanstelling der
tweede luitenants bij de Jagers op denzelve reguard worde
geslagen.” D.d. 6 Aug. 1799 droeg die Agent het Uilvoerend
Bewind ter vervulling van de door aanstelling van kapiteins bij hel ,,Corps Bataljons Jagers” vacant geworden
eerste en tweede luitenantsplaatsen in het Tweede Bataljon
o.m. voor: ,,de cadet van het le bataljon Eerste Halve Brigade J.C. Wipperman tot tweede lieutenant bij de 2e
comp.” 3) Hij werd voorgedragen met 5 anderen (allen
benoemd), waaronder de m Aanteekening V genoemde cadet ;1. B. Smitt [sic! 16 jaar oud], een sergeant-majoor 1.
C. Rekkens e.a. Dit Rapport ging 8 Aug. 1799 naar het
Uitvoerend Bewind; in de bijlage (lijst) o.m.: ,,tot sous
lieutenant 4) bij de Bataljons Jagers...... cadet J. C, Wipperman met zi,jn staat van dienst als in de lijst van 7 April
1799; bovendien wordt vermeld, dat hij sedert 29 Oct.
1797 had gediend bij het le bataljon Eerste Halve Brigade.
14 Aug. 1799 besloot het Uitvoerend Bewind: ,,op de missive van den Agent van Oorlog dd. 6 t.v., houdende voordracht van eerste en tweede lieutenants bij het corps Bataljons Jagers, ter vervulling van de vacant gewordene
plaatsen, welke volgens decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam van 6 Juni - 1.1. onder de augmentatie van
het gemelde corps moeten worden begrepen, de volgende
1) Uitvoerend E3ewind. No. 406.
2) Notulen U.B., No. 56.
3 ) B u n d e l ,,Agent v a n Oorlog” (Uitvoerend Bewind. No. 238). Ligt
tusschen stukken van 12 Jen 14 Aug. 1799. Men heeft blijkbaar een lange
S. aangezien voor een 1.
4) D. w. tweede-luitenant,
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aanstellingen le doen: bij het 2e Balaljon . . . . . . de cadet van
het le bataljon Eerste halve Brigade 1. C. Wipperman tot
lieutenant bij de 2e compagnie 1), zullende derzelve rangen
of anciënniteit van aanstelling gerekend worden naar de
orde, waarin dezelve bij dit Besluit zijn opgenoemd.” 2)
Zijn ancienniteil rekende dus, zooals ook in het officiersboekje van 1800 voor de overlevenden werd aangegeven,
van 14 Aug. 1799. Uit dat boekje, waarin S. C. W. wegens zijn spoedig sneuvelen niet voorkomt, blijkt, dat eer
dien dag bij het Bataljon op 6 compagnieën 7 tweede luitenants zijn aangesteld.
Een stamboek der officieren van het 2e Bataljon Jagers,
waartoe S. C. Wipperman 14 dagen als luitenant heeft behoord, is niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk is hem na zijn
benoeming een kort verlof toegestaan om zich ,,met de
epauletten” aan zijn naaste familie te toonen en heeft hij
dit verlof doorgebracht te Ouddorp. Om. uit zijn 2 aangehaalde requesten blijkt, dat hij als ,,volontair” [stellig:
sergeant] tot het laatst te ‘s-Gravenhage in garnizoen is
geweest. Dat in die spannende dagen nog verloven werden
verleend, staat vast. Blijkens een. ,,Positielijst” (tevens sterktestaat) d.d. 8 Aug. 1799 van Divisie Dacndels 3), waartoe
het 2e Bataljon Jagers behoorde, had zij toen present onder
de wapenen 10.170 man. In totaal mankeerden tot compleet: 48 officieren en 2421 man; hiervan waren 1187 absent, waaronder 440 met verlof, derhalve nog een vrij belangrijk getal. Een ooggetuige te Utrecht tleekende aan:
,,1799. 11 Aug. 3 uur nam. wierlden u i t o r d e r v a n d e n
Franschen commandant alle Hollandsche verlofgangers gelast nog deeze dag de stat te ontruimen. Toen vermeerderde
de vrees en benauwdheid bij het uur. Er kwam eenigszints beweging in de stad, zo door den uitmarsch der verlofgangers als (door de menigvuldige, daaruit voortkomende uitstrooisels.” 4)

1) in het geschreven stuk is juist hier bij uitzondering het woord
,,tweede” uitgevallen.
2) Uitvoerend Bewind. No. 61. Besluit No. 55. BenoemLngen in verband
met opschuivingen in hoogere rangen, aanvullingen v,an incompleet, ook
d,e z.g. ,,augmentatie” van de sterkte der kaders en troepen, een uitbreiding in verband tot den dreigenden inval. Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam dd. 29 April 1799; Besluit van het Uitvoerend Bewind
dd. 3 Mei 1799. Koolemans, BeynIen. Overdruk, 363 e.v.
3) Koolemans Beynlen.
Overdruk, 552.
,
4) Navorscher. 1901, blz. 56.
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Het is zeer waarschijnlijk, dat kort te voren van het
D.v.0. te den Haag voor onze geheelc XcrrJgsnmchf de ook
uit onze mobilisatiejaren bekende order ,,geen verloven
meer verleen+; alle verlofgangers onmiddellijk terug naar
hun korpsen” 1s uitgegeven, vermoedlelijk in verband met
het a.s. in zee steken van de Engelsche landingsvloot.
Mijne groolmoeder J. H. Drabhe-Lux, geb. te Brielle 13
Juli 1813 als ,dochler van J. H. Lux en H, M. Wipperman
(blz. 20-1 en Aanleekening 1 j had in haar jeugd tamelijk
veel beleefd. Haar vader was in 1830 met vrouw en kindcren, waaronder mijn grootmoeder als 17-jarige, moeten
vluchten uit Mons naars Bergen op Zoom (blz. 20 met nt 2),
in welke zeer belangrijke grcnsvcsting het gezin minstens
bleef tot Feb. 1833 en er 29 Maart 1831 door het springen
van het kruilmagazijn Sloelemat het jongstc dochtertje
Maria Caroline Louise verloor (Aanleckening 1). Zij wist
echter nog meer van hooren zeggen: haar ouders hadden
den Franschen lijd meegemaakt; haar vader had., 26 jaar
oud, als magazijnmeester der artillerie cn genie (voormalig artillerie-officier) 1 Dec. 1813 de leiding genomen
bij de verdrijving der Franschen uit den Brie1 1); daarna
was bij teruggekeerd bij de Artillerie, als kapitein met zijn
batterij artillerie te voet bij Waterloo geweest 2); ook het
leven der moeder, die met haar ouders in 1787 uitweek
naar Noord-Frankrij k, van 1795 lol 1810 op ,het eiland
Goeree leefde, ging niet over rozen. Van omstreeks 1816
tot in 1830 had Mevrouw Drabbe-Lux met hare ouders in
de 2. provincien verioefd, waar haar vader te Ath, later
te Bergen als kapitein der arlillerie garnizoen hield. Dit
langdurig verblijf en vermoedelijk het zeer overwegend
Fransche bloed van moederszijde, hadden baar een. levcndigen geest geschonken. Zoo wist zij ons in onze kinderjaren in het grootouderlijke huis aan de Parade te
Bergen op Zoom 3) allerlei gebeurtenissen uit den ouden
tijd, waaronder ook de ramp van 1831 van het bastion
Stoelemat, op pakkende wijze te schilderen. Het verhaal,
dat den meesten indruk maakte, was hel sneuvelen op
jeugdigen leeftijd, bij Callantsoog op 27 Aug. 1799 als een
der eersten aan onze zijde, van den cenigen en ouderen
broeder harer moeder, Simon Casimir Wipperman. Met
1) Zie van mijn hand: De Navorscher. 1927. blzn. 52 e.v.
2) Idem. Militaire Spectator. 1926, blz. 468 e.v., alsmed’e De Navorscher.
1934-5. De Noord-Nedterlandsche batterij artillerie te voet Lux in 1815.
3) Hoek Beulstraatj’e.

14

GESCHIEDENIS

verlof tijdelijk le Ouddorp vertoevend, werd ook hij in
verband met de krijgsgebeurtenissen zeer onverwachts naar
zijn korps teruggeroepen. Hij wilde natuurlijk afscheid
nemen van zijn eenig zusje, zeer aan haar broeder gehecht,
gaat naar hare school, waar zij ontbrak; aangelokt door
zeer schoon zomerweer, had de nauwelijks 1%jarige met:
een vriendinnetje vrij genomen om in de duinen te gaan
botaniseeren. Simon Casimir, gehoor gevende aan de roepstem van zijn plichl, verliet zijn familie onmiddellijk om
haar nooit weer te zien; mijne overgrootmoeder zou zich
haar leven lang een verwijt hebben gemaakt van dit klein
verzuim, dat voor haar zulk een treffend gevolg had.
. Blijkens de ,,Positielijst” dd. S Aug. 1799 betreffende
eivisie Daendels, was het 2e Bataljon Jagers, waarbij S,
C. W. als officier werd ingedeeld, onder luitenant-kolonel
D. H. Chassé 1) toen verdeeld in de N. helft van XoordHolland over Schagen en Hoorn L), met detachementen
te Pelten, Callantsoog, Egmond aan Zee en Camp; het 1 e Bataljon Jagers, van luitenant-kolonel Luck, te Alkmaar met
detachementen te Koedij k Cn Warmenhuizen. Beide bataljons behoorden toen nog tot Brigade van Guericke. 3)
De le Halve Brigade, waartoe S. C. W. tot aan zijn benoeming tot officier op 14 Aug. 1799 heeft behoord, hield
garnizoen te ‘s-Gravenhage en gaf detachementen le Scheveningen. Deze ldislocatie maakt het duidelijk: le. dat beide
Jagerbataljons, natuurlijk inmiddels meer .geconcen Ireerd
en naar de kust opgeschoven, bij de landing op 27 Aug.
1799 den eersten stoot hebben opgevangen; zij waren de
eenige Bataafsche troepen, aanwezig op de landingsstrook ;
2e. dat S. C. W., hij moge nog tot zijn oude dan wel reeds
1) D,e bekende latere ,,Général baïonette” uit Spanje, Divisiecommandant te Waterloo, waar hij in den avond van 18 Juni 1815 met een
zijner brigades de kansen deed keeren ten gunste van de Verbondenen.
In Dec. 1832 de heldhaftige verdediger van d,e Citadel van Antwerpen.
Tijdens #den veldtocht van 1815, dus ook bij Waterloo had Chassé o.a. de
reeds vermelde batt,erij Lux, zwager van Wipperman Jr., onder zijne bevelen.
V. Daar
2) Vredesgarnizoen van het bataljon; zie Aanteekening
dus allen h’et d,epot? De Positielijst dd. 4 Juli 1799 van Koolemans
Beynen. Overdruk. blz. 143 vermeldt geen depots en evenmin eenige
andere troepen te Hoorn.
3) Verg. Koolemans Beynen. Overdruk, 552 (dislocatie 8 Aug.): brig.
van Guericke in N. Holland met beide Jagerbataljons; brig. van Zuylen.
nog in Z. Holland; en ild. 570: dislocatie 24 Aug.: ook deze Brig. in N.
Holland, doch meer Zuidelijk; daarbij het le Bataljon Jagers.
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tot zijne nieuwe korps hebben behoord, te Ouddorp met
uerlof was, toen hij daar Aug. 1799 de order ontving, welke hem noodlottig werd, om met spoed ,,zijn korps te
rejoigneeren”. Dat hij na ontvangen waarschuwing binnen 4 uur gehoor gaf aan de roepstem van zijn militairen
plicht, maakt hel bovendien zeker, dat hij niet met een
detachement van zijn bataljon op Goeree (West Voorne)
verbleef; dit zou nimmer in zóó korte spanne tijds gealarmeerd, bijeengetrokken, uitgerust en ingeladen kunnen
zijn.
(Wordt vervolgd).

Het Congres van Berlijn
(en wat daarop volgde)

door
K. F. H. de Kroon.
Volgens het tractaat van 1856 was de Zwarte Zee gedemilitariseerd. Rusland ondervond deze bepaling als een
vernedering en, daar de bepalingen van 1856 voor een
groot deel toch alleen nog maar op papier bestonden,
greep het den oorlog van 1870-‘71 als een geschikte gclegenheid aan deze bepaling als niet-b’estaande te beschouwen; het liet de onderscheidlen mogendheden eenvoudig
aanzeggen dat het zich voortaan niet meer aan de bewuste
bepaling wenschte te houden.
Engeland stond deze manier van doen allerminst aan;
het vermoedde een geheim gekonkel tusschen Rusland en
Pruisen om Engeland’s invloed in het Oosten der Middellandsche Zee voor goed te fnuiken.
Frankrijk hoopte in zijn benauwdheid op een nieuwen
oorlog in het Oosten en zag in zijn verbeelding de Oostenrijkers, daardoor bevrijd van Russischen druk, reeds zegevierend tot ontzet van Frankrijk Beieren binnenrukken.
Inderdaad scheen één moment het gevaar niet denkbeeldig, dat heel Europa in vuur en vlam zou, komen te staan,
maar Engeland, reeds toen verzot op congressen, bond in,
mits de zaak op een congres zou .worden behandeld en
zoowel Rusland als Pruisen stemden hierin toe; te Londen
had dat congres - het z.g. Pontus-congres - plaats, met
het gevolg, dat vrijwel alles bij het oude bleef.
Toen ‘deze kwestie en de Fransch-Duitsche oorlog voorbij waren, scheen de vrede in Europa verzekerd. Wel was
er nog eenige wrijving tusschen Engeland en Rusland in
Centraal-Azië, maar onmiddellijk gevaar school daar niet
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in. ,,Waarheen ik ook kijk” - schreef de Oostenrijksche
gezant te Berlijn op 10 Juli aan zijn regeering - ,,overaJ
is diepe vrede.” Maar... juist één dag te voren was in Herzegowina de opstand uitgebroken, die de Oostersche kwcstie weder in haar vollen omvang aan de orde stellen Z O U.
Het wanbeheer van de Turken, de onderdrukking van de
onderworpen bevolking, de doorloopende afpersingen, waar
aan vooral de Chrislenen waren overgeleverd, veroorzaakten - als reeds ,zoo vaak - dezen opstand, waarbij de
bevolking van Bosnië zich weldra aansloot.
Jn Rusland bezag de publieke opinie de opstanden allereerst van plan-slavistiscli standpunt cn verlangde hulp
voor
de Slavische broeders. Ook sommigen diplomaten rieden een doortastend optreden aan, de Russische gezant te
Constantinopel stelde zelfs zijn heele politiek daarop in.
Maar Gortsjakow, hoezeer ook geneigd deze stemmen gehoor te vcrleenen - hij liep zelfs rond met plannen tot
een algeheele verdeeling van Turkije - werd door de hcrinnering aan 1853 tot voorzichtigheid gemaand.
In Oostenrijk waren velen voorstander van een actieve
politiek op den Balkan en het eerste punt op het programma dezer lieden was de bezetting van Bosnië en Herzegowina. Zij trachtten ook den keizer voor deze denkbeelden
te winnen, wat in hel begin van 1875 gelukt scheen. Van
‘s keizers bezoek aan Dahnatië in April-Mei 1875 werd een
ware demonstratie ten gunste eener inlijving van het achterland gemaakt. Maar Andrassy kwam spoedig tusschenbeide. Ofschoon cen voorstander van een meer actieve
Balkanpolitiek en wel bereid de bezetting van BosniëHerzegowina in zijn politieke berekeningen op te nemen,
was voor hem, den Hongaar, de versterking van het Slavische element in de monarchie niet gewenscht, zoodat
hij het tijdstip der inlijving zoo lang mogelijk wilde verschuiven. Voor deze politiek van uitstel en afwachten
wist hij keizer Frans Jozef te winnen. Zoo kwam de opstand in de beide Turksche provincies den Oostlenrijkschen
minister al zeer ongelegen, daar leen probleem, dat hij
wilde verschuiven, er actueel door werd gemaakt.
Duitschland had geen onmiddellijk belang bij wat er op
den Balkan gebeurde; Bismarck’s zorg en belangstelling
waren slechts op het behoud van den in 1872 gestichten
,,Drie-keizerbond”gericht. Alleen, toen hij er achter kwam,
dat Rusland en Oostenrijk het ten slotte eens waren geworden, hoe zij den Balkan onder elkander zouden verdeelen, als het met de Turksche heerschappij uit was,
kwam hij, bij wijze van proefballon, met een compensatieplan voor den dag, waardoor Rusland het plan opvatte tot
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ter, dat ook andere deelen van den Balkan in beweging
zouden komen. Dal speciaal Servië en Montenegro van
dezen opstand hoopten te profileerden, lag voor de hand
en was Andrassy niet onbekend, zoomin als hel feit, dat
Rusland de beide Balkanslaatjes in ‘t geheim xmmo~edig#de. Andrassy wenschte echter, ten koste van alles, te voorkomen, dal de monarchie een krachligen SlavisChen staat
aan zijn zuidgrens tol nabuur kreeg. Daarom hesloot hij
de zaken niet langer op zijn beloop le laten. Het resultaat
van zijn overwegingen was een nota, door hem op 30 December 1873 aan de mogendhedc~n rondgezonden, waarin
van den sultan een reeks hervormingen werd geëischt. Deze nota vond algemeene instemming bij de belrokken ksbinetten, ondanks hel feil, dal de sultan reeds uit eigen beweging een aantal hervormingen had afgekondigd, \yaaraan echter noch 01) den Balkan n?x31 in het overige Europa cenige waarde werd gehecht. Zijn gcwoontc getrouw
accepteerde de sultan de nota der mogendheden, maar
ldeed n i e t s . D e iocstand verscherple m e r k b a a r , leen o p
6 Mei 1876 de Duitsche en Fransche consuls in Saloniki
werden vermoord. Het onmiddellijk gevolg daarvan was
een verscherpte nota door de ministers der drie keizei*rij ken te Berlijn gezamcnlij k opgesteld. Het Engelsch e kabinet slool zich hierbij ni& aan, waardoor de Turken in
hun lijdelijk verzet natuurlijk werden geslijfd. Ook de paleisrevolufie,ldie kort daarop in Consl~~nlinopel plaats greep
- Abdoel Azis werd door Moeracl 11 vervangen (30 Mei
1876), die op zijn beurt drie maanden later voor Abdoel
Hamid het veld moest ruimen ---- bleef zonder uilwerking
op de Turksche houding naar buiten.
Intusschen werd de toestand op den Balk:m sleeds ernstiger. Een opstandige beweging der Bulgaren, werd door
de Turken bloedig onderdrukt en deze ,,Bulgaarsche gruwelen” waren voor Servië en Montenegro het sein om
den Turken den oorlog te verklaren. Ook buiten den Balkan maakte dit barhaarsch optreden der Turken een diepen indruk, vooral in Engeland, waar Gladsfonc een ware
anti-Turksche campagne onlkelendc, welke de regecring
Disraeli, die de verhalen over de gruwelen ssterk overdrcven had genoemd, in een moeilijke posilie bracht, le moeilijker, daar de ,,Bulgaarsche gruwelen” den oorlogslust van.
Rusland sterk hadden aangejvakkerd, terwijl de nederlagen der Serviërs en Montenegrijnende neiging lot interventie ten gunste van ‘de Slavische broeders nog dagelijks
versterkten. Vele Russen gingen als vrijwilligers naar Servië; de Russische pers, heimelijk door de regeering aangemoedigd, eischte opcnlij k een krachtige en afdoende luch-
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tiging d e r ,,barbaren” en zoo begon de Russische regecring voorbereidingen te treffen voor een actief optreden,
te eerder, wijl door de hetze ten gunste der Slavische broeders de aandacht van de binnenlandsche moeilijkhelden
werd afgewend.
De Russen begrepen uitstekend, dat zij niet tegen Turkije
konden oorlogvoeren, zonder zich in de flank tegen Oostenrijk gedekt te hebben ten zulks geschiedde dan ook bij
het merkwaardig geheim verdrag van Reichstadt, waarbij
Gortsjakow en Andrassy het eens werden over een programma, dat practisch neerkwam op een volkomen verdeeling van Europeesch Turkije tusschen de Christenstaatjes,
waarbij Oostenrijk voor zich Bosnië en Herzegowina wist te reserveeren. Nu waren Rusland en Oostenrijk voor zulk een regeling de ongeschiktst denkbare machten; zij wilden zoo mogelijk beiden alles voor zich hebben.
Dat was evenwel zonder oorlog, die zeer waarschijnlijk een
algemeene Europeesche oorlog worden zoNu, voor geen
van beiden te bereiken en voor zulk een oorlog deinsden
zij echter beide om dringende redenen terug. Zij formuleerden dit zelf aldus:
De twee hooge contracteerende partijen, zich de verbetering van het lot der christenen ten doel stellende en afkeerig van elk plan van zóó uitgebreide annexatie, dat
daardoor de vrede of het evenwicht in Europa zou kunnen worden geschaad - hetgeen nóch in de bedoeling
nóch in het belang der twee keizerrijken is - zijn overeengekomen eventueele aniexaties aldus te beperken : Oostenrij k zal Bosnië-Herzegowina, Rusland zal Bessarabië
inlijven. Voorts zullen beide hooge contracteerende partij
het ontstaan van een compacter Slavischen staat beletten, waar <dit aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid der bestaande staten afbreuk zou kunnen doen.
De inlijving van Bosnië-Herzegowina was op dat oogenblik in Oostenrijk en nog meer in Hongarije allesblehalve
populair en een oorlog ter verovering van Wsest-Turkije
zou in verband met de openbare meening onmogelijk zijn
geweest, te meer, daar zulk leen oorlog niet tot een oorlog
tegen Turkije alleen beperkt zou blijven. Andrassy was dan
ook niet van plan daadwerkelijk aan het programma van
Reichstadt mede te werken.
Rusland kon wegens den toestand van zijn leger en verschillende binnenlandsche moeilijkheden geen groolen oorlog wagen. In het gunstigste geval zou het dus niet meer
bereiken dan dat de Turken uit den Balkan geworpen wcrden. Wat er dan voor de Turksche heerschappij in de
plaats zou komen, zou zeker geen Russische zijn sen zoo
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was het ook voor Rusland van belang, dat daar geen levensvatbare nieuwe mogendheid werd gegrondvest, wijl
het gevaar niet denkbeeldig was, dat deze staat - hoe
dankbaar overigens voor de bevrijding - zich niet door
de Russische politiek op slecplou\+ zou laten nemen.
Ook Oostenrijk wenschte hel ontstaan van zulk een Balkanstaat te beletten, daar dit slechts een onrustig clement aan zijn zuidgrens zou zijn en bovendien een slagboom ZOU worden op Oostenrijk3 weg naar Woniki. Daarmede beteekende de afspraak van Reichstadt niet anders,
dan dat twee mogendheden, op clenzeliden buit belust,
voorloopig van de verdeeling -- behoudens enkele stukken - afzagen en alles zouden beletten, waardoor die
buit zou ophouden een toekomstige buit te zijn.
Intusschen begon Disraeli nu ongerust te worden over
de Russische oorlogsplannen; hij vond het dan ook geraden om den Russen een ernstige waarschuwing te doen
toekomen. Tegelij kerlijd liet dc Engelsche regeering echter
haar non-Wervcntie-politiek’los, -- gedwongen door de
openbare meening in Engeland -- dwong de Turken tot
een wapenslilstand met Servië en Montenegro en uoodigde de mogendheden uit tol een conferentie te Conslantlnopel. Deze conferentie, die een onverwacht vlot verloop had,
ontwierp een heel programma van hervormingen, die echter vervolgens door de Porle werd afgewezen. Hierdoor
stelde de sultan zich tegenover Europa moreel in het ongelijk en zelfs iemand als Disraeli begon thans de idee val:
de Turksche integriteit los te laten.
Hoewel men nu algemeen verwachtte, dat Rusland naar
de wapens zou gri,ipen, weifelde de Russis&e regccring
nog steeds, wat zijn oorzaak vond in haar innerlijke onzckerheid. Want hel kon wel niet anders, OS de twee samenzweerders van Reichstadt moesten elkander wel met het
dlepsle wantrouwen gadeslaan, zoodra er sprake ~31s van
ten uitvoerlegging hunner gemeenschappelijke plannen. En
dat wantrouwen bleef, nietlegcnslaande de militaire convenlie, die Rusland mei Oostenrijk sloot, kort daarop gevolgd door een lerritoriaal verdrag, dat de afspraak van
Reichstadt tot model had en waarin dus Oostenrijks neutralileil gekocht werd me1 Bosnië en Herzegowina. Zoo
aarzelden de Russen opnieuw. Aan een nieuwe nota der
mogendheden aan de Porte deden zij ook nog mede en
pas, toen deze weer afgewezen werd, verklaarden zij in
eind April Turkije den oorlog: Rusland kon zich nu als
een soort mandataris der mogendheden voordoen.
Loo onzeker als de Russen den oorlog begonnen waren,
zoo onzeker waren zij over wat de oorlog hun brengen
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zou. Gorlsjakow haastte zich de Engelschen gerust tc stellen met de verzekering, dat Constantinopel geen oorlogsdoel was. Desondanks bleef men in Engeland zeer wantrouwend.
De Turken, ofschoon zij den oorlog maanden lang hadden zien aankomen hadden natuurlijk geen enkele maatregel van voorzorg genomen. Toen de Russen al over den
Donau waren, hadden zij de dislocatie van hun troepen,.
die her en derwaarts verspreid waren om opstanden te
onderdrukken, nog nauwelijks herzien. Maar ook ,het Russische leger was niet in een zeer goeden toestand. Wel
drongen de Russen, bijgestaan door de Roemenen, bijna
ongehinderd over den Donau en bezetten zij binnen korten tijd de Schipka-pas, maar bij Plewna werden zij door
Osman Pacha bloedig geslagen en pas, nadat aanzienltjke
versterkingen onder Todtleben, dien verdediger van Sebastopol, waren aangekomen, gelukte het, .Osman Pacha te
Plewna in te sluiten en tot capitulatie te dwingen. Kort
daarna - in Januari 1878 - trok generaal Gourko over
den Balkan en drong tot Adrianopel door en - waar de
Turken ook in Azië onfortuinlijk hadden gestreden Kars en Erzeroem waren door de Russen veroverd - sloten zij den 3lsten Januari 1875 een wapenstilstand.
Het wantrouwen, dat in Engeland van het begin af jegens de Russische bedoelingen bestaan had, nam toe, naarmate de Russische troepen succes hadden. In verschillende kringen werd de stemming zelfs oorlogszuchtig; men
begon te spreken over een’ strijd tusschen de Britsche en
Russische supremalie in het Nabije Oosten en de opwin\ding in Londen nam toe, bij het vernemen van den wapenstilstand en het bericht, dat desondanks ‘de Russische
troepen den marsch naar Constantinopel voortzetten.
Zelfs koningin Victoria geraakte in oorlogsstemming en
verklaarde de bezetting van de Turkschle hoofdstad als een
casus belli te zullen beschouwen. Het Britsche kabinet
was in zijn meeningen echter zeer verdeeld; niettemin werd
een Engelsche vloot door de Dardanellen gezonden, die
voor de Prinsen-eilanden voor anker ging, zool het heette
om te verhinderen, dat de Russen Constaniopel binnen
!
trokken.
Nu waren de Russen inderdaad met groote snelheid deze stad genaderd; de indruk was algemeen, dat zij Constantinopel maar voor het grijpen hadden en zij poogden
dan ook uit dien indruk politieke munt te slaan. De waarheid was echter., dat zij onmachtig waren om de Turksche hoofdstad m te nemen. Daartoe toch zou een troepenmacht van 80 a 100.000 man in Aclrianopel moeten
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worden georganiseerd; het Russische hoofdkwartier wist
zelfs niet, hoe zulk een groote massa er heen te krijgen,
noch hoe deze met artillerie en trein zou moelen worden
voorzien.
Dat feit - dat de tzaristische pers onder veel bomhost
en chauvinistisch geschreeuw poogde le verbergen - was
*evenwel te Londen zoo goed als te Hcrlijn bekend en dit
schonk het Engelsche kabine1 cen YoortrePfeIij ke gelegenheid om gratis een enorm diplomaliek succes le behalen:
een vloot werd naar Constantinopel gezonden en 1111 geeischt, gal d e Russen tóch n i e t doen k o n d e n . Zoo v e r scheen Engeland als de redder van Constaiitinol)elvoor
de Turken en kon het laler daarvoor een mooie compcnsatie vergen. De opzet gelukte dan ook volkomen; de Engelschen kregen Cyprus van Turkije tegen de verplichting
de overblijfselen van het Aziatisch bezit van Turkije te
verdedigen, d.w.z., wat meeslal de bedoeling is in de taal
der diplomaten: le zorgen, dal niet ccn ander, maar Engcland zelf hel neemt. Want ook Engcl:md aasde op ccn zoo
groot mogelijk deel van het Turksche sultanaat. Maar voor
het zoover kwam, was Europa meermalen aan den rand
van den oorlog gebracht en dat hel zoover niet kwam, was
in hoofdzaak te danken aan Sjoewalow, den Russischen gezant te Londen, die eenvoudig niet deed, wat zijn regecring
hem gelastte.
Want de stemming in Engeland was geprikkeld genoeg:
in Hydepark werden oorlogsmeelings gehouden terwijl vredesmeetings uiteengedreven werden; de pers vuurde herlig
d e oorlogsstemminga a n ; bij Gladstone werden de ruiten
ingegooid, enz. enz. 1)

1) Dat heet: de stem der openbare meening. In tijden van opwinding,
veroorzaakt door politieke spanning voelt het groote publiek zich .tegenover vraags’ukken
van internationale politiek geplaatst, waar het zich vroeger nooit rekenschap van gaf, zoodat het niet volldoende tot een zakelijk
oordeel in staat is, zich door zijn gavoal
last leiden en op den oppervlakkigen schijn afgaat.
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Toen de Britsche regeering te St. Petersburg liet aanzeggen, dat zij verwachtte, dat de Russen Constanlinopel
niet zouden bezetten, gaf Gortsjakow, die even overtuigd
was, dat Engeland geen oorlog wilde als dit land, dat Rusland geen nieuwen oorlog voeren kon, aan Sjoewalow opdracht om aan lord Derby te vragen, waarom deze, 91s hij
,dan zoo tegen een bezetting van Constantinopel was, er
een oorlogsvloot heen stuurde. En later, tolen de Britsche
regeering )den eisch stelde, de Russische troepen terug te
trekken, gaf hij Sjoewalow de opdracht het Engelsche ministerie mee te deelen, dat de Russische troepen mocsien
blijven, waar ze waren om toe te zien, dat de Engelschen
den Turken geen leed zouden doen. Gelukkig was de Russische gezant verstandiger ; hij ging naar St. Petersburg
om de regeering aldaar tot de werklelijkheidterug te roepen, wat hem wel niet heelemaal gelukt, maar tot gevolg
had, dat hem de zaken verder alleen werden overgelaten. 1)
Een tweede crisis brak uit tegen het eind van het bewind van lord Derby, die een gedeeltelijke mobilisatie had
gelast, voorgeschreven in geval van onmiddellijk dreigend
oorlogsgevaar. Toen Derby plaats moest maken voor Salisbury meende men algemeen, dat het er nu van komen
zou, maar de zaken namen een anderjen keer. Want Salisbury oordeelde, dal Engeland moeilijk oorlqg kon voeren
om de Turksche heerschappij over de Christenvolken te
vernietigen, want dat was al geschied; ook niet om die
heerschappij te herstellen, want dat druischte tegen zijn
eigen overtuiging en de sympathie van het Engelsche volk,
en, als hij tegen de Russen wilde vechten en niet vóór
de Turken, dan moest hij Russen en Turken tezamen be-’
strijden; bovendien achtte hij het niet gewenscht de Turken uit Constantinopel te verdrijven met h,et oog op de vele
Mohammedaanscheo n d e r d a n e n i n Engelsch g e b i e d . H i j
zocht dus een uitweg en Bismarck kon hem dien wijzen.
Want St. Petersburg, onder invloed van Sjoewalow toch
ongerust geworden, had Bismarck om bemiddeling verzocht en deze kwam met het lumineuze voorstel, dat zoo1) H,et was hoog tijd, dat de bekwame ren gematigd,e
Sjoewalow in
St. Petersburg verschleen. Op den Idag, dat hij aankwam, vond hij in de
regeeringsbiaden d,e hartstochtelijkste proclamaties aan het Russische volk,
waarin de menschen werden uitgenoodigd geld aan den troonopvolger
te zenden, waarvoor gepantserde kruisers moesten uitgerust, die de Engelsche handelsvloot in den grond zouden moetten boren. Dit moest natuurlijk de toch al vijanfdige
hou,ding tusschen Engeland en Rusland slechts
verscherpen.

24

GESCHIEDENIS

wel de Russen als de Engelschen zich gelijktijdig en evenver van de Turkschc hoofdstad zouden verwijderen.
htwhen werd den 3den Maart 1878 de vrede lusschen
Russen en Turken te San Stefano gesloten, maar verre van
de spanning te verminderen, deed hij deze eerst recht ontstaan. Want de bepalingen van dezen vrede onlmoetten in
Engeland en Oostenrij k slech IS verontwaardigde afkeuring.
Geen van beide mogendheden kon zich vereenigen met de
stichting van een Groot-Bulgarije, dat, zich uitstrekkende
van de Zwarle tot de Egeïsche zec, den Russischcn invloed
op den Balkan overheerschend zou maken. In Oostenrijk
was de regeering bovendien nog extra verontwaardigd,
omdat de Russen in flagranten strijd met de afspraken van
Reichstadl een autonoom Bosnië en Herzegowina in het
leven hadden geroepen.
O p 28 J a n u a r i 1 8 7 8 h a d A n d r a s s y , d e OostenrijkschHongaarsche minister van Buitenlandsche Zaken aan Karoly, gezand te Berlijn, gesclireven, dat hij Gorlsjakow had

laten waarschuwen, geen fait-accompli te scheppen door
voorloopige vredesvoorwaarden aan Turkije op te leggen,
welker uitwerking niel zou kunnen worden genegeerd.
Gortsjakow had hem toen beloofd om de preliminairrn
zoo algemeen mogelijk te houden en LNowikow, Russisch
gezant le Weenen, had dit nog eens uitdrukkelijk bevestigd. Ondanks deze belofte was zelfs onmiddellijk daarna
een voorloopige vrede met de Turken gesloten, waarin
reeds alle kwesties van belang werden afgemaakt, inzonderheid de uitbreiding van Bulgarije en de autonomie van
Bosnië-Herzegowina. Het bericht hiervan verwekte een
storm van veronlwaardiging te Weenen; men voelde zich
door Rusland belogen en bedrogen.
Andrassy haastte zicnh dan ook le St. Petersburg te protesteeren en verklaarde, dat Turkije wel van zijn cigcn
rechten afstand kon doen! cl:~l Oostenrijk dus de geldigheid van hetgeen overeengekomen was voor de Pofte dan
ook niet wilde betwijfelen, maar dal hel toch de voorwaarden, die de Porte z’ijn afgedwongen, voor zoover.deze de
rechten cn belangen van Oostenrijk als naburige slaat raken, als nietig beschouwde, daar Oostenrijk niet in de
gelegenheid was gesteld zijn votum als gelijkberechtigde
bij de herschepping der toestanden uit te brengen. Deze
verklaring stelde Oos tenrij k voor het alternatief: conflict
met Rusland of conferentie. Nu waren de twee meest-belanghebbenden bij de Balkan-kwestie; Engeland en OOStenrijk reeds sinds Januari aan het onderhandelen, maar
Ide vrede van San Stefano bracht ze eerst recht tot elkaar.
Andrassy o p p e r d e n u h e t p l a n o m d e b e p a l i n g e n vaa
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dezen vrede aan het oordeel eener Europeesche confcrentie te onderwerpen - en als plaats van samenkomst
stelde bij Weenen voor, ten ‘eerste, omdat het daar niet
zoo in het oog zou loopen, als D,uitschland - wat Andrassy als van zelf sprekend beschouwde - Oostenrijk legen
Rusland steunde - uit beleefdheid jegens den gastheer -;
ten tweede, omdat te Weenen niet zoo licht een FranschRussische of een Engelsch-Fransche groepeering zich zou
kunnen vormen. In dien geest schreef hij dan ook aan
Bismarck, als de spil van den Drie-Keizer-bond, dien toch
ook Andrassy in wezen wenschte te houden.
Maar Bismarck was allesbehalve ingenomen met het
plan van zijn Oostenrijksch-Hongaarscben
vriend; hij was
afkeerig van hel heele congres en heeft nog getracht, toen
het onvermijdelijk bleek, te verhoeden, dat het te Berlijn
bijeenkwam. Hij vond het heele congresplan van Andrassy
,,onhandig en onpraktisch” ; de Russen zouden waarschijnlijk hun draai hebben in dezen ,,slag in ‘t water” van Oostenrijk. Zij zouden het voorstel wel met beide handen aangrijpen en daardoor weer veel tijd winnen. Bovendien
was, volgens Bismarck, de uitbreiding en militaire hez,etting van Bulgarije alleen maar bezwaarlijk en in deze zaak
. bad toch Oostenrijk door scherp ultimatief optreden, wel
geheel alleen of. anders door leen conferentie met zijn
ldrieën zijn zin kunnen doordrijven. ,,Het lijkt mij niet
twijfelachtig” - zoo schreef de Duitsche kanselier aan
von Bulow - ,,of Oostenrijk had, als het zoo ongeveer in
den tijd, dat de Russen Todtleben voor Plewna haalden,
zijn voorwaarden precies en sabelrinkelend had geformuleerd, aan Rusland zijn wil kunnen opleggen. 1) Dan was
het heele congres overbodig geweest. Natuurlijk kan
Duitschland, als het congres tot stand komt, er zich niet
aan onttrekken.”
Rusland, dat onmachtig was een nieuwen oorlog te beginnen, had in beginsel de uitnoodiging voor een conferentie aangenomen, stelde evenwel als voorwaarde, dat
deze niet te Weenen zou bijeenkomen. Bismarck werd
door dit alles wrevelig gestemd. Hij wist, dat zoowel Oostenrij k als Rusland in hun diplomatieke correspondenties
veronderstelden, ,dat Duitschland zich geheel op hun standpunt zou plaatsen tegenover den derden gemeenschappelij ken vriend, zoodat Duitschland go,ed zou moeten uitkijken,
1) De ware reden, waarom Oostenrijk de conferentie wilde en niet
- wat Bismarck zoo onbegrQpelijk achtte - met de sabal rinkelde, was
toe te schrijven aan het feit, dat het da noxlige manschappen niet van
het parlement los kon krijgen.
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wilde het niet beide bondgenooten verliezen. Vooral ergerde hem de onoprechtheid van prins Gorlsjakow, wiens onveranderlijke liefde tot Frankrijk hem bekend was. Bovendien verwachtte Rusland stellig, dat Bismarck het tegen
Oostenrijk zou steunen; de Russische diplomatie toch stelde zich op het slandpunt, dat Pruisen in 1870 de overwinning op het Fransche keizerrijk eigenlijk aan Rusland
,,te danken” had, omdat Rusland neutraal gebleven was;
ingevolge die dankbaarheid was Duitschland nu dan ook
verplicht Rusland tegenover Oostenrijk te steunen. Dat
Duitschland later een zelfstandige politiek volgde, nam
Rusland dit land dan hoo.gst kwalijk; de officieuze Russische pers bestempelde dit zelfs als een groote onclankbaarheid. Dat in 1870 die twee landen in vollen vrede
leefden, dat Rusland feitelijk Pruisen dankbaar moest zijn.
over Bismarck’s houding tijdens den Poolschen opstand
in 1863; dat bovendien Rusland de totale ineenstorting
van het Fransche keizerrijk niet had voorzien, bleef van
Russische zijde geheel buiten beschouwing.
In elk geval moest Bismarck, voor wien het voortbestaan
van den Drie-Keizer-bond het voornaamste bleef, hierme(de rekening houden en zoo werd, na &eenige onderhandelingen, als stad voor de komende conferentie Berlijn aangewezen, waar Bismarck als voorzitter 13 *Juni 1878 het
congres opende.
Voor het Duilsche keizerrijk was dit werkelijk een glanspunt in zijn geschiedenis ; Berlijn, het diplomatieke centrum van Europa, de nog zoo jonge schepping van Bismarck erkend als de eerste mogendheid van Europa welke indruk nog versterkt werd, doordat Duitschland,
dat de uitnoodigingen tot het congres verzond, geen enkel
voordeel, slechts de representatieve winst op deze samenkomst behaalde - terwijl alle andere vertegenwoordigers
er feitelijk op uit waren een zoo groot mogelijk stuk voor
den Turkschen buit binnen te halen: Engeland, Oostenrijk,
Italië, Frankrijk aasden allen op een brok van het Turksche rijk, maar den verschillenden staten stonden daartoe
geheel verschillende machtsmiddlelen ten dienste ; zij moesten elk verschillende wegen gaan om hun doel te bereiken
en daardoor bereikten geen van allen veel. 1)
1) H4et was Bismarck #er alles aan gelegen den vrede in Europa te
bewaren, echter niet ter wille van dien vrede op zich zelf, maar alleen,
omdat (de vrede het behoud van de machtspositie van Duitschland beteekend’e
en oorlog slechts <de mogelijkheid open liet deze te verliezen.
Tegelijk met de uitoefening zijner machtspolitiek kon hij zich dus een
loyaal aanhanger en bevorderaar van den vrede betoonen.
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Het congres van Berlijn heeft over ‘t algemeen een vlot
verloop gehad, wat behalve aan Bismarck’s goede leiding
vooral ook hieraan toe te schrijven is, dat over de hoofdkwesties reeds voor het congres in bilaterale verdragen
tusschen de speciaal daarbij betrokken staten overeenstemming was verkregen. Met de opvattingen van de Turk e n e n v a n d e B a l k a n s t a a t j e s werld verlder w e i n i g o f
geen rekening gehouden. Het heele congres te Berlijn had,
voor zoover het den Balkan betrof, slechts ten doel, dat
die bevrijding slechts schijnbaar en provisorisch zou zijn
en geen schadelijke gevolgen voor het imperialisme der
naijverige staten zou hebben. En schadelijk voor dat imperialisme was alles, wat kon bijdragen lot den vrede en
het geluk der Balkanvolken zelf, alles wat de levensvatbaarheid der Balkanstaten kon bestendigen en verhoogcn;
nuttig daarentegen alles, wat die levensvatbaarheid kon
knotten en hun onderlinge veeten voedsel kon geven. Het
resultaat van het congres van Berlijn heeft dan ook den
grooten oorlog om den Balkan uitgesteld, doch alles gedaan om den inzet van dien strijd onaangetast te laten.
Het is verschrikkelijk voor Europa - en dit geldt stellig
voor een tijdperk van gewapende vrede, welk tijdperk
helaas nog lang niet afgesloten schijnt te zijn - als ergens
in Europa een machtsvacuum ontstaat, zooals op het eind
van de vorige eeuw door het verval van Turkije, en hel is
niet zeer verheffend om gade te slaan, hoe de mogendheden onder allerlei voorwendsels {en valsche leuzen, dat
machtsvacuum hebben willen behouden, hoe zij wel beoogden den strijd voor een tijd te vermijden en zich voor
een oogenblik terwille daarvan met weinig tevreden te
stellen, maar toch evenzeer, dat het object van verovering
als zoodanig niet zou verloren gaan. De besluiten van het
congres van Berlijn wekten allerminst overal voldoening.
De Engelsche delegatie was ‘eigenlijk de leenige, die volkomen bevredigd was; ze verwierf buiten het congres om
nog een aardig voordeeltje; op 4 Juni had zij met den
sultan een conventie gesloten, waarbij Engeland den Turken hun Aziatische bezittingen garandeerde en daarvoor
1) De staten, die na dit congres onafhankelyk waren geworden (Roemenië, Servië en Montenegro) zagen al dadelijk de crediteur-s’aten zich
als bevoorrechten aandienen, die hen in de sfeer van het kapilalisme betrokken op d,e gebruikelijke manier: leeningen met een reëele rente van
m e e r d a n 8% plus de g e w o n e monopolies - z o u t e n t a b a k - als
garanties.
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het recht verkreeg het eiland Cyprus te bezetten. Toen Salisbury den Franschen gedelegeerde op het congres, Waddington, van deze conventie mededeeling deed, gaf hij den
Franschman, die zich over de bezetting van Cyprus niet
bijster verheugd toonde, ondershands te verstaan, dat de
Engelsche regeering zich niet zou verzetten tegen een eventueele bezetting van Tunis door Frankrijk in de naas te
toekomst, een voorstel, dat ook Bismarck’s instemming
had. Hij hoopte, dat de ,,Franschen hun zucht naar roem
door deze nieuwe acquisitie voldoende zouden kunnen bevredigen, om wellicht Elzas-Lotharingen wat te kunnen
vergelen. Andrassy, die ongetwijfeld ook wel reden had
tot tevredenheid, moest bij zijn thuiskomst ervaren, dat
men in Weenen die voldoening niet algemeen deelde. Buitengewoon ontevreden waren de Balkanvolkeren, aan wier
wenschen lang niet voldaan was, en Rusland, dat zich van
de voornaamste vruchten zijner overwinningen beroofd
zag. De naweeën van het congres waren dan ook zeer
groot. Het belangrijkste gevolg was wel de sterke verkoeling der betrekkingen tusschen Rusland zen Duitschland. Terwijl Bismarck van zich zelf verklaarde, dat hij
als derde Russische gedelegeerde had gehandeld, weien invloedrij ke Russische kringen den onguns tigen afloop van
het congres allermeest aan den Duitschen kanselier. Er
trad tusschen beide mogendheden een toestand van spanning in, die nog verergerde, toen Bismarck in datzelfde
jaar zijn protectionistische politiek inzette.
Onmiddellijk na afloop van het Congres te Berlijn kreeg
Bismarck van verschillende zijden inlichtingen over den
politieken toestand in Rusland en de aldaar heerschendc
stemming tegen Duitschland. De bijzonderhedhen
van de
politiek wer#den vaak bepaald door de amourettes t,usschen
jeugdige leden van het keizerlijk hof en even lichtzinnige
als heerschzuchtige hofdames. De begaafde maar onvertrouwbare en grillige Gortsjakow liet zich veelal niets aan
de zaken gelegen liggen; men beschouwde zijn aanblijven
als ,,une vraie calamité publique”, maar niemand achtte
zich geroepen er een (eind aan te maken. Tijdens de perioden, dat Gortsjakow in Zwitserland was - en dat gebeurde vaak en lang - kwam Alexander 11 onder allerlei
invloeden, met name onder dien van den anti-Duitschen
Miljoekin. Hoe verward de politieke toestanden in Rusland echter waren, alle naast en door elkaar regeerende
instanties waren het echter ldaarin ééns, dat die toestand
niet deugde en in een verre of nab’urige toekomst op een
,déblace moest uitloopen. Zij hadden derhalve é6n gemecnschappelijk belang om -- volgens de beproefde methode
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- de aandacht des volks van het wanbestuur af le leiden
doop het in opwinding te houden tegen het buitenlannd.
Vandaar een pers-campagne tegen Duitschland len tegen
Bismarck in het bijzonder. Hel thema was nog steeds : d,e
ondankbaarheid van Duitschland; door Rusland in 1870
gered, had het op het Congres zijn levensredder met verraad beloond.
Deze bewering, hoe absurd en leugenachtig ook, werd
geregeld door de Russische pers naar voren gebracht overtuigd, dat, als ,,een leugen” maar steeds herhaald
deze ten slotte ,,waarheid” wordt. En toch, op het Congres
zelf had Bismarck in drie kardinale kwesties - Batocm
aan Rusland, de lO-kilometerstrook aan de grens van Bulgarije en het Sandzjak van Sofia - de wenschen van Rusland tegen de bezwaren van Engeland en Oostenrijk in
doorgezet, eenmaal zelfs door te dreigen zijn deelneming
aan het Congres af te breken. Tevergeefs poogde de verstandige Sjoewalow den Tsaar deze feiten onder de oogen
te brengen, maar ‘t was reeds te laat; Alexander TI was
reeds bewerkt. Deze vijandige stemming in Rusland verontrustte Bismarck in hooge mate, omdat hij vreesde, dat
Frankrijk hiervan zou profiteeren en inderdaad deden zich
in Ruslancl reeds vele stemmen hooren, die aansluiting bij
Frankrijk aanrieden, zij het dan ook, dat de Fransche
regeering, die den tijd voor een actieve politiek nog niet
gekomen achtte, zich van elke toenadlering tot Rusland
onthield. Toch bleef Bismarck ongerust en besloot thans
tot een zwenking in zijn politiek. Nu de ,,drie-keizer-bond”
feitelijk niet meer bestond, wendde hij zich tot Oostenrijk
alleen, waar Andrassy reeds eenigen tijd voordien hem
het aanbod gedaan had een verbond tegen Rusland te sluiten. Den 27en Augustus 1879 had de ontmoeting tusschen
Bismarck en Andrassy te Gastein plaats, waarbij beiden
het aanstonds eens bleken over de wenschelijkheid van een
defensief verbond tegen Rusland, alsmede over den hoofdinhoud ervan. Het bleek echter voor Bismarck moeilijk
om keizer Wilhelm voor dit denkbeeld te winnen -- Andrassy had met keizer Frans Jozef geen moeite - daar
Wilhelm in dit verbond verraad tegenover zijn yerecrden
vriend Alexander zag. Maar ook dit obstakel kist Bismarck
uit den weg te ruimen; hij maakte den keizer duidelijk, dat
door dit verbond met Oostenrijk cie ,,driekeizerbond” vanzelf weder in orde zou komen, omdat Rusland, als het zich
geïsoleerd voelde, vanzelf weer naar Duitschland toe zou
komen. Tenslotte gaf Wilhelm zijn toestemming en zoo
werd het verdrag op 7 October 1879 te W7eencn gctcckend.
De hoofdinhoud van dit voorloopig geheimgehouden Twee-
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voudig Verbond laat zich als volgt samenvatten: In geval
van een aanval van.Rusland op één der beide vcrbondenenj
moest de andere met al zijn weermiddelen bijspringen. In
geval van een oorlog met een ander land verplichting van
welwillende neutraliteit ; mocht echter Rusland zich met
dat andere land verbinden, dan trad dadelijk de eerste bepaling in werking. Het verdrag werd gesloten voor 5 jaar
mei: de mogelijkheid van een verlenging van telkens 3 jaar.
Op verzoek van Oostenrijk bleef hel verdrag geheim; Rusland en later de andere mo.gendhedcn, die met uitgerekt
verlangen uitzagen naar eemg bericht omtrent de samenkomst van Bismarck en Andrassy te Gastein, kregen Slechts
kennis van een memorie, waarin in algemeene termen over
handhaving van den vrede en ten uitvoerlegging van het
verdrag van Berlijn werd gesproken. Over het algemeen
werd het verbond Duitschland-Oos tenrij k door Europa
goed opgenomen. Ook in Engeland werd deze overeenkomst gunstig opgenomen, alleen vroeg Salisbury of er
geen geschreven overeenkomst op ,,die inleidende memorie” volgde - een vraag, die volgens Bismarck voortkwam
,,uit het vaak bij de aanzienlij kstc Engelschen opmerkelijk
gebrek aan goede opvoeding.”
Het inzicht van Bismarck bleek overigens, wat Rusland
betrof, treffend juist te zijn. Want zoodra liet bondgenooischap mei Oostenrijk-Hongarije was gesloten, gevoelde
Rusland zich miserabel geïsoleerd. Van een hondgenootschap met Frankrijk kon niets komen, daar de Fransche
regeering onder Waddingion juist naar verzoening met en
toenadering tot Duitschland streefde. Een bondgenoolschap
met Engeland was onmogelijk door de tegenstlellingen
tusschen beide landen in Midden-Azië en over de kwestie der
Dardanellen. 1)
Zoo wendde de nieuwe Russische gezant te Berlijn Sabocrow zich tot Bismarck met het verzoek het verbond met
Rusland te vernieuwen en deze gaf zijn bereidwilligheid te
kennen mits Oostenrijk er ook bij zou hooren. Dit laatste
land bad weinig bezwaren tegen het nieuwe bondgenoot-

1) De Russische expansie in Centraal-Azië naderde meer en meer de
zelfs ,deze
te overschrijden. Van
grenzen van Afghanistan en dr,eigde
1879-1881 veroverden de Russen on,der Skoblelew het gebied der Turcomannen en in 1884 bezetten zij Merw, tot groote verontwaardiging in
Engeland en in Britsch-Indische kringen, ‘die zelfs e%n oorlog de eenige
mogelijke oplossing oordeelden. M a a r d’e regeering G!adstone (1880-‘85),.
die al moeilijkheden genoeg had, was voor een oorlog niet te vinden.
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schap, daar de toenemende Russisch-Engelsche spanning
de kans op een actieve Russische Balkanpolitiek sterk verminderde, al voelde het zich door het Tweevoudig Verbond
sterk genoeg om Rusland niet bepaald in ‘t gevlij te komen.
Een overeenkomst was al zoo goed als gereed, toen de
moord op Alexander 11 - die juist in dit verbond een
deugdelijk middel tegen de toenemendie roode terreur zag
- een oponthoud bracht. Niet voor lang echter, want
Alexander 111 - autocraat in hart en nieren - was dadelijk
bereid deze overeenkomst aan Le gaan. Zoo werd op 18
Juni 1881 het Verbond der drie keizers te Berlijn gcteekend. Ditmaal werden de afspraken, die in hoofdzaak die
siluatie op den Balkan betroffen, op schrift gesteld:
Art. 1 verplichtte de contractanten neutraal te blijven
als een van hen in oorlog met een vierde mogendheid zou
raken. Dit gold ook voor een oorlog met Turkije, maar als
een van drieën tégen Turkije een oorlog begon, moest hij
eerst met de anderen overleggen, wat het resultaat ZOLI
moeten worden.
Art. 11 bepaalde, dat geen veranderingen op den Balkan
zouden worden bewerkt dan bij volledige overeenstemming
onder de drie mogendheden.
Art. 111 bepaalde, dat de Bosporus gesloten bleef. Liet
Turkije toch oorlogsschepen door de Dardanellen, dan zou
den de drie mogendheden ldre Por!e meedeelen, dat zij zich
in oorlog bevond met de schadelijdende partij sen het verdrag van Berlijn dientengevolge voor haar buiten werking
trad. In een aanvulling werd de inlijving van Bosnië-Herzegowina bij Oostenrijk voorbehouden, alsmede de vereeniging van Oost-Roemelië bij Bulgarije.
Het verdrag, dat geheim zou blijven, gold voor drie jaar.
Een waarborg, dat het door de Russen ook ZOLZ worden
uitgevoerd in den geest, waarin het gesloten was, lag in
het feit, dat in 1882 de oude Gortsjakow werd opgevolgd
tdoor von Giers, die al spoedig de bête-noire van de panSlavisten was.
In 1884 werd het voor drie jaar verlengd.
Scheen het gevaar, dat Duitschland van Russische zijde
dreigde nu bezworen, toch bleef Bismarck op zijn hoede
voor een zwenking in de politiek van het Tsarenrijk. Als
een verzekering daarlegen diende de flankdekking, die het
Tweevoudig Verbond kreeg, door het in 1881 tusschen
Oostenrijk en Servië gesloten verdrag ‘en de in 1883 tusschen Oostenrijk en Roemenië gemaaktte bindende afspraken, waarbij Duitschland zich aansloot. Evenzoo poogde hij
ziel-1 tegen de Fransche revanche te verzekeren door eener-
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zijds de koloniale expansie van Frankrijk te bevorderen
en daardoor dit land gunstiger voor Duitschland te stemmen en anderzijds door de vriendschap te winnen van
Frankrijks concurrenten in dezen, Italië en Engeland. Het
eerste land had al, onmiddellijk na het sluiten van het
Tweevoudig Verbond, te Weenen. laten polsen of Italië in
het Verbond kon worden opgenomen. Italië was te dier
tijde zeer tegen Frankrijk gekant wegens de botsing van
de Italiaansche en Fransche belangen in Noord-Afrika.
Te Weenen voelde men veel voor het Italiaansche voorstel,
doch Bismarck was niet zeer enthousiast, omdat hij niet
veel waardeering voor Italië had ,,Beloften van Italië” zeide h i j - ,,hebben nietss te beteekenen, zoodra het geen
belang meer heeft zich er aan te houden.” 1) Hij schreef
verder den Italianen een ,,kinderlijk egoïsme” toe en maande Oostenrijk tot de grootste voorzichtigheid 2); in geen
geval wilde hij aan Weenen den raad geven de Italiaansche voorstellen te aanvaarden.
Terwijl de onderhandelingen slechts langzaam vorderden, zette het Fransche ministerie Jules Ferry door, het
zond troepen naar Tunis en verkreeg in 1881 het protectoraat over dit Noord-Afrikaansche gebied. De verontwaardiging in 1 talië, waar Tunis als toekomstig Italiaans& gebied beschouwd werd, wwas algemeen. 3) Het gevolg tITas
‘dat de aandrang van ItaliC om tot het verbond OostenrijkDuitschland toe te treden, grooter werd ,en zoo kwam Italië
met een ontwerp-verdrag voor den dag - Bismarck had
er op gestaan, dat het toetreden tot het Verbond van

1) Hoe ‘juist teekent hier Bismarck de mentaliteit der Italiaansche regeerders en voorziet reeds, wat in 1915 zou gebeuren.
2) ,,Als men iets van Italië hebben wil, moet men het vooral niet
naloopen” - schrijft Bismarck, #en op een andere plaats: ,,De Italianen
eischen altijd meer, dan zij zelf van plan zijn te geven.” Deze opmerkingen mag de huidige Engelsche regeering ter harte nemen bij haar
onderhan,delingen met Rome.
3) In de worsteling tusschen Frankrijk en Italië om de suprematie in
de Mbddellandsch,e
zee was Tunis de oude twistappel tusschen de beide
zusternaties, zooals het ruim 2000 jaar geleden de twistappel was tusschen
Rome en Karthago om di,ezelfgde suprematie. En de Italiaansche verontwaardiging was te begrijpen, daar in Tunis destijds tegenover 11200 Italianen
slechts 700 Franschen woonden. En ofschoon de Fransche regeering door
allerlei maatregelen die verhoulding wei ten gunste der Fransche bewoners
heeft verschoven, zoo woonden er in 1926 toch nog altijd 89215 Italianen.
tegen 71029 Franschen.
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Italië zelf moest uitgaan - hetwelk de Duitsche kanselier
op het stuk van zakelijkheid nogal meeviel en 20 Mei werd
dan ook het eerste drievoudig verbond tusschen Ilalië,
Oostenrijk-Hongarije en Duitschland gesloten. Daarbij verplichtten zich Italië en Duitschland wederzijds tot militaire hulp als één van beide landen door Frankrijk werd
aangevallen. Zoodra verder een van die drie mogendheden
met meer dan één andere in oorlog mocht raken, dan deed
zich voor alle drie contractanten de casus foederis voor,
bij gemeenschappelijk oorlogvoeren zouden zij geen afzon‘derlijke vrede noch wapenstilstand sluiten. Bij een aanval
van een van de drie op een vierde mogendheid zouden de
twee andere gewapende neutraliteit betrachten.
Overeenkomstig den wens& van Italië werd in <een loegevoegde clausule vastgesteld, dat hlet verdrag in geen geval als tegen Engeland gericht kon worden beschouwd.
De na het Berlijnsche congres steeds sterker wordende
anti-Duitsche campagne in Rusland had Bismarck aanleiIding gegeven met graaf Andrassy onderhandelingen te
openen over het sluiten van een Duitsch-OostenrijkschHongaarsch verbond. A priorie was het daarbij Bismarck’s
bedoeling, om, zonder te kort te doen aan de o’ptie voor
Oostenrijk, zooveel mogelijk ‘de vriendschappelijke betrekking met Rusland te behoaden. Nochtans moest hij steeds
rekening houden met de mogelijkheid eener ernstige wrijving met den Oostelijken nabuur. 1) Onder die omstandig1) Het was opmerkelijk, hoe groot de macht van de pers was in het
despotisch gerlegeerde Rusland en hoe zij door de Imachthsbbers zelf
werd gevreesd. Vooral lde invloed van Katkow (hoofdredacteur van de
Moskouer Zeitung), die gerugsteund werd door machtige groepen onder
het Russisch’e volk, was zeer groot. De tsaar, het hof, de regeering betoonden. zich Duitschgezind - de tsaar verklaarde zelfs herhaaldelijk, dat
keizer Wilhlelm I zijn eenigsten vriend in Europa was en hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om Bismarck een blgk van zijn vertrouwen te geven
- De Russische pers daarentegen nam over het geheel een zeer vijandige
houding tegenovler Duitschland aan, met het natuurlijk gevolg, dat de
openbare meening in Duitschland er in anti-Russischle geest op reageerde.
Het schijnt, dat de tsaar het schelden van de pers op Duitschland en
Oostenrijk niet ongaarne zag, omdat hij het een geschikte afleiding vond
voor #de binnenlan’dsche
ont,evredenheid. Katkon zelf was bovendien betrokken bij ondCernemingen
en speculaties der ultra-protectionistische industrieelen, die tegen Duitschland te keer gingen wegens $e verhooging der
ijzer- en kolenrechten. Hij stond ook bij den fsaar goed aangeschreven,
wijl hij d’ezen in den waan had gebracht, dat hij de troon in het binnenland steunde.
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heden was het voor hem van gewicht te weten, hoe Engeland zich in dat geval zou gedragen. Vandaar, dat hij door
den gezant te Londen, graaf Munster, Beaconsfield liet
polsen. In een parlicuher en strikt vertrouwelijk schrijven
van graaf Munster aan Bismarck d.d. 27 Sept. 1878 meldde
#de gezant, dat hij juist van het landgoed van flord Baconsfield was teruggekeerd, waar hij met den leider van Engel’and’s buitefilandsche politiek een onderhoud had gehad.
Wordt vervolgd.

Tentoonstelling De Groote Trek.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling De Groote Trek
welke zoowel in Amsterdam als te “s-Gravenhage is gchouden heeft de organisator Fred. Oudschans Dentz een
rijk verlucht Gedenkschrift samengesteld, dat in tal van
hoofdstukken de geschiedenis van de Voortrekkers en
van den Grooten Trek behandelt en dat een blijvend aandenken is aan deze historische gebeurtenis. Het wordt
ingeleid door den Buitengewoon Gezant ‘en Gevolmachtigd Minister van de Unie van Zuid-Afrika dr. H. D. Broekhuizen. De prijs is 2c5 cent. Een 4de druk ligt ter perse
en verschijnt dezer dagen. Toezending kan geschieden op
aanvrage bij ondergeteekende.
FRED. OUDSCHANS DENTZ.
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Grafschriften van Hollanders in Zwitserland,
Medegedeeld door M. C. SIGAL.
Bij verschillendte bezoeken aan Zwitserland noteerde ik
op begraafplaatsen ‘de grafschriften van Hollanders, die
er begravlen waren. Voor de groote biegraafplaatsen kan ik
niet voor de volledigheid instaan, daar de gelegenheid die
stelselmatig na te gaan ontbrak.
CLARENS-MONTREUX.
(Begraafplaats: Avenue de Belmont)
1 . Sepulgrumj t o p a r c h a r u m d e Waardeje genti Baertiana[ R.I.P.
Staande zerk met wapen der lzeerlijkheid Waarder (Zeeland) boven het opschrift.
2. In loving memory of[ Catharine Adolphina Dalrymple[ née de Beus] beloved wife of] R.W.G. Dalrymple Esq.
Passed away at Clarens on[ 12th February 19251 in her
50th year.
Staande zerk.
3. In loving memory of] Leonard Birnie[ died Nov. 20
19111 The Lord shall be thine] everlasting light.
4 . Frans[ Hendrik Karel[ B ö k e n k a m p ] A m s t e r d a m
l&ll[ Montreux 1899.
Liggende zerk.
5. Sophie/- Bosch Reitz] nee en Hollande] décédée le
2 4 juin lS95i à Clarensj J’avais ouï parler de toi[ mais
maintenant man] oei1 t’a VU] Job 42.5.
6. Jacob] Brandts Buysj 1920-1931.
Staande zerk.
7. Arts Pieter Geerke] 9 Jan. 18781 13 Nov. 1930.
Liggende zerk.
8. 1. H. Geselschap] née le 26 novembre] 1839[ décédée
le 12 juillet[ 1.904.
Staande zerk.
9. Christ est ma viel Baron] de[ Hardenbroek] de Lockhorst] ,décédé le 15 juillet[ 19211 Jean 11 v. 25[ Ps. 27 v. 5.
10. Ich bin die Auferstehung] und das Leben[ Hier ruht
in Gott Unico Graf zu Innhausen und[ Knyphausen Fidei-
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kommissherr[ auf Jennelt und Arle in] Ostfriesland] geb.
am 8 April 1831[ gest. am 25 September 1901
l l . J u l i e M a r i e ] O e t g e n s v a n Waveren[ P a n c r a s Clifford[ geb. te Nijmegen 4 Mei 1908] gest. te Davos 2 Juni
1925.
’
Eduard Theodoor[ Oetgens van Waveren] Pancras Cliffordj geb. te Hees bij Nijmegenl 3 July lS72[ gest. te Tcrrite1 15 Maart 192G.
Liggende zerk.
12. Hier rust] Gerharda Cramer[ geboren 9 October
18771 overleden 30 Januari 1930.
13. A. van de Laar[ Kapt. Luit. t.z.] 6 Oct. 1860-10
act. 1932.
Staande zerk.
14. Hier ruht] Hermann ter Mee@ von Crefeld[ gest. in
Lausanne / am 24 Sept. 1872 im Alter von IS Jahren.
Staande zerk.
15. Marguérite Caroline Mees] Rotterdam lS74/ Zermatt
1892.
Liggende zerk, waarachter cen zuil op voetstuk met opschrift: El rose elle a vécu] ce que vivent les rosent/
l’espace d’un matin.
16. Maria Elizabeth] Adriana Philippij geb. Mees] geboren te Rotterdam] 4 Januari lS55[ overleden te Lausanne] 12 September 1893.
1 7 . Madame[ M a r g u é r i l e M e e s - d e F i l l i e t t a z Bousquet[ 1845-1931] Votre tristesse] sera changée en joie[
J e a n XVI.V.20.
Liggende zerk.
1 8 . Jean[ B e r n a r d Guillaume[d e M u r a l l ] 1862-1935]
Eph. V. 1.
19. Gerard van Orsoy Veeren] geboren t’e Arnhem 2 October 1855[ overleden te Montreux 13 April 1927.
Liggende zerk.
20. H. E. cJ. A. D. Ramaer[ geb. Koch[ geb 24 Maart
1860[ overl. 16 April 1926.
Staande zerk.
21. Rudolf[ Baron van Reede[ van Oudtshoorn] geb. in
Holland 9 Dec. 1848[ gest. te Clarens 31 Mei 1886] Echtgenoot van C. M. Pringle[ 1 Cor. XV. 49.
Liggende zerk.
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22. Gabriëlle van de Wal1 Repelaer[ née de Podoska[
décédée à Carzesne (Pologne) le 30 aofit 1927.
0
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23. Jonkheer Pieter Hendrik] van de Wal1 Rlepelaer]
van Puttershoek] 9 juillet 1920.
24. A. J. Spengler] oud 7 jaar.
Staande zerk.
25. Wed. J.E. van den Bar] geboren H. de Vaynes van
Brakell[ 1831-1923.
Staande zerk.
26. Willem] C. de Voegt] Amsterdam ì87ì[ Clarens 1931.
Staande zerk.
27. Caesar Voûte[ 6.10.1884j 29.4.1936.
Liggende zerk.
28. Helena van Maning] geboren te Rotterdam] 27 September IS86[ overleden te Montreux] 1. November 19041
Ev. Johannes 13 vers 7.
Staande zerk.
28. Caroline Angélique[ de Graeff] van der Wyck] 10
août 1877-9 août 1936.
Liggende zerk.
2.
LUGANO.
(Begraafplaats : Via Trevano).
1, Bertha] von Balluseck] 1877-1934.
Liggende zerk.
2. Jeanne Buskes].
Liggende zerk.
3. Alberdina] van der Linde-Huizingal geboren 25 December -18611 gestorven 29 Mei 1920.
Staande zerk.
4. Hier rust] onze lieve man en vader[ S. 1. van der
Meulen] Meppel 1886. Lugano 1926.
Staande zerk.
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5. Leenderl Nicolaas Molenaar[ Geboren 28 Juni 1876
te Harlingen/- Overleden 7 Juni 1930 te Lugano.
Staande zerk.
6. Frederik Gare1 Quien[ 1843 Amsterdam 19311 Francisca Johanna Quicnj Scheusen( 1846-1934.
Liggende zerk.
7. Hier ruht in Frieden] Hugu Rau e[ aus Scheveningen] geb. 21 Juni 1868j gest. 3 Mai 19 t;3.
Kleine liggende zerk, waarachler )een staand kruis, waaro p : Ruhe sanfl.
3.

CASTAGNOLA bij LUGANO.
1. van Aken.
Grafkelder.
2. Alla Cara Memoria di] 1. H. Brinkman[ n. 10 Giu
18261 a Haarlem[ Olandal m. 29 Mag.] 1914 a/ Castagnola, waar naast: Georgio Carigiet[ n. 13 Mar. 18441 a
Churwalden[ Grigionij m. 10 Agis 19171 a Lugano.
3. Ci gît[ Catharina Magdalena[ van der Bijl11 née à
Velp-Hollandej le 11 mai 1884[ décédée h Castagnola[ le
15 avril 1919.
Liggende zerk.
4. Jakob Swart[ 21 Sept. lSSO] 6 Juni 1912.
Liggende zerk.
4.

GRUMO (Gemeente BEDANO, bij Lugano).
1. Hendrik Veen] uit Java[ geb. 11 Juli[ 1859 Sneek]
overl. 16 Nov.] 1929 Bedano.
Staande zerk.
5.

MASSAGNO bij LUGANO.
1. Heiko Toxopeus[ geb. 9 Januari 18621 op Nijenhuis
Oterdum[ Gemeente Delfzijl] Ncederland] overl. 4 Maart
19331 te Massagno] R.I.P.
Staande zerk.
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6.
THUN.
(Kerkhof om de Pfarrkirche).
1. Hier ruht] eine edle vortrefliche Frau[ Gertrude Stephanie Fischer[ geb. Grafin von Randwijck] die beste
Tochter, Freun’din, Gattin, Mutter[ f e r n v o n i h r e r Heimath[ Gelderland] starb sie in der Niederkunft[ am 3
ten Mai 1817[ ihres Alters 38 Jahr] In Dlankbarkeit und
Liebe] verbleibet ihr Andenken.
Monument in de vorm van een doodkist, waarboven een
grafzuil, het geheel op een voetstuk in een nis tegen de
buitenmuur der Pfarrkirche.
7.
BERN.
(Begraafplaats : Bremgarten).
1. Hier rust] Margaretha Elisabeth Ruysenaers[ overleden 12 October 1919[ te Bern, Zwitserland.
Staande zerk met wapen boven het opschrift; onder op
de zerk de eerste vier regels van Gezang 17~. 1.
iWordt vervolgd.

Documenten betreffende onze Vaderlandsche Geschíedenís uít dea Catalogo de MSS, de Améríca en la
Bíblíoteca Nacíonal de Madrid,
van J. PAZ. Madrid 1933.
N. 53 Relacion que hace Cornielles Guillermo Msestre del
navio llamado Santiago, que viene de Holanda de el
Puerto lde Amsterdam, de los navios que han salido
este ano a la Yndia de Portugal e Yndias de Castilla
y de sus portes y coma van guarnecidos. San Lucar,
19 Junio 1605. Ms. 2347.
N. 129 Capitulaciones de la Compania de Holanda y Gelanda sobre la navegacion de la India y otras provincias. Ms. 2348.
N. 243 (1) Razones en que se fundan los holandeses para
no dexar el comercio y navegacion de las Indias

.
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(2) Relacion de la jornada que la Armada de S. M.
hizo al Brasil para socorrer las plaças de aquella provincia y batallas que entre ella y la de los Estados
de Holanda se #dieron en 12 de Septiembre 1631. 1Ms.

3207.

N. 355 Relacion (del Sitio de la Ballia de Todos los Santos
por el Conde Mauricio de Nassau, su defensa y persdidas de 1~s holandeses. 1636. Ms. 2367.
N. 356 Relaça que veo Ida bahia de Todos os Santos sobre
la Victoria contra los holandeses. 3 Junio 1638. Ms.
2369.
N. 357 Relacion de la victoria que alcanzaron las armus
catolicas en la baia de Todos los Santos contra Olandeses que fueron a sitiar aquella Placa en 14 de
Junio de 1638 siendo governador del Estado del Brasi1 Pedro de Silva. Impreso en Madrid 1638. (2369)
N. 681 Relacion de los uucedido en Puer:ovelo y Panama
en 1680. Relacion veridica de la entrada y saqueo
que los piratas francesces ingleses y holandeses hicierqn en la ciudad de la ~Nucvq Veracruz gobernados
p o r Nicolas Vamhorne y Lorencillo olandeses d e
naciqn 18 de Mayo 1683. 20066 (61).
N. 685 Noticias de la Isla de la Tercera y de las naves
inglesas y holandesas que se avistaron. í9-23 Oct.
1701. MS, 18179 (39).

.

N. 1078 Compendio historial de la jornada del Brazil. De
oomo gans el rebelde alandez la ciudad del Salvador
y baia de Todos los Santos 1625. Ms. 2356.
N. 1079 Relacion breve del ~uceso del Brasil contra los
Holandeses 1625. Ms. 2356.
N. 1080 Discurso del Marques de Oropesa sobre el socorro
,de Pernambuco Cadiz 24 de Agosto de 1630. Me. lS7#9
WN. 1081 Lo que a Martin de Aróstegui se le ofrece acerca
Ide hater las instrucciones y titulos de las personas
que han ,de llevar y ejecutar el soeorro de Pernambuco. Madrid 11 Set. 1630.6 Ms. 18719 (43).
N. 1088 Adverlencias para la conservacion del comercio
#de Pernambuco y’destruccion de Holandeses. Madrid
12 de Octubre de 1630. Ms. 2362.
N. 1083 Relacion de la toma de Pernambuoo por los hoIandeses. 1630. Ms. 2362.
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los pueblos del Brasil y dcmas pwtas

en las India occidentales para quitarles las dudas y
falsas imaginaciones que podrian tener acerca de las
declaraciones de los. Estados Generales y de los Administradores de la Companfa-Compuesto por Daniel
Bredan notario..... de.. Amsterdam, MS, 2364

N. lQ85 Varios progresos de los Qlandeses en el Brasil.
Ganan el puerto de Nazareth. 1633. Ms. 2364.
N. 1086 Relacion de coma ganaron los Olandeses en el
Brasil la Parayba y el Puerto dc Nazareth. 1634.

Ms. 2365.

N. 1087 Relacion de la entrada de D. Luis de Roxas a gobernar la guerra del Brasil y su encuentro con las
Holandeses en el que fue desbaratdo y muerto. 1635.
Ms. 2366.
N. 1088 Relacion de la Bahia desde 29 de Marzo hasta 28
Abril que se imbio a Fernambuco. Ms. 2396.

N. íQ89 Relaça que en Consult3 da Junta Grqpde de 12 de

Julho nesta’ copia faltao alguas cousas. Sobre 10 que
paso en Brasil con los holandeses en 1639. Ms. 2370.

N. 1WQ (28) J)iscurw

en razop de la Campania

Oriental

que tiene los rebbekles de Olanda. Ms. 3015.
N. 1098 Advertencias para recuperacion de la plaza de
Pernambuco ocupada por ìos Holandeses. Ms. 2362.
N. 1184 Casos notables spcedidos en las costas de la ciudad
de Lima en las Indias y coma el Armada Ulandesa

rocuraba

coger el armadilla nuegtra qug b a x a can

Pa plata de ordinario a Cartasena desde el mes de
junio de 1624. Impreso en Madrid 1625. (2355).
J. K.
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Twee Nederlaadsche’ gedíchfen ín hef album van
Theobaldus Ryffhs, Bazel, 1602.

In de Bazelsche Universiteitsbibliotheek bevindt zich een
vroege druk van de Emblemata en ,,Ioncvrovvven van Hollant” van Daniël Heinsius. 1) Het is in de zeventiende
eeuw door een zekeren Theobaldus Ryffius (Dieboldt Ryff}
als album gebruikt. Het is met witte bladen doorschoten.
Op het eerste blad verschijnt het blazoen van de familie
Ryff, eene aanzienlijke patrlciërsfamilie te Bazel 2), omgeven met allerlei barokke versieringen. Daarna twee witte
bladen, het titelblad en de ,,Ioncvrovvven van Hollant”
(niet doorschoten). Na de ,,Ioncvrovvven” weer een wit
blad, daarna op blz. 6r, 7r en 8r drie gedichten met de
hand geschreven, blijkbaar door een zekeren N. Colijn
Eén gedicht is in het Fransch, de anderen in het Nederlandsch. Op de drie gedichten volgt eene heel aardige en
levendige waterverfschilderij op perkament van eene havenscène., blijkbaar in Holland, daar de schepen de Hollandsche vlag voeren. Een walvisch zwemt op de voorgrond. Daarop twee witte bladen, dan de blazoenen en on‘derschriften van Johan Ludwig en Johann Philip, graven
van Nassau-Katzenelnbogen, uit het jaar 1606; dan de
emblemata. Op de emblemata volgen nog 53 blad’en, die
enkele blazoenen en opdrachten van prominente Bazelers
#dragen. Vele bladen zijn echter uit het boekje gescheurd
geworden, waarbij wel enkele verdere opdrachten verloren
zijn geraakt. Ook de emblemata moesten daaronder lijden 3). Ryff blijkt zijn album 1602 te hebben begonnen len
in hetzelfde jaar heeft ook N. Colijn de gedichten erin geschreven die hier volgen.

amare,
cupi1) Quaeris
quid
sit
amor,
quid
hanc
#dinis
et
quid/
Castra
sequi?
chartam
h o rinspice,
doctus
8 r i s./
Haec
tibi
delicias
est
tumq;
ostendit
Amorum:/
Inspicce;
sculptori
ingeniosa
manus.
Aen
de
loncvrovvven
van
H o I I a n t..... Theocritus à Ganda. Zonder jaartal. Vgl. Mario Praz, S t u d i
s u I Co n ce t t i s m o, Milano 1934, blz. 67 vlgg.
2 ) Wilh’elm Vischer-Hseusber, Neujahrsblatt für Basels Sugend,
B a s e l
1 8 7 2 .

Bd. L.

3) Er ontbreken: emblemata no. 3, 6, 10, 11, 15, 17-19, 23; teksten:
2, 4, 7, 11, 12, 16, 18-20, 24.
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Blz. 6r.
Tot Cupido.
0 Tirannich Godt dier mennich brenght ter doot,,
Eerst bracht Eneas Ariadne (door u bestier) 1) in noot,,
Dido al was Eneas van haer onthaect,,
Insgelijcx heeftf hij haer met ontrouwe biefaect,,
Lucretia Schoon haer daghen doort Swaert mineert,,
10, door V toedoen is in 2) een koe verkeert,
Attalanta heeft mennich Ionckman doen sneuen,,
Wel hem die naer V raet niet en deruen Leuen,,
Vleys en bloet van V. dienaers ghij verteren doet,,
Maer de Gracht van V. pijlen mij gheen seer en doet,,
Tis Den Minnaer t’quaetste fenijn
Te beminnen en ut hemindt te Sijn.
Blz. 7r.
Amour Q’uestce.
Cest du Coeur Ocieux
Vne moleste et Tourmant Gratieux
Honte en l’enfant, en la vierge une Crainte
Qui rend sa face ung peu de Rougeur tainte
Fureur en femme, et en l’homme un désir
Au Vieillard foible un Ris plain de plaisir.
Et en celuy qui sen ingaudit y moque
Vn mal pongnant, qui contre luy Retroque.
Tout par Amour
Amour par Tout.
Amoureuse Clause
Blz. 8r.
Tortelduyffken treurich sijnde lamenteert,,
Horende onder des popeliers koel beschouwen,,
In droefheyt, den lantman sijnde gemoueert,,
Berouen, Haer Ioncxkens, die willen op houwen,,
0 Sij pijpt dan Sij claecht, den sanck is vol rouwen,,
Vreuchde gheender,handen len kanse vermaeken,
Tselffde is den Minnaer int verlies sijndfer vrouwen,,
Recht als hijse niet houwen en kan ter spraken,,
In hem door Sijn wachten en lieffelijck haken
Fij verlies van lieuen ghij passeert alle saecken,,
0 Bien heureux q’uil Seroy,t
D’auoir sa maistresse quandt yl Voudroyt
N. Colijn - ao. 1602
ady 10 febrewary
1) Het tweede haakje ontbreekt in het handschrift.
2) i n ontbreekt in het handschrift.
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Het geboortejaar van Dieboldt Ryff is onbekend. Hij was
de zoon van Andreas, Ryff 1), een aanzienlijk wolwever,
en later burgemeester te Bazel, een van de groote figuren
der Baielsche geschiedenis. Hij itrercl 1602 door zijn vader uit Frankfort a.d. Main naar Bazel teruggebracht, nadat hij in vreemde landen was gereisd: Dsarovér bericht
Andreas Ryff in zijn ,,Reise Biechlin” (MS. in de Univeraiteitsbibliotheek Bazel) :
2.l Marcij 1602, Reist Ich Im Namen gottes dz 54
Mol Na& Franckfort, bin den 10 Apprillis, got Lob,
Wider kommen vnd also 21 Tag aùfgweszen.
vnd Bracht mein Sohn heim. 2)
Viscber-Heusler vermeldt, blz. 33, dat, naar het album
te oordeelen, Dieboldl tol Hamburg zou zijn gekomen. Bewijzen daarvoor zijn echter in het album niet te vindsen,
De verzen van Colijn zijn in het album geschreven twee
maanden voordat Dieboldt naar Bazel is teruggekomen,
en wij kunnen misschien aannemen, dat zij in de N,ederlanden zijn geschreven. Andreas Ryff heeft betrekkingen
tot de Nederlanden gehad. ,,Als den Anfang seines Glückes
bezeichnet er, dass ihm in sommer 1573 die Faktorei
eines grossen Antwerpener Tuchhausles tibertragen wurde.” 3)
Hij zelf blijkt in de Nederlanden niet te zijn geweest, ofschoon hij 1586 in Keulen was 4). Zijn eigen bericht over
de ,,Faktorei” bevindt zich in zijne levensbeschrijving .5).
Het begin van de XVIIde eeuw was ook de tijd, waarin
de Nederlandsche handel en cultuur begonnen, te bloeien.
Wat zou natuurlijker zijn, als dat Andreas Ryff zijn zoon,
zoo al niet naar Antwerpen, dat in die tijd niet juist in
bloei was, dan toch wel naar Nederland zou zenden? (De
groote toestrooming van Zwitsers begint echter om 1650).
In ieder geval moet Dieboldt eene zekere belan stelling
voor de Nederlandsche taal en cultuur hebben ge 7rad om

1 ) V g l . vischer-HeusFer, t . a . p . ; A n d r e a s HeuSIer-Ryhiner, A n d re a s
R y f f i n B e i t r ä g e z. vaterl&hdischen
G e s c h i c h t e IX, B a z e l
1 8 7 0 ; Allgemeine D e u t s c h e Biocjrebhle B d . X X X e n d a a r
aangehaalde Iit&ràtuirr.
2 ) Universiteitsbiblicj&+%k

Bazel; A.

3) Heusler-Ryhiner, blz. 6.
4)
5)

,,R e i s e B i e c h I i h”, blz. 29r-32r.
Heusler-Ryhiner,

blz.

96-99.

II. 4 4 a . b l z .

125r.
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zulk een boek als album te gebruiken en om Nederlandsche verzen - en wel door een Nederlander - daarin te
laten schrijven. Wij hooren echter verder weinig over
hem. In het jaar 1629 overleed hij.
De stijl van de gedichten blijkt daarop te wijzen, dat een
rederijker de nieuwe stijl hxeeft gepoogd te schijrven. Men
beachte de rijmen: verteren doet: seer en doet en de regél
met binnenrijm:
Tselffde is den Minnaer int verlies sijnder vrouwen,,
’
Recht als hijse niet houuren en kan ter spraken,,
en de vele Fransche woorden: mineert, Zamenteert, gemoueerf, passeert. Over een N. Colijn heb ik niets kunnen
vinden.
In het jaar 1605 schreef Dieboldts landgenoot Thomas
Platter 11 zijn intusschen beroemd geworden bericht over
zijn ,,Reis von Basel1 in Frankreich, Spangien, Engellant
vnndt niderlandt” dien hij 1599 had gemaakt. 1) Platter en
Ryff kunnen wij als voorloopers van dile Zwitsersche studenten beschouwen, die in de tweede helft van de 17de
eeuw ,;eine wahre Schweizerbegeisterung” in Holland aantroffen. 2) Hiermee zijn twee vertegenwo’ordigers van
geslachten, die in de geschiedenis van Bazel geen onbeduidende rol hebben gespeeld, reeds in nadere betrekking
tot de Nederlanden gekomen. Deze bijdrage over Ryff wil
nog een klein bewijsstuk leveren voor de NederlandschZwitsersche cultureele betrekkingen in de 17de eeuw.
BAZEL-CAMBRIDGE.
LEONARD FORSTER.
1) V g l . H a n s H e c h t , T h o m a s P l a t t e r s ‘des J ü n g e r e n Eng.l a n d fa h r t i m J a h r e 1 5 9 9, Halle 1929, blz. xxiii.
2) Edgar Bonjour, D i e S c h w e i z u n d H o l l a n d i n i h r e n g e s c h i c h t I i c h #e n B e z i e h u n g e n, Neue Schweizer Rundschau, Jan.
1936 (Openbare les aan de Universiteit Bazel). Vgl. ook daar aangehaalde
literatuur.

PROSPECTUS VAN SAXO-FRISIA.
Tweemaandelijksch Tijdschrift door Dr. J. M. N. Kapteyn.
Uitgave: Van Gorcum en Co. N.V. - Assen.
HISTORIE IN WOORD EN BEELD
lste jaargang - No. 3 Uitgave: Van Gorcum en Co. N.V. - Assen.
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Onder de Studeerlamp.
Van Kerspel tot Gemeente.
Schets van de geschiedenis van de
Vledder en haar landbouwleven, door
man, Commissaris der Koningin in
gen, oud-burgemeester der gemeente

Drentsche gemeente
Mr. J. Linthorst Hode provincie GroninVledder.

Uitgave: Van Gorcum en Co. N.V. - Assen.
Men zou zoo oppervlakkig meenen, dat er van een kleine
gemeente als Vledder in leen uithoek van Drente geborgen,
weinig te zeggen zou zijn.
Dit valt geweldig mee, wanneer men ziet wat de hoogst
begaafde scnrijver hiervan heeft weten bijeen te brengen,
wetenschappelijk te rangschikken en zoo te beschrijven,
dat het aangenaam en onderhoudend leest.
Het zou ongetwijfeldf van veel nut zijn, als meerdere
ambtgenooten, die aan het hoofd staan van kleine gemeenten (in de grootere zijn gewoonlijk uitgebreide archieven al lang onderzocht en gerangschikt) dit goede
voorbeeld zouden volgen, wat juist in ‘deze kleinere dorpen
en stedlen kan veel aan ‘den dag komen, wat van gewicht en
algemeen belang is.
In het Voorwoord wordt de situatie door den schrijver
dan ook volkomen juist gekarakteriseerd :
.,,Ieder die het platte land kent, gevoelt hoe de samenlevmg in ,de dorpen vele geslachten heeft gebouwd. Aan
alle kanten bespeurt hij het werk der historie”; vandaar
dat schr. zich reeds voorbereidde tot dit werk door zijn
reeds eerder verschenen pennevrucht: ,,Het ontstaan der
gemeenten in Drenthe.”
We vinden dan in dit boek de geschiedenis van Vledder
van 1400 tot heden, vergezeld van de noodige kaarten en
illustraties, waaronder de merkwaardige kerk en molen
te Vledder ; we kennen toevallig beide uit eigen waarneming, hebben ook leens voor een onderzoek de begraafplaats bij de kerk bezocht en kunnen ons voorstellen, dat
de onderzoeker hier veel werk heeft kunnen verrichten,
in aanmerking genomen, (de stof, die hier l!etterlijk en flguurlijk ligt opgestapeld.
Merkwaardig is ook de hoeve te Vledder uit de 18e ‘eeuw.
Schr. heeft de wetenschap door dit boekjle samen te stellen (en het is nog niet eens zoo klein - ca. 240 bladzijden)

ONDER DE STUDEERLAMP
een grooten dienst bewezen, zoowel door
menstelling en bewerking, als door het
Zelfs de kleinste gemeente heeft haar
risch oogpunt voor zich zelf zoowel als
.
land.
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de wijze van saillustre voorbeeld.
belang uit histovoor het geheele
Red.

Oe oorsprong van Límburg en Gelre en enkele
naburige heerschappíjen,
door Dr. P. C. Boerer.
Uitgevers-Maatschappij Gebr. van Aelst (E. van Aelst)
Maastricht-Vroenhoven (Belg.) - 1938.
Schrijver heeft dit werk gewijd aan het land lusschen
Luik en Aken, waar hij de schoonste jaren van zijn leven
heeft doorgebracht en behandelt achtpereenvolgens in verschillende hoofdstukken om. : de oorsprong der graven
van Wassenberg-Gelre; een onblekende dynastie van Limburg; de Limburgsche aanspraken op den hertogstitel van
Neder-Lotharingen; hoe Valkenburg aan Heinsblerg kwam
en zijn eerste dynastie! de Voogdij *Meerssen; de Flamenses;
verder bevat het boekje <een lijst van genealogische tabellen
en een nuttige index.
Vele nieuwe gezichtspunten word’en hierin geopend, vooral in het tot nog toe zoo schaars belichte tijdperk van de
1Ode en llde eeuw, zoodat hierin ,een belangrijke aanvulling uit de historiebeschrijving uit dien tijd is tot stand gekomen; in verband hiermede willen we ook noemen de
genealogische tabellen van de graven van Arlon, Chiny,
Gelre, Kleef, Montargen, Wassenberg, de Paltsgraven aan
<den Rijn en de heeren van Avesnes, Valkenburg etc.
Alles is goed gedocumenteerd, wetenschappelijk behandeld en getuigt van veel bronnenonderzoek; terwijl de nieuwe gegevens met zorg zijn getoetst aan datgene wat tot nog
toe op dit gebied werd geleverd.
We hebben hier te doen met een degelijk studiewerk,
waarvan ieder, die omtrent den oorsprong van twee provincies van ons land iets wil weten of schrijven, nota dient
te nemen.

,
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Heraldisch Vademectm
Wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz. door J. C. P.
W. A. Steenkamp, Kolonel der Art. B.d., R. M. W, 0.
Uitgever: S. W. Melchior, Amersfoort.
Dat is nu nog eens een boekje, dat, bij wijze van spreken,
iedereen in zijn bezit moet hebben.
Handig formaat, keurig verzorgde uitgave met duidelijke
afbeeldingen.
Het is samengesteld in den geest van den Wappenfibel
van Hildebrandt, Debrett’s Heraldry, zooals in de inlei#ding ook vermeld staat en bevat een korte zakelijke verklaring van bijna alle heraldische termen, juist genoeg
om vlug te weten, wat de een of ander technische term
beteekent.
De naam van den schrijver is voldoende waarborg voor
de juiste uitlegging en de degelijke bewerking.
In het algemeen overzicht wordt een korte doch noodzakelijke les gegeven in ,de geschiedenis der heraldiek,
kleuren en meest voorkomendre figuren., daarna volgt dan
het alphabetisch register; dat is het eigenlijke werk.
Daarna nog een index der afbeeldingen; het zijn er 39,
allen even duidelijk en zelfs voor den leek zeer begrijpelijk.
We behoeven in dit geval niet in bijzonderheden af te
dalen, het boekje spreekt voor zich zelf en we zouden het
ook voor schoolgebruik willen aanbevelen, want de jeugd
begrijpt nog weinig van het belang der heraldiek voor het
goed begrip der geschiedenis, niet alleen maar ook voor
het goed begrip van ‘slands wapens en die van vorstenhuizen.
Hoe weinigen kunnen b.v. de teekens verklaren voorkomende op het wapen van Prins Bernard om maar eens een
enkele te noemen.
Dit dient anders te worden en daarom ook is dit werk
voor het algemeen zeer aan te bevelen.
Red. Nav,

,
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Het Congres van Berlijn (en wat daarop volgde)
door K. F. H. de Kroon.
11. (Vervolg Nav. LXXXVIII, 34).
,,Nadat ik in een paar woorden het doel van mijn komst
had uiteengezet, leidtde lord Bcaconsfield ons gesprek in
met de opmerking, dat hij veel had nagedacht over den
huidigen toestand in Europa. Hij zag - hij kon het niet
ontkennen - met een zekere voldoening, dat Rusland,
verblind en door meen onzinnig Slavlophilisme bevangen,
zijn oude bondgenooten van zich stootte en de Drie-Keizeralliantie scheen op te geven. Engeland wilde bondgenooten
hebben om mede te kunnen ingrijpen in het lotsbestel van
Europa; de politiek der non-interventie was ,onpraklisch
en voor een land, $dat zich van zijn macht bewust was, op
den duur onmogelijk - zij was afkomstig van Cobden en
zijn aanhangers eti deze had(den op politiek gebied mlet
,,non-intervention at ony price” al evenveel schade aangericht als op handelsgebied met ,,free, trade without reciprocity.” De natuurlijke bondgenooten voor Engeland waren Duitschland en Oostenrijk, zoodat hij met vreugde in
een alliantie met Duitschland zou treden. Die vraag, waarop
het daarbij aankwam, was Frankrijk en de mogelijkheid
van een Russisch-Fransche alliantie. M,aar j’uist op dit punt
gaf hij mij de stelligste verzekering; Frankrijk zou Duitschland nooit aanvallen, zoolang het zag, dat Engeland dezen
aanval als casus belli zog beschouwen.
,,Ik antwoordde hierop, dat ik me er zeer over verheugde
deze opvattingen te vernemlen, maar dat de zaak van té
veel gewicht was voor ons, om niet alle eventualiteiten
vooraf scherp onder ‘de #bogen te zien $en daartoe rekende
ik vóór alles de toekomstige houding der Kroon en die
van de oppositie.
,,Wat de Kroon betreft” - antwoordde lord Beaconsfield - ,,kunt u volkomen gerust zijn. H.M. de Koningin
kent voor Engeland slechts één vijand: Rusland en zij
wenscht niets vuriger dan een volledige overeenstemming
met Duitschland. En wat den Prins van Wales betreft,
deze heeft zekere sympathieën voor Frankrijk, meer echter nog” - voegdle hij er glimlachend bij - ,,voor Frangaises ; deze sympathieën zijn evenwiel niet zoo diep, als
zijn afkeer van Rusland.” En wat d’e liberalen aanging, geloofde Beaconsfield niet, dat het eigenlijke Manchesterdom
(de Freetraders en de non-in te’rventionist’en], zooals het
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onder Gladstone aan he.1 bewind was geweest, ooit weder
vasten voet in Engeland zou verkrijgen. Hij wilde daarbij
volstrekt niet zeggen, dat zijn partij eeuwig aan het bewind
zou blijven, maar hij rekende toch zeker op de eerstvolgende 5 5 6 jaar - hij zou dan wel het juiste oogenblik
voor de nieuwe verkiezingen vinden, zoodat - al gingen
eenige stemmen verloren - hij nog kon rekenen op ,,a
good working majority.” Bij lde groote meerderheid van
het Engelsche volk was een bondgenootschap met Duitschland zeer populair en #de vrijhandels-vredes-ideeën der
Bright-Cobden-mannen werden sleeds meer als onpraktisch verworpen.”
Bij het afscheid nemen had lord Neaconsfield den gezant
nog verzocht aan Rismarck te schrijven, dat, indien prins
Hismarck Engeland in het Oosten wilde helpen en Duitschland daardoor in moeilijkheden met Rusland komen ZOL~,
Engeland wel zou zorgen, dat Frankrijk zich niet roerde.
,,We wil1 in that case keep France cluiet, you may depend
Lzpen

11s.”

Toch was dit alles Bismarck niet voldoende, al gaf hij
toe, dat het in bedwang houden van Frankrijk door Engcland bij een eventukelen oorlog tusschen Duitschland en
Rusland op zichzelf al veel waard was. Maar hij vertrouwde de zaak niet al te veel, vooral na een brief van Miinster
dd. 14 Oct. 1879, waarin deze schreef: ,,Een oorlog legeu
Rusland zou hier (in Engeland) steeds populair en ongevaarlijk voor Engeland zijn; daarentegen zou een oorlog
m e t F r a n k r i j k ~1s e e n ycel ernstiger z a a k w o r d e n b e schouwd en veel meer tegenstand bij de natie vinden.”
Bovendien vond Bismarck, dat de grootste moeilijkheid
voor Duitschland om tot een vasle overeenkomst met Engeland te geraken, lag in <de onmogelijkheid van elke vertrouwelijke bespreking ,,wegens de indiscreties der ministers tegenover het Parlement en in het gemis aan zekerheid
van een verbond;’ voor hetwelk in Engeland niet de Kroon,
maar slechts één der wisselende Kabinetten verantwoordelijk zou blijven. Hel in het openbaar voeren van dergelijke
besprekingen zou nadeelig kunnen zijn voor Duitschland’s
positie.
Ook was er nog een tweede struikelblok om tot een
nauwe toenadering met Engeland te komen: Helgoland
,,In Engelsch bezit is dit oerduitsche eiland niets aanders
dan een steunpunl voor aanvallen op de Duitsche Elb’emonding en ‘de Holsteinsche westkusl.... %Helgoland heeft
in vredestijd voor Engeland in ‘t geheel geen- en in den
oorlog slechts een problematiek nut” - schreef Rismarck
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aan graaf Munster - ,,en de afstand van dit eiland -zou
op de openbare meening in Duitschland een zeer goeden
indruk maken. Engeland kan door geringe, het land zelf
bijna waardelooze offers, zich onzen blijvenden steun zijner politieke belangen verzekeren.”
Graaf Munster vereenigde zich gebeel en met volle overtuiging met de inzichten van den kanselier, doch vermeed
tegenover de Engelsche slaatslieden zorgvuldig deze kwcstie aan te roeren, om niet te laten merken, hoe gebrand
Duitschland op het bezit van Helgoland was. Toevallig
was in den afgeloopen winter (de Britsche minister van
koloniën, Lord Derby, er zelf over begonnen; hij had toen
duidelijk te kennen gegeven, dat Engeland hoegenaamd
geen prijs stelde op het bezit van ,,die geheel onnutte rots
in de Noordzee.” Daarbij was het evenwel gebleven en
met dit vraagstuk over Helgoland bleef ook de toenadering
tusschen Duitschland ‘en Engeland onopgelost, niettegenstaande de Britten moesten erkennen, dat Duitschland
hen in de Egyptische kwestie groote diensten had bewezen.

De regelingen van het Congres van Berlijn hadden de
Balkanstaatjes geenszins tevreden gesteld. Bosnië en Herzegowina hadlden zich met *de wapens tegen de Oostenrijksche bezetting gekeerd. Griekenland was ontevreden over
de in 1881 eirrdelijk vastgestelde grenzen, maar het sterkst
was lde ontevredenheid in Bulgarije; hier bleef men de
vereeniging met Oost-Roemelië wenschen. Aanvankelijk was
de Russische invloed te Soïla overheerschend; de eerste
vorst, prins Alexander von Battenberg, was een neef van
den tsaar, die hem Russische ministers opdrong en het
leger door Russischle officieren liet organiseeren. Niet lang
echter verdroeg het Bulgaarsch nationalisme deze voogdij ;
in 1883 zond prins Alexander zijn adviseurs weg en van
‘dat oogenblik af trad een sterke verkoeling tusschen Petersburg en Sofia in, die in den loop der volgende jaren
het karakter van vijandschap kreeg.
Den 18den Sept. 1883 brak plotseling de revolutie -in
Philippopel los ; de Turkschse gouverneur werd over de
grens gezet en Oost-Roemelië proclameerde de aansluiting
bq Bulgarije. Dat was wel ‘n breuk van het Congres van
Berlijn, maar men linet het gaan, bevreesd voor een nieuwen
oorlog in den Balkan te doen ontbranden. Wel weigerde
de tsaar #de gebisdsvergrooting
van zijn ontrouwen satelliet
te erkennen, waartegenover Engeland, dat in dezen tijd
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weinig reden had den Russen aangenaam te zijn, de Rulgaren heimelijk steunde, doch ,direct gevaar leverde dit
niet op. Onverwachts echter kwam er oppositie van den
kant van Servië en Griekenland; Servië eischte grondgebied, dat aan Bu$arije bIehoorde, doch vroeger Serviscll
was geweest, terwqi Griekenland de aansluiting van Epirus
eischte.. Koning Milan van Servië begon direct den oorlog
tegen Bulgarije, doch werd overal verslagen en slechts de
tusschenkomsl van Oostenrijk redde Servië; bij den vrede
van Boekarest 3 Mrl 1886 werd de status o[uo ante hersteld; Griekenland wer,d door een b1okkad.e van de groote
mogendheden tol rede gebracht.
In Bulgarije bleef de toestand intusschen onzeker. De
tsaar bleef onverzoenlijk tegen de aansluiting en dreigde
zelfs met leen bezetting van Bulgarije. Een beweging, door
Rusland aangestookt, onder leiding van den panslavist
Zankow zette vorst Alexander af; hij werd gevangen genomen en over de grens gevoerd. Wel keer#de hij spoedig naar
de hoofdstad terug, waar de nationalistische anti-Russische
Stamboelow de macht in handen had genomen, doch reeds
den 7den Sept. 1886 legde hij de kroon neer. Nu poogde
Rusland nogmaals Bulgarije onder zijn totalen invloed
te krijgen; 25 Sept. d.a.v. werd generaal baron von Kaulbars als buitengewoon gevolmachligde van den tsaar naar
Sofia gezonden met de geheime opdracht Sobranje en
leger te winnen. Hij trad echteli met een ruwheid en ongemanierdheid op, ldie in en buiten het land de hevigste
ergernis en verontwaardiging wekte. Ten slotte verliet hij,
nadat een door hem aan het Rulgaarsche regentschap gericht ultimatum onbeantwoord was gebleven, met alle
Russische consuls 17 Nov. het land. 1)
Rusland had zich in Rulgarije grenzeloos gecompromitteerd en het besef, (dat men dit fiasco aan zijn eigen onbekwaamheid te wijten had, verhoogde slechts de *geprikkelde stemming. Woronzow verklaarde, na de lezing van
een artikel in de Kölnische Zeitung over het optreden van
Kaulbars, met een grimmig gezicht: ,,Wij zijn als de honden, ‘die men met hun neus door hun eigen vuil wrijft.”
De tsaar was verbittlerd, omdat ook na de verwijdering

’

1) In een brief uit St. Petersburg naar B,erliJn geschreven: ,,S. M.
est monté contre tout-le-monde, parceque les Bulgares ne cedent pas
et que son affreux Kaulbars SB couvrz cl-, ridicuIo.” Dz tsaar wordt voorgesteld als een beklagenswaardigen psychophaath, die niet toerekeningsvatbaar kan worden geacht.
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van zijn vijand Battenberg uit Bulgarijee
de zaken daar
tegen zijn verwachtingen en wenschen gingen eu de woede
keerde ‘zich tegen Oostenrijk.
Ook de verhouding tusschlen de Russische regeering, die
vóór alles beducht was- voor ‘een nieuwen lerugkeer van
den zoo gehaten Battenberger, en het regentschap in Bulgarije was meer en meer gespannen geworden. Om te
trachten aan den onhoudbaren toestanld een seinde te maken, zond het Bulgaarsche regentschap begin Dtec. 1886,
onder leiding van ‘den minister van justitie, Stoilow, een
deputatie naar d,e mogendheden, die tegen het midden van
die maand te BIerlijn kwamen.
Er was niets, waar tsaar Alexandler zich op dat oogenblik
zoo, ongerust over maaktle dan over een colup de tête van
Alexander von Rattenberg. Keerde ideze opnieuw naar
Sofia terug, dan zou de tsaar onverbiddelijk overgaan tot
een militaire bezetting van Bulgarije. Om dit te voorkomen, verzocht d’e tsaar aan keizer’ Wilhelm als hoofd van
het Duitsche leger den prins van Battenbferg,
die nog
steeds Duitsch officier was, beslist te ontraden om nactr
Sofia terug te keeren. Keizer Wilhelm, die het optreden
van Battenberg - ,,Battenbergschwindel”, volgens Bismarck - steeds had afgekeurd, schaarde zich ook nu
onvoorwaardelijk aan Rusland’s zijlde. 1)
Intusschen trachtte die Russische minister von Giers de
Bulgaarsche kwestile in Rùssischen geest op te lossen,
waarbij ‘t er vóór alles op aan kwam het regentschap te
doen verdwijnen. Een militaire bezetting van Bulgarije
was onmogelijk; vrijwillig zou het regentschap niet verdwijnen; er bleef duss geen andere ‘uitweg, dan door een
gemeenschappelijke pressie der mogendheden te Sofia en
Konstantinopel de heeren tot aftredgen te dwingen. In hun
1) Den 8en Dsec. had de gezant te St. Petersburg een langdurig
gesprek met den tsaar. Z.M. sprak toen zeer hartelijk over k,eizer Wilhelm
,,HiJ is werkelik onze eenige vriend; van alle anlderen hebben wij slechts
vijandschap te verwachten; ik meen #dit nicet van keizer Frans Jozef persoonlijk, hij is eerlijk en betrouwbaar, maar Rusland kan dit onderscheid tusschen h’em en zijn regeering niet erkennen en dat maakt me
bezorgd voor Rusland. Ik zal stellig den vrede niet verstoren; ik weet,
dat keizer Wilhelm alles zal doen om hem te behouden. Ik reken op
hem en op prins Bismarck. Maar Oostenrijk handelt sl,echt tegen ons; wat
de couranten t,egen Duitschland schrijven, heeft geen beteekenis, dat zijn
domheden, maar wat ze tegen Oostenrijk zeggen, is werkelijk gerechtvaardigd.”
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plaats ZOU dan moeten komen een door Rusland, met
goedvinden van (die Yorle en de mogendheden aan ‘te wijzen regent, die tot taak zou hebben die orlde te herstellen,
het leger te organiseeren en de gemoederen te kahneérén.
Het kwam werktelij k tot uitvoerige besprekingen tusschen
de mogendhleden, doen net du,urde lang - het waren vooral
Oostenrijk en Engeland, die telkens weer bezwaar opwicrpen - eer men net allhans in beginsel ééns was over
den te volgen weg en toen kwam de verrassing nog onverwachts. In Bulgarije stoorde men zich niet aan net geconfereer der mogendheden en zelf willende beslissen over
zijn hoogste belangen, koos de groote Sobranje, welke
3 Juli lSS7 te Tirnowa was bijeengekomen, vier dagen
later, prins Ferdinand van Koburg tot vorst van Kulgarijle.
Dat verwekte een nieuwen storm. Rusland verklaarde,
dat het de keus der Sobranje nooit zou erkennen: prins
Ferdinand, Hongaarsch magnaat, Oostenrij ksch officier en
Woomsch-Kalholiek, die dus ,,de drie Russische Cerberuskoppen tegelijk aan het lijf had” - volgens Bismarck moest een uitbroedsel van Weencn-13uda-I’est zijn en vergrootte slechts die tegenstelling tusschen Rusland en Oostenrijk. Vooral in Hongarije had zich in het najaar van
1886 een sterk chauvinistische en anti-Russische stemming
geopenbaard, doch {de Oostenrijksche minister vim Buitenlandsche Zaken, graaf Kálnoky, #die wist, dat hij in deze
Bulgaarsche kwestie niet op Duitschland behoefde te rekenen, daar Bismarck het optreden van Rusland gerechtvaardigd achtte, dacht niet, zoomin ~1s keizer Frans *Jozef,
aan een oorlog tegen Rusland. 1) Hij had trouwens legen
de Russische aspiraties op den Balkan reeds elders steun
gezocht en wel bij Engeland en Italië. Deze mogendheden
sloten op 12 Feb. 1887 een overeenkomsl, waarin zij verklaarden den status quo in de Middellandsche zee en aangrenzcmle zeeën le zullen handhaven en me1 deze ovcreenkomst verklaarde Oostenrijk op 23 Maart in te stemmen.
Italië, dal zich bij deze afspraken geducht deed gelden,
had zulks kort te voren bij de vernieuwing van het Drievoudig Verbond ook reeds gedaan. Handig profiteerend
van de spanning in Europa dwong het zijn bondgenooten de toezegging van steun voor zijn Noord-Afrikaansche
* 1) In de Rijksdagzitting van 11 Jan. 1887 had Bismirck zijn standpunt
in de Bulgaarsche en Europeesche kwestie duidelijk uiteengezet en zijn
koele, klare rede had de oorlogszuchtige stemming allengs doen kalmeeren.
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aspiraties en de erkenning van zijn recht tot medespreken
in Balkankwesties af. Deze afspraken tusschen uos’ienrijk,
Italië en Engeland over den status QUO in de Middellandsche Zee, die op het eind van het jaar 1887 nog eens in
een meer tormeelen vorm werden nerhaald, lagen geneel
in de lijn van Bismarck’s politiek, wien er alles aan gelegen was om Uostenrijkl #een ruggesteun te geven, zonder
uat Duitschland daarvoor Rusland behoefde 10s te laten.
De stemming tusschen Rusland en Oostenrijk was in
,dien tijd meer dan slecht; #de leiders in het tsarenrijk, niet
bij machte ‘den binnenlandschen toestand te beheerschen,
poogden voor de zooveelste maal ,de stijgende ontevredenneia af te lleiden naar het buitenland en het volk, groot
kudldsdier
als het overal is en nog eeuwen blijven zat, liet
zich drijven in de richting, in welke de leiders een uitweg
zochten voor eigen behoud en eigen voordeel.
Meer nog dan Ruslan’ds onwelwillende toon en twistzieke houding tegenover 0 ostenrij k, wekte ongerustheid
zijn dreigend sabelgerinkel. In den laatsten tijd waren er
over de hondmerd militaire treinen uit het binnenland bij
de Weichsellinie aangekomen; bij Luck werden groote
veldschansen en gebouwen opgericht voor het onderbrengen van troepen en voorraden; ook werd daar een tweede
brug over de Styr gebouwd en langs de Gallicische grens
stonden toen reeds vier Russische cavalerie-divisies met
talrijke artillerie. In die plotsselin,ge
dislocatie van Russische troepen op zóó groote schaal lag een zeer duidelijke
bedreiging #en zij wekte niet alleen in Oostenrijk, maar ook
in Berlijn groote ongerustheid. Want look tegen Duitschland werd in stilte stemming gemaakt. Als de panslavisten
onder elkander waren, dan verklaarden zij ronduit, dat
Duitschland moest neergebeukt worden, omdat het te sterk
was en Rusland aldus verhinderde zijn ,,heilige nationale
roeping” te vervullen. En wat Oostenrijk betrof, dat land
moest ,,verbrijzeld” worden.
Bismarck, die het gevaar van dit heillooze stoken helder
inzag en vóór alles den vrede wilde bewaren, raadde het
kabinet te W,eenen dringend toch vooral niet op Rusland’s
tartende houding te reageeren, terwijl hij te Petersburg na*drukkelijk waarschuwde, ldat een aanval op Oostenrijk
voor Duitschland den casus foederis zou vormen.
Oostenrijk’s wensch om dien oorlog te vermijden was
even sterk als die van Duitschland. Graaf Kalnoky verklaarde, dat hij niet op Rusland% provocatile zou ingaan.
Rusland geen [enkel voorwendsel aan de hand zou doen en
nog veel mind>er er aan dacht zelf aan te vallen. Maar aan

de Newa ging men maar door; von Giers” uitingen tegen
von Bülow over Oostenrijk werden steeds heftiger en
agressiever en hooge militaire officieren staken niet onder
stoelen of banken, dat het spoedig op Oostenrijk los zou
gaan. Toen deed Bismarck een meesterlijke zet op het
politieke schaakbord, hij liet den ouden keizer Wilhelm
een brief schrijven aan tsaar Alexander, waarin deze den
tsaar herinnerde aan de nauwe familiebanden en aan de
gevoelens van genegenheid tusschen hun vaders, waaraan
hij gedurende heel zijn leven de heugenis had bewaard:
,,j’en ai gardé la tradition dans ma longue vie et je tiens
à Vous les exprimer de no,uveau dans un moment, où les
nations dont Dieu nous a confié le gouvernement, n’ont
yue leurs monarques pour leur conserver les bienfaits de
la paix et de l’ordre social partout en Europe.”
,,Om die nobele taak te vervullen, zal het vóór alles noodig zijn om elk misverstand uit den weg te ruimen, dat
het wederzijdsch vertrouwen in elkanders vreedzame en
vriendschappelijke bedoelingen zou kunnen verzwakken.”
De Duitsche keizer weerlegt dan achtereenvolgens alle beschuldigingen, die door de panslavisten tegen Duitschland
geuit waren ‘en in verband daarmede verzekert hij, dat hij
nooit eenig vijandig plan tegen Rusland zou kunnen koesteren. ,,Al mijn gevoelens” - zoo schreef hij - ,,gaan uit
naar den vredle, niet alleen wegens mijn leeftij’d, maar ook
onder de dwingende macht van het plichtsbesef. Ik ben
overtuigd, dat gij evenzoo ldenkt als ik en dat wij onze
volken zullen weten te bewaren voor de rampen van een
oorlog, waarvan de uitslag alleen ten goede zou komen
aan de vijanden ld’er monarchieën in Europa.”
Hoewel de oorlogszuchtige stemming in Rusland aanhield, ofschoon graaf Kalnoky den algemeenen toestand
pessimistisch beoordeelde, - en hij was niet de eenige ofschoon de opeenhooping van Russische troepen aan de
Westgrens aanhield en de Russische pers voortging met
de hetze tegen Oostenrijk, toch bleef de brief van keizer
Wilhelm, niet zonder uitwerking. Tijdens het bal in het
Winterpaleis op 26 Jan. 1888 stelde tsaar Alexander 111
den Duitschen gezant een schrijven ter hand aan keizer
Wilhelm en gaf hij de meest vriendschappelijke en vredelievendIe verzekeringen ten opzichte van Duitschland. Over
Oostenrijk was de tsaar niet zeer te sspreken, maar hij
dacht er’ niet aan dat land aan t’e vallen; de militaire maatregelen aan de Westgrens, w:iarover Europa zooveef ophef
had gemaakt, waren enkel maar genomen, om tegen een
Oostenrij kschen aanval beveiligd te zijn.
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Daarmede trad een kentering ten goede in. De tsaar en
de sultan bleven weliswaar de erkenning van Ferdinand
.als vorst van Bulgarije weigeren, nmar ze deden geen mw+
te meer om hem uit Sofia, te verdrgven. Oostentijk kon
voldaan zijn, maar de meeste reden tot tevredenheid had
Bismarck; het was hem gelukt den vrede te handhaven,
het tweevoud& verbond intact en de banden met Rusland
vast te houden.
Het in 1884 tusschen Dauitschland,
Rusland en Oostenrijk gesloten geheime verdrag - het z.g. Drie-Keizer-verbond - liep in (den zomer van 1887 af en Rusland wenschte het verbond niet te hernieuwen wegens zijn ernstig geschil met Oostenrijk over de Bulgaarsche kwestie. Het
streefdie
daarentegen naar een alliantie met Duitschland
alleen.
Deze kw,estie werd 6 Jan. 1887 ingeleid door graaf Peter
Sjoewalow, vroeger gezant te Londen (en broeder van den
Russischen gezant te Berlijn. Tijdens een bezoek bij Herbert von Bismarck kwam hij op de politieke verhouding
tusschen Rusland en Duitschland.
,,De zaak is” - zeide hij - ,,dat de Rijkskanselier ontheven kan worden van de zorg, dat Rusland gemeene zaak
met Frankrijk zou kunnen maken. Keizer Alexander zal
zeker Duitschland nooit aanvallen en allerminst in een verbond met Frankrijk en ik ben overtuigd, dat er binnen
24 uur een schriftelijke, bindende verklaring van hem te
verkrijgen zou zijn, dat hij zich no(oit zal mengen in een
Frans&-Duitsch
conflict, onverschillig of Frankrijk
Duitschland aanvalt of dat gij Frankrijk een oorlog aandoet en het 14 milliard oorl,og&hatting oplegt. De eenige
tegenprestatie zou van Uw kant moeten zijn ‘een schriftelijke herhaling van dce verklaring van den Rijkskanseher,
dat Duitschland Rusland niet zal verhinderen de sluiting
der Dardaneilen te verlangen. Dàt is het eenigste, wat den
tsaar op “t oogenblik aan ‘t hart ligt; van de Rulgasen
en de Zuid-Slaven heeft hij volkomen genoeg.” 1)
Bismarck trad dadelijk in dit voorstel.
1) bter wist vorst Ferdirxmd van Bulgarije met den tsaar vrede te
skAten. blad& hij zich reeds in WW ont$aan bd v a n zi& antidatssibcheo
r SWP+IXB&W, gaf hjJ in 1896 ;te ksnnzsrs, dat hij zjjn zoontje in
rjcle Qrtbdo~ Griek&-Katholieke Kerk wilde laten opnemen. Hoewel
dit hem zijn vrouw kostte en hi hierom door den pair geexcomrnuniceerd
en door keizer Frans Jozef als apcrstaat
behandeld werd, leverde deze
daad hem de erkenning en den steun van den tsaar op.
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Vier dagen later, den dag vóór de beroemde Rijksdagrede, waarin hij de beschuldiging verre van zich wierp,
dat Duitschland naar Bulgarije zou loopen om ,,dort die
Handel zu suchen, die wie hier nicht finden können”, had
hij de beide gebroeders Sjoewalow te dineeren genoodigd
en bij die gelegenheid is het tusschen hem en graaf Peter
Sjoewalow tot een eerste voorloopige vaststelling der punten van een eventueel Duitsch-Russisch verbond gekomen,
hetgeen Bismarck den volgenden dag in den Rijksdag op
een vraag van den Centrumleider Windthorst echter ontkende.
Graaf Peter Sjoewalow begaf zich met het in hoofdzaak
door Bismarck geredigeerde ontwerp naar St. Petersburg om het tractaat met een daarbij behoorend geheim
protocol aan keizer Alexander 1II ter goedkeuring voor te
leggen. Na teenig overleg en met belangrijke wijzigingen in den oorspronkelijken tekst kwam het ,,Rückversicherungsvertrag” in Juni 1887 tot stand. Den 18en van
‘deze maand werld het door graaf Peter Sjoewalow en Herbert von Bismarck geleekend. In een oorlog van een der
verbondenen met één mogendheid, met uitzondering van
een aanval van een der partners op Frankrijk of Oostenrijk, zegden beiden $den ander een welwillende neutraliteit
toe. Duitschland erkende de historische rechten van Rusland op den Balkan, terwijl zij afspraken geen veranderingen in den status quo van dit schiereiland te zullen
accepteeren zonder voorafgaand overleg. In een bijgevoegd
zeer geheim arlikel verklaarde Duitschland zijn moreelcn
en diplomatieken steun voor het geval Rusland de kwestie
van de zeeëngten aan de orde zou stellen.
Op verzoek van den tsaar bleef het verdrag ge!ieim.
Voor Bismarck was de hoofdzaak, dat hij althans voor
drie. jaren gewaarborgd was tegen een Russisch-Fransche
alliantie. De btetrekkingen
tusschen Duitschland en Oostenrijk bleven onveranderd en Bismarck wilde trachten de
betrekkingen tusschen de drie keizer-monarchieën op denzelfden voet voort te zetten, alsof de drie-keizer-alliantic
nog bestond.
Niettemin blleef de verhouding tusschen Duitschland en
Rusland slecht. Voortldurend
stookte {de Russische pers tegen D,uitschlanld en geen dag ging voorbij, of in een of ander
blad werd geschimpt sen gescholden op Duitschland en
alles, wat Duitsch was. Natuurlijk reageerden daarop de
Duitsche bladen xen ook hun toon werd scherp en bitter.
Op deze wijze werden de officieele vriendschapsbetrekkingen tusschen beide landen gesladig ondermijnd en het
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scheen wel of de Russische regeering of althans zeer
hooge regeeringsamhtenaren die perscampagne begunstigden en aanwakkerden. Voortdurend keerde de volkomen
rechtmatige klacht van Duitsche zijde over de stelselmatige
vertroebeling der openbare meening terug, maar het hielp
niets; de Russische diplomaten haalden minachtend hun
schouders op en zelfs een beroep op den tsaar bleef vruchteloos. Deze hield hardnekkig vast aan de meening, ,,dat
de pers geen beteekenis had en dat het alleen maar imbécilen waren, #die zich door haar lieten beïnvloeden.” Toch
maakte het te Berlijn een zeer pijnlijke indruk, toen, vlak
na een nieuwe klacht, de chef van het persbureau Fcoktistow - een overtuigd en fel anti-D,uitscher - op keizers
verjaardag met leen hooge ridderorde werd bedacht en nog
meer kwaad bloed zette het aan Duitsche zijlde, dat bij
diezelfde gelegenheid de vice-gouverneur van Nisjni-Nowgorod, Neklioedow leen keizerlijke onderscheiding ontving;
deze ambt’enaar had zich met den militairen gouverneur
Baranow bijzonder uitgesloofd om den Franschen revanche-apostel Paul Deroulède, bij zijn bezoek aan de jaarmarkt? feestelijk te ontvangen. Er was den voorzitter van
de ,,Liguc des Patriotes” een feestmaal aangeboden, waarop Baranow en Neklioedow gloeiende speeches op Frankrijk hadden afgestoken.
Dat alles deed aan Duitsche zijde de gal overloopen; men
beschouwde dit terecht als een moreele oorvijg en zelfs
keizer Wilhelm was er het pijnlijkst door getroffen. Ook
voor Bismarck, wien door de Duitsche pers, wégens zijn
onveranderlijke vriendschappelijke gevoelens voor Rusland,
reeds .gemis aan eergevoel was verweten, had dit nieuwste
bewijs van onverschilli beid der Russische regeering iets
persoonlijk kwetsends. f! erlijn uitte zich dan ook op bittere
wijze over de zonderlinge houding der Russische regeering
en ‘dit maakte wel eenigen indruk. Jous avez raison” zeide von Giers tegen den Duitschen gezant - ,,je pense
sur teut ceci à peu près comme vous .et je suis profondement désolé {de l’état actuel ides choses chez nous.” Hij
schoof echter d’e schuld van dat alles o’p zijn collega van
Binnenlandsche Zaken, graaf Tolstoi. Toen de Duitsche
gezant von Bülow zijn bevreemding uitte over de houding
van den tsaar, anlwoordde von Giers: ,,Ook ik heb ZM.
vaak gewezen op de fatale gevolgen van het stoken der
pers,maar Z.M. had toornig geanlwoord: ,,Ben ik niet
meer de meester? Wanneer ik wil, dan behoef ik slechts
met de vuist op tafel te slaan en al het lawaai houdiop!”
‘t Is mogelijk”’ - merkte von Bülow op - ,,maar we weien allemaal, dat, als een lawine eenmaal aan ‘1 rollen
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raakt, geen macht ter wereld #deze kan stuiten. En wij kennen te goed de motieven der oorlogspartij ; zij rekenen er
vast op, <dat de tsaar dan concessies in het binnenland zal
moeten doen, evenals Alexander IE na den Krimoorlog en
keizer Frans Jozef na 1859 en 1866. Een oorlog - een
nederlaag, hopen zij ! - is voor de Russische revolutionairen slechts het middel tot hun doel: den val van het autocratische stelsel.”
Von Giers was het hiermede roerend eens; ook hij zag
den toestand donker in en gaf een paar staaltjes van de
fatalistische indolentie van den tsaar. $laar” - liet hij er
op volgen - ,,geloof nooit, dat Z.M. zich zal allieeren met
Frankrijk en een samengaan met Frankrijk tegen Duitschland zou nooit gebeuren; Z.M. had niets met de Franschen
op.”
Dit onderhoud had plaats op 27 Sept. 1887 - den 7den
October d.a.v. hield grootvorst Nicolaas Micbaïlowitsj, tijdens zijn overtocht van Teneriffe naar Duinkerken aan
boord van het Fransche S. S. ,,Urugay”
leen toast op Frankrijk, waarin hij - volgens berichtsen
in <de Fransche pers
- gezinspeeld had op een spoedigen gemeenschappelijken
oorlog van Rusland en Frankrijk tegen Duitschland.
1
Hevig waren de verontwaardiging en <de woede hierover
in Duitschland. Keizer Wilbehn was er zoo verbolgen over,
dat hij zijn adjudant, luitenant-kolonel Von Villaume opdroeg te St. Pletersburg
zijn diepste verontwaardiging over
de rede van Iden grootv80rst uit te spreken en vooral #over
het feit, (dat die tsaar Iden jeugdigen prins niet bestrafte.
Zoo werd de verhouding tusschen Duitschland en Rusland stesds slechter, bijna onmogelijk. Von Giers mocht
klagen over ‘de 2idomheid” der panslavisten, die een alliantie met Frankrijk wenschten, wat - volgens hem - toch
een onmogelijkheid was ,,car on ne s’allie pas avec une
pourriture” - een opmerking, die von Giers drie jaar
later reeds tot een leugen maakte - het feit was niet te
loochenen, dat hun invloed zienderoogen toenam. Les extrêmes se touch’ent:
lde alliantie tusschen het despotisch
geregeerde tsarenrij k en de meest-democratische republiek
van Europa stond voor de deur.
In deze omstandighe’den
had de ontmoeting tusschen
Alexander 111 en Wilhelm 1 in Nov. 1887 groote politieke
beteekenis. De tsaar, die geruimen tijd bij zijn familie in
Kopenhagen had doorgebracht, maakte zijn terugreis via
Rerlijn. Nauwelijks was het voornemen daartoe bekend of
,de Fransche zoowel als de Russische pers hen met haar de
invloedrijke panslavistlen poogden den tsaar hiervan af
te houden; zelfs vervalschte brieven werden hem in han--
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,Lden gespeeld, om hem van een bezoek aan Berlijn te doen
afzien, maar Alexander zette zijn wil door.
Den l&den Nov. kwam hij met de keizerin en zijn kindef ren te BIerlijn aan (#des ochtenfds half elf) en reeds denzelfden avond zette hij ‘de reis naar St. Wersburg Froort.
Tijcdens dit oponthoud had hij een gesprek met Bismarck,
waarin hij den kanselier de stelligste verzekering gaf zich
met geen enkele agressieve coalitie in te laten en in geen
geval Duitschland te zulllen aanvallen. In dienzelfden geest
had ‘de tsaar zich ook tegen zijn oud-oom Wilhehn uitgelaten.
Alexander 111 was hoogst voldaan over dit bezoek en
verklaarde tegen von Giers, dat hij de overtuiging had
,,qu’il faut absolument rester de bons amis.” Opmerkelijk
was ‘t, dat de pers nà tsaren terugkeer, wat Dnitschland
betrof, gematigder uit lden hoek kwam, maar Bismarck
betwijfelde of di& wel lang duren zou.
Naar de Kölnische Zeitung van 23 Nov. 1887 volgens
*authentieke gegevens meedeelde, was tij(dens het onderhoud tusschen Alexander 111 ‘en Bismarck gebleken ,,dat
den tsaar een geheele reeks brieven en depêches over de
houding van Bismarck in de Bulgaarsche kwestie was
voorgelegd, [die vervalscht waren en die, wanneer zij ècht
waren geweest, ‘den tsaar allen grond zouden hebben ie-geven ,dle politiek van Bismarck te wantrouwen en den
kanselier seitelijk als zijn vijand te beschouwen.
Bismarck wist reeds tijdmens het onderhoud den tsaar te
overtuigen, <dat hij hlet slachtoffer was van een vuilen poli*tieken zw(endel en heeft dan ook spoedig de vervalsching
officiëel vastgest’eld. Met vergunning van den tsaar werden
de vervalschtle
documenten in den ,,Reichtsanzeiger” van
31 Dec. 1887 gepublioe.erd.
Deze publicatie verwekte groot opzien. De met listig
,overleg
jen met nauwkeurige kennis van zaken opgestelde
-brieven waren er alle op berekend keizer Alexander tegen
Duitschland op te hitsen len Bismarck’s politiek ten opzichte van Rusland verdacht te maken.
In lde kabinetten van Europa verdiepte men er zi,ch in,
welke staatsman in die vervalsching de hand zou hebben
.gehB.d; de leen verdacht Qen ander. Ook von Giers had die
<brieven ontvangen, ongeveer gelijkertijd met den tsaar,
naar hij beweerde, maar er was red,en aan de waarheidsLiefde van d’en Russischen minister ie twijfelen. Lijn geheele houding in deze zaak maakte trouwens een misselijken indruk, door <de manier, waarop hij nu eens dezen
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dan genen beschuldigde; zelfs werden prins Mcsjtsjerski
- de hoofdredacteur van de felle anti-Duitsche ,,Grasjdanin” - en grootvorst Alexei genoemd. Eerst geruimen Lijd
later werden de eigenlijke daders van deze infame schurkenstreek ontmaskerd: hel waren de voormalige geheime
Fransche agent Foucaul de Mondion, Nieter, directeur van
het ,,Bureau (de la presse étrangère” te Brussel, en de
toenmalige Belgische consul te Sofia. De eerste publiceerde
in 1890 onthullingen in het boulangistische blad ,,Le Petit
National”, waarin hij beweerde, dat bij <de z.g.n. Bulgaarsche documenten had verkocht ;lan den Franschen minister van Buitenlandsche Laken Flourens (E. Daudct:
,,Hist. tdiplomatique de 1’Alliance Franco-Russe. 1773-1893,
bldz. 218 en v.) deuxième é,dition) en deze had ze door
bemiddeling van generaal Appert, gezant te St. Petersburg,
Alexander 111 doen toekomen.
Naarmate in Rusland de helze tegen Duitscblancl en al
wat Duitsch was toenam, won de beweging voor aansluiting bij. Frankrijk in kracht. Dat was lrouwcns geen opmerkelijk
verschijnsel; er waren in het tsaristische Rusland zoowel onder de conservatieve hoogere standen als
onder de revolutionairen talloozen, die dweepten met
Frankrijk en de Fransche cultuur. Bij de onthulling van
het standbeeld van generaal Chanzy te Nouart had de Russische militaire attaché, generaal Fredericks, een rede gehouden vol betuigingen van bewondering en warme sympathie voor het Fransche leger. Voor Duitschland was dit
alles minder aangenaam, te meer, waar in Frankrijk een
man op weg naar de macht scheen, die een sterke activiteit in de richting van ‘een revanche-oorlog ontwikkelde:
generaal Boulanger. Bismarck was zóó overtuigd, dat ,,het
historisch proces, ‘dat sedert ldrie eeuwen tusschen Duitschland en Frankrijk bestond, niet beëindigd was en dat
Duitschland er op voorbereid moest zijn, het van Fransche zijtde voortgezet te zien”, dat hij in zijn Rijksdagrede
van 11 Jan. 1887 verklaarde:
,,Naar mijn overtuiging hebben wij een oorlog te vreezen
door een aanval van Frankrijk, zij het over tien dagen of
over tien jaren - dat is een kwestie, die ik niet beslissen
kan, dat hangt geheel af van den duur der regeering, die
juist aan het bewind is.....”
In deze oorlogsdreiging was het Schnaebele-incident als
een vonk bij het kruitvat. Schnaebele, commissaris van de
Fransche grenspolitie, werd onder valsche voorwendsels
over de grens gelokt, gevangen genomen en door het
Reichsgericht te Leipzig wegens spionnage veroordeeld
(ook reeds in 1887 schenen de Duitschers dus al handig
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te zijn in het over de grens lokken men gevangen nemen
van onschuldige buitenlandlers; ik dacht, dat dit een speciale ziekte van de nationaal-socialisten was).
Over ‘deze verkrachting der internationale rechtsregelen
was in Frankrijk begrijpelijkerwijze heel wat te doen; men
zag er een poging van Bismarck in om den oorlog te forceeren. Gelukkig bleef de regeering te Parijs kalm; zij stelde een onderzoek in en zond de resultaten ervan naar
Berlijn, waarop Schnaeblele dadelijk werd vrijgelaten,
waarmee het incident was gesloten.
En toen kort fdaarop de carrière van Boulanger een
roemloos einde vond, trad een verdere ontspanning lusschen Frankrijk en Duitschland in ten was ook het gevaar
van een Russisch-Fransche alliantie voorloopig van de
baan.
In dit verband is van beteekenis de houding van den
Russischen gezant te Parijs, baron von M,ohrenheim, die
ronduit verklaarde, ‘dal tsaar Alexander 111 het aftreden
van generaal Boulanger ongewenscht achtte. Boiulanger
had te Moskou en St. Petersburg vele geestdriftige bewonderaars, die er van overtuigd waren, dat de generaal, zoodra hij de macht in handen had, schoon schip zou maken
met de democratische Republiek; hij stond trouwens in
nauwe relatie met invloedrijke Russen. Hoe het .officieele
Rusland reageerde op den val van Boulanger, bleek uit de
woorden van von Giers: ,,Lees Français sont le plus infecte
des peuples, le gouvernement français est mauvais hete;
le gâchis à Paris est complet.” En grootvorst Alexei uitte
zich met een: ,,Paris, c’est fort jdrôle et amusant, mais Dieu
nous garde d’une alliance avec la France. 11 n’y a pas de
fonds à faire sur les Français et puis ce serait l’envahissement <de la révolution. 11 faut rester avec 1’Allemagne.“’
In
latere gesprekken met den Duitschen gezant kwam von
.Giers herhaaldelijk op de zaak terug. ,,Hoe kunnen de
Franschen toch zoo ‘dom zijn” - zeidce hij - ,,zich voor
te stellen, dat keizer Alexander gemeene zaak zou maken
met de Clemenceau’s tegen zijn oom. De keizer heeft een
afschuw van zulk een alliantie; hij is niet van plan de
kastanjes uit het vuur te halen voor de commune.”
De vijandige houding door de regeering Disraeli lord
Beaconsfield in 1878 tegenover de Russische Balkanaspiraties ingenomen, werd mede bepaald door de gebeurtenissen in Midden-Azië, waar de Russische expansie meer
en meer ‘de grenzen van Afghanistan naderde, deze zelfs
breigde te overschrij,den. Wel wist de Engelsche regeering
m 1879, althans voor wat dit gebied betrof, een dam op
<te werpen tegen een mogelijk samengaan van Russen en
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Afghanen, doch de eersten zetten hun expansie voort; i 1
dit en de volgende jaren veroverde Skobelew het gebiec 7
der Turcomannen en in 1884 werd Merw bezet. En het
was niet alleen Rusland, dat Engehmd moeilijkheden op
koloniaal gebied bezorgde, ook Frankrijk vond het .onop
houdelij k op (dien weg. Zoo was het natuurlijk, dat Engeland in een vriendschappelijke verhouding tot Dui Is&land en zijn bondgenooten een tegengewicht trachtte te
vinden.
Na den val van het kabinet Gladstone (8 Juni 1885) was
lord Salisbury met de vorming van een nieuw Tory-ministerie bielast. Den 26sten Juni ontving hij het corps-diplomatique, bij welke gelegenh’eid
hij den Duitschcn gezant,
graaf Munster, ,de verzekering gaf, dat hij, in overeenstemming met (de tradities van de conservatieve partij, alles in
het werk zou stellen om de verstandhouding met Duitschland weder tle maken, zooals die was in de dagen van lord
Beaconsfield. Hij schreef trouwens een eigenhandige brief
aan von Bismarck om dezen ook persoonlijk de verzekering te geven van zijn vriendschappelijke gevoelens jegens
Duitschland.
Bismarck bleef echter een uiterst gereserveerde houding
aannemen tegenover (de vriendschapsbetuigingen der Engelsche staatslieden : ,,Onze politiek eischt een voorzichtig
onderhouden van onze betrekkingen met Rusland en Oostenrijk en het verhoeden van teen breuk Cusschen deze
twee landjen, omdat ons belang eischt, dat wij zoowel met
Oostenrijk als met Rusland in vrede leven.” Bovendien
kende Bismarck Engeland te goed om niet te weten, dat
een alliantie met Engeland voor Duitschland beteekende;
Engelsche politiek op eigen kosten te voeren, m.a.w. voor
Albion ‘de kastanjes uit het vuur te halen.
Zoo bleef die verhouding tusschen beide landen in dit
stadium, tot er eenigen tij’d later weder ernstige koloniale
geschillen tusschien hen uitbraken ; zij betroffen Z anzibar
en de Samoadeilanden. In beide aangelegenheden had men’
aan Duitsche zijlde ‘dien indruk, dat de Britsche vertjegenwoordigers het als hun taak beschouwden, het wantrouwen (der inlandsch*e potentaten tegen Duitschland te wekken en het in zijn koloniale aspiraties hindernissen in
‘den weg tic leggen. Bovendien was er in Zanzibar onophoudelijk geharrewar over de ,grenzen
en tusschen de
Duitsche en consulaire ambtenaren. Dit alles werkte natuurlijk zeer ongunstig op Idle verhouding tusschen Duitschland en Engeland jen bleef de kwestie van een politieke
toenadering vanzelf rusten. .
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Inmiddels had het ministerie Salisbury einde .Januari
1886 wederom voor een kabintet-Gladstone plaats gemaakt
waarin lord Rosebery minister van buitenlandsche zaken
was en lord Granville de portefeuille van koloniën had.
De Duitsche gezant, graaf Hatzfeld, die M;ünster was opgevolgd, had met lord Rlosebery een onderhoud over den
politieken toestand, waarbij ook de ,verhouding
met
Duitschland ter sprake kwam. ,?Kehsehetsend voor de Engelsche opvatting” - schreef hij aan Bismarck - ,,was de
uitlating van lord Rosebery: ,,Il est cependant bien possible
que vous trouverez alors qu’il’ est de votre propre intérèt
de nous soutenir et dans ce cas vous nous soutiendrez.” 1
Eind Juli 1886 kwam opnieuw een conservatief kabinet
onder Salisbury aan het bewind, doch het bracht geen wijziging in ‘de verhouding tusschen de beide landen. Telkens
ontstond er wrijving tusschen consulaire ambtenaren in
overzeesche gebieden, waar Engeland en Duitschland elkander den voorrang betwistten en tusschen al die koloniale strubbelingen ‘door kwam de Egyptische kwestie zich
op vden voorgrond stellen. Churchill’s politiek was er op
gericht, Frankrijk elke concessie in Egypte te weigeren ten
’ einde het hieruit weg te dringen en verlder te trachten zich
weder met Turkije te verstaan. Om Berlijn gunstig te
stemmen, wendde hij al zijn invloed aan om Duitschland
in ‘de koloniale kwesties - Zanzibar en Samoa - zooveel
mogelijk tegemoet te komen, zoodat indmerdaad tusschen
de beidte regeering overeenstemming werd verkregen.
In April 1888 bracht koningin Victoria een driedaagsch
bezoek aan keizer Frederik en zijn gemalin te Berlijn. Bij
die gelegenheifd hald Bismarck een langdurig onderhoud
met (de Engelsche koningin. H.M. gaf onvoorwaardelijk
haar sympathie te kennen met de vredespolitiek der drie
centrale mogendheden, gelijk zij zich in ‘t algemeen met
Duitschland’s builenlandsche politiek kon vereenigen. Voor
zoover het aan haar lag, zou Engeland zijn gewicht in de
schaal leggen aan die zijde, ldie als het meest vredelievend
bekend was. Bismarck uitte er later zijn voldoening over,
dat de koningin zich gedurende Ide audientie van elke poging tot inmenging in Duitschland’s binnenlaudschje ,politiek had onthouden - ,,wenn sie vielleicht von Besorgnissen über ,die Richtun *ader zukünftigen Politik Seiner Kaiserlichen Hoheit des Ek ronprinzen nicht frei war.”
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GESLACHT- EN WAPENKUNDE

Aanteekenlngen

betreffende de West-Europeesche
Eeraldfek,

In de Navorscher 1937 (jaargang 86 pag. 270 e.v.) zijn
eenige beschouwingen opgenomen over de West-Europecsche Heralrdiek welkc beoogden <door het schiften der stclsels te komen tot een beter inzicht van de beteekenis der
algemeen gebruikelijke stukken. De daar geleverde algemeene beschouwingen deden het inzicht naar voren komen, dat in den loop der eeuwen een stelsel op den achtergrond was geraakt dal als eigenlijke grondslag kan gelden.
Evenwel zal het (den opmerkzamen lezer wel opgevallen
zijn dat in hoofdzaak die Heraldiek blehandeld is welke
in ‘t algemeen niet verder reikt dan dc Kruistochten.
Het ligt 1 hans in de bedoeling te trachten deze lijn door
te trekkien tot in het tijdperk dat gelegen is tusschen hei
Carolingische tijdvak en de reeds vermelde Kruistocllten,
waarbij echter die opmerking moet worden gemaakt, dat,
gezien ‘de zeer groole moeilijkheid om aan zuivere gcgcvens te komen, zulks niet anders dan in zeer globalen zin
het geval kan zijn.
Alvorens deze grens definitief te overschrijden zij de aandacht gevesligd op het werk van Rietstap ,,Handboek der
Wapenkunlde” waarin deze zich eenigszins vroolij k maakt
over het feit {dat de Engelschman Lower getracht heeft het
wapen van Adam en Eva op tle sporen. Di1 is van veel belang omdat zal blijken dxt dit wapen, gelijk met dat van
den Normandischen Leeuw, eigenlijk den grondslag vormt
van de systeemen welke in onze eigen gewesten alsmede in
Engeland tot ontwikkeling zijn gekomen.
Lower heeft ‘dan gevonden dat het wapen van Adam is
de gueules plain, dat van Eva zou zijn argent plain, dat
door Adam als hartschild zou zijn opgenomen.
Vooreerst bestaat ook thans nog in de Engelsche heraldiek de gewoonte om het wapen van een erfdochter op te
nemen in het hart van het schild van den echtgenoot, maar
ook vinden wij het wapen terug in den juist aangegeven
vorm bij het geslacht Viándcn (Luxemburg). Het oude X W pen van #dit geslacht is nl.
Veld van keel met hartschild van zilver.
hetwelk tot 1288 gevoerd werd, doch na den slag bij
.Woeringen door Jan van Rrabant gewijzigd in den vorm
zooals wij het nog vinden in het wapen der 3ranje-Nassau’s (Wie weet of onze benaming ,,vijand” voor tegenstander niet met den naam van dit oude en belangrijke
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geslacht verband houdt; in het Duitsch ,,feind”, jn het
Engelsch ,,fiend” ook wel booze of duivel).
Voorts vinden wij bij T. v. ‘d. Laars (dat de Graven van
Vianden te Roth een Commandery der Tempeliers hadden
opgericht, welke k 1225 is overgegaan aan de Jo’hanniter
Orde, zoodat de mogelijkheid bestaat dat ook de Tempeliers van ldit stelsel gebruik gemaakt hebben,
Nemen wij nu met Gust. A. Seyler in zijne Geschichte der
Heraldiek aan dat die bekende carbonkel van Cleeff van
later ,datum is, dan blijft voor het oude wapen van Cleeff
over:
Veld van zilver met hartschild van keel.
hetgeen op dezelfde samenstelling wijst als Vianden.
Bovendien is het een grensgeval waarvan de belnngrijkheid nog nader zal blijken, doordat hierbij uitsluitend gebruik gemaakt is van bloote schilden, dwz. van schilden
zonder stukken )en alleen bestaande uit een enkele kleur,
het zg. eenkleurige schild.
Merkwaardig is (dan ook dat ditzelfde schild aangetroffen
wordt in Frankrijk bij het geslacht Narbonne-Pellet waarvoor Gheusi in zijn Blason Heraldique geeft
zijnlde Narbonne ancien
Veld guemes Hartschild argent au chef sable Melgueil.
Niet alleen vinden wij hier overeenkomst in het gebruik
der oude #eenkleurige schilden, doch ook dat dit juist betrefl het geslacht Narbonne, omdat, zooals later zal blijken,
in xde oud-Hollandsche literatuur de verhalen betreffende
Willem met ldgen Hoorn medebrengen een afstamming van
het geslacht Narbonne-Aimeri.
Het bekende geslacht Plantagenet draagt ook den naam
van Ange-Vin, welken naam wat (de vorming betreft wel
zeer (dicht bij Or-ange komt, waaruit zou blijken den zeer
nauwen band tusschen )de oude Fransche, Engelsche en
Nederlandsche heraldiek in de vroegere Middeleeuwen, te
meer waar ook Viand’en eensluiden(d
is met het Fransche
,,viande”,
vleesch. Ten overvloede zij hieraan toegevoegd
dat volgens bekende verhalen onze driekleur aan de Republiek zou zijn geschonklen
door den Franschen Koning
Hendrik IV. In werkelijkheid zal dit wel geweest zijn een
welwillend gebaar van den koninklijken meester tegenover
den vazal om de kleuren van het guidon de couleurs der
prinsen van Orange, welke Rood, Wit en, Blauw, waren,
over te brengen op (de Nederlanden.
In verband met Cleeff vinden wij o.a. bij T. v. d. Laars
Wapens, Vlaggen ten Zegels in Nederland op pag. 62 een
verhaal uit Teisterbant, adat de aandacht vraagt. (zie aan1
hangsel).

Zonder veel verder hierop in te gaan treft het ons dat
de ring van Beatrix opgevangen wordt door een blanke
zwaan. We hebben hier dus te doen met een zwanenjonkvrouw, die volorgesteld kan worden door het eenkleurige
zilveren schild. .Zij wordt ten slotte gered door den ridder
Elius ‘die geheel bebloed voor haar verschijnt, hetwelk als
een omschrijving geacht moet worden voor het roede
schild. Neemt men ,,bebloed en bestoven” dus rood en
zwart, dan is hel beste te verwijzen naar de opmerking onder Vianden betreffenide hel woord ,,vijand.” Het huwelijk van beide is dan gelijk aan het schild van Randen,
waardoor wij kunnen aannemen dat zoowel Cleeff als
Vianden eenzelfde opvatting van ide heraldiek huldigden.
Maar er is meer. Het wapen van Cleeff vertoont echter
omgekeerde emails nl. zilver met een hartschild van keel.
Denken wij nu aan hIet verhaal van den Lohengrin dan
valt het op ‘dat den grondslag van beide vrijwel gelijk is.
De zwanenrid<der, het zilveren schild, huwt hier ten slotte
Elsa von Brabant na haar bevrijd te hebben. Nu is het
oude wapen van Brussel een schild de gueules plain zoodat het vermoeden kan worden uitgesproken dat het oude
geslacht Brabant eveneens een schild van effen keel voerde. Vernemen wij niet uit Ide legende dat de Hertogen van
Brabant uit een zwanenei zijn voortgesproten? Het huwelijk van Lohengrin geeft dan juist precies weer het wapen
van Cleeff nl. zilver met hartschild van keel.
Met den zwaan zij men overigens voorzichtig. Het is zeer
waarschijnlijk ‘dat deze vogel geen op den voorgrond tredemi heraldiek stuk is geweest en zijn beteekenis vooral
was van kerkelijk legendarischen aard. De ring, het gulden
zwaard, de eik, het bootje, de zilveren hoorn vertoonen
alle begrippen van anderen oorsprong welke nadere verklaring behoeven.
De eigenlijke grenzen tot het ‘deel vóór de Kruistochten
zullen overschreden worden door te wijzen op de reeds in
het vroegere artikel vermelde afkomst van de Graan van
Holland. De gevluchte koning van Trooye, Aey)&as, sou
zich in Aquilanie gevesti d hebben en een zijner: n&omelingen, een zekere Arnul f, door Karel den Kale tot GL-aEaf
van Holland zijn verheven.
Diezelf,de koning nu vinden wij terug bij een ander wrhaal. Berndt geeft nl. in Abt. 1 ,,J-Jauptstukke der HersJdik” aan, dat Keizer AeJius SJadrianus een Zwijn deed
afbeelden op de poorten van het herbouwde .Jerusalem.
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Hij gaat ldan voort dat op oude Homeinsche munten dikwijls voorkomt een zeug met vele jongen. Dit zou zijn ter
herinnering van het feit dat de oude koning Aeneas op
zijn vlucht landde in Italië. Het eerste wat hij toen zag
was een zeug <die vele jongen wierp, hetwelk als een gunstig voorteeken werd beschouwd.
Diezelfde zeug vinden wij terug in Frankrijk. Aldaar zou
bij het huwelijk van een zekere Porcelet een vrouw op de
bruid zijn toegetreden en haar wijzende op een zeug met
vele jongen hebben toegevoegd, dat zij binnen het jaar
9 kinderen zou krijgen. Het wapen van Porcelet, bekend
uit den eersten Kruistocht is in verband hiermede de bekende zeug.
In Holland vinden wij hetzelfde verhaal., doch thans is
het Gravin Margaretha van Loosduinen ‘dre 365 kinderen
had. Men wil wel dat dit aantal kindmeren slaat op het aantal
dagen van het jaar, in welk geval men vermoedelijk te
doen heeft met een voorstelling van de Kerk met haar 365
dagheiligen. De kerkelijke voorstelling is gebleven, de wereldsche zweeft op #den achtergrond in den vorm van het
geluksvarken en de bekende oud-hollandsche spaarpot.
Bij de bespreking van het wapen van Vianden ontmoetten
wij voor het eerst een zg. bloot eenkleurig schild. Hierdoor,
wordt aanraking gekregen m.eC ‘de heraldieke periode vóór
de Kruistochten.
Bij Paul Ganz in Geschichte der Heraldische Kunst in
die Schweiz” toch vmden wij de navolgende gegevens:
Blijkens vermellding bij Tacitus zou het een oude Germaansche gewoontce zijn dat alle krijgers een schild voer(den en bovendien de aanvoerders en stamvorsten een
hoofmdsierraad,
dat meestal bestond uit den kop van een
of ander dier. Elen en ander was met kleuren beschilderd.
Vooral zwart om schrik aan te jagen. Bezien wij de latere
ontwikkeling der Duitsche heraldiek na 1200, in verband
met de opmerking van Seyler in zijn Geschichte der Heraldik en wel:
Alle Farben treten nur paarweise quf. Einfarbige Schilden ist incognito. Eine isolierte Farbe is t keine Farbe.
ldan valt het niet moeilijk op te maken dat de speciale
vorm {der Dwitsche heraldiek is de helmteekenheraldiek
en de meerkleurig gedeelde schilden. De eenkleurige schilden zijn hier nauwelijks van belang.
Ga& is echter tweeslagtig, hetgeen vermoedelijk wel te
wijten is aan het feit dat de Zwitsersche heraldiek op een

.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE
oorspronkelijk Franschen ondergrond later gedeeltelijk is
overgegaan tot fdlen Duitschen vorm, Op een andere plaats
toch vermeldt hij *dat kleuren voorkomen op alle schilden
en (dat aanvoerdlers en stamvorsten alléén het recht hadden
figuren in het schild te voeren. Voorts dat onbeladen schilden vooral voorkomen in Frankrijk ,en Holland. In Zwitserland zou het {eerste beladen schild zijn geweest dat van
het ruiterzegel van 1124 van Aymo Comte de Genevois.
Hiermedie is het vrijwel zeker dal de eenkleurige schilden
behooren tot die oude Franscbe heraldiek.
Ten overvloelde worden hiei nog aan toegevoegd een
aantal voorbeelden :
Zoo vermeldt Tergouw het onbeladen schild op het
ruiterzegel van Floris III van Holland.
Gevaerts geeft het oorspronkelijke wapen van Rrussel,
de gueules plain, hetwelk ook dat van Rrabant kan geweest zijn.
De Rouck eveneens de oorspronkelijke wapens van Hourgondië, zijnde de gueules plain en dat van Navarre zijnde
Or, waaraan hij toevoegde: ,,Evenwel subs tineeren sommige, dat het voeren van dusdanige bloote schilden is geweest eenichsins honorable ende heel oudt.”
Te:~ slotte geven zoowel Rietstap als Gheusi een groot
aantal eenklleurige schilden, waarvan verreweg het grootste deel voorkomen in Frankrijk, waaronder ook het wapen van Narbonne-ancien zijnde de gueules plain.
Het kan niet anders of men moet tot de conclusie komen,
dat deze soorl schilden den grondslag beeft uitgemaakt
van de heraldiek waarbij dan al zeer spoedig enkele stukken optraden gevoerd door de stamvorslen en aanvoerders,
welke stukken vermoedelijk wel ten deele zijn afgeleid van
de oudere veldteekens welke deze plachten mede te voéren en dus later in de schilden overgingen.
Men kan niet verder komen zonder terug te grijpen op
de moeilijkhelden welke met bel wapen van Orange geillem met #den Hoorn, Graaf van Orange 793, hebPEf &aan*
ben wij te maken met een eigenaardige figuur die niet zoozeer veelomstreden is, als wel dat meerdere getracht hebben hem tot zich te trekken en deze historische persoon
tot een der hunnen te maken.
Zeker moet wor,den aangenomen dal hij in eigen land,
Frankrijk, een zeer vooraanstaande plaats innam, niet alleen, maar ‘dat hij ook tot de zg. volkshelden behoorde. Anderzijds heeft de R.K. Kerk niet geaarzeld hem tot heilige
te verklarlen. De Fransche Koningen eerden zijn geslacht
door zijn goederen speciale eerbewijzen te verleenen ZOO
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zelfs dat, tot de opheffing van het prinsdom 0r:mge door
Lodewijk XIV, de Fransche Koningen persoonlijk en voor
hun legermacht Qeeds eerst toestemming vroegen alvorens
het grondgebied te betreden. Waartegenover staat dat Frederik Barbarossa den toenmaligen Graaf van Qrange tot
Prins van het Heilige Duitsch-Roomsche Rijk verhief.
Het is voorts eigenaardig wanneer wij weten dat in onze
eigen Niederlandsche heraldiek het wapen van Orange omschreven wordt als volgt: Veld van goud met blauwen
hoorn, beslagen van zilver en gesnoerd van keel de .bcschrijving van den Vt. de Magny in La Science du Blason
is: Orange (Prince d’) D’Or a uil huchlet d’azur, enguiché,
pavillonné et lié de gueules enz.
$iebmacher’s’ Wappenbuch eeft aan:
Dr. Otto Titan von Heffner 53 d. 1 Abt. 1 Teil 1
Oraniën Feld gold, blauwer Jagdhorn mit rotem Bande
Gust. A. Seyler Bd. 1 Abt. 1 Teil 111 Guillaume au Cornet 793.
Oraniën Feld gold, blauwer Jagdhorn mit rotem Bande
(eventueel beslagen met zilveren spijkertjes).
Wanneer men bedenkt dat er een werkelijk verschil bestaat tusschen de samenstelling in hel’dere kleuren (rood,
wit en blauw) die in de Fransch-Hollandsche heraldiek
den boventoon voeren en #die in donkere kleuren (rood en
blauw) van het Heilige Duitsch-Roomsche Rijk, welke sarnenstelling ook in die meer kerkelijke heraldiek te vinden
is, ‘dan lijkt het niet moeilijk er toe te b’esluiten, dat het verschil in beschrijving tevens medebrengt een verschil in
opvatting betreffende #de heraldiek welke er aan ten grondslag ligt.
Dit verschil wordt geaccentueerld wanneer wij eveneens
vinden dat er in Frankrijk een tweetal streken bestaan,
die zich als geboortmegrond
van Willem met den Hoorn
doen kennen. Hiertoe geven wij hierachter beide opvattingen weer zooals zij voorkomen in het reeds eerder genoemlde werk van T. v. d. Laars op pag. 100 #en 101 (zie
Aanhangsel). Het teene geeft aan afkomst uit een Bourgondisch geslacht, het andlere uit het huis NarbonneAimeri.
Yet Jigt buiten het kader van dit meer aigemeen gestelde
artikel om alle punten er van op te helderen, de meesten
er van zelfs, zooals de vele hist,oris.che gegevens, dienen
ook aan de geschiedenis navorschers te worden overgelaten. Het is ook hier te doen om de algemeene opvatting
welke aan heet verhaal ten grondslag ligt.
Bij aandachtige lezing van beide moet het ons opvallen
dat zij elkaar aanvullen, doch wat opvatting betreft ver-

72

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE

schillen. @et Bourgondische lij kt een aaneengesloten verhaal en ademt een zekere kerkelijke opvatting, het Narbonensische verschaft meepdere
aanvullingen, doch dit zijn
juist die welke meer het wereldsche op den voorgrond
doen komen.
Indien men de vroegere uiteenzetting volgde dan zou
daaruit blij ken, #clat men Frankrijk vooral in later tijden
moet verdeelen in twee heraldische groepen: de meer kerkelijke Lotharingsche groep en de wereldlijke groep welke
oorspronkelijk tenminste geheel zuid- en west-Frankrij k
omvatte. Bij het Bourgondische verhaal nu wordt W-illem
genoemd als Connetable van Frankrijk, Hertog van Aquitanie en Provence, Graaf van Toulouse en Gouverneur van
Languedoc, en het is eigenaardig om op te merken dat dit
nu juist het evenbedoelde zuiden en westen van Frankrijk
is. Nu is het naluurlij k mogelijk dat een persoon uit een
bepaald volksdeel hoogwaardigheidsbekleeder wordt over
het andere. Waar hier echter tevens van een volksheld
sprake is zou een ter plaatse geboorne zeker de voorkeur
verdienen en zou de Narbonensische afkomst het ontbrekende zeer goed aanvullen.
Een ander stukj,e vraagt onze aandacht en wel waar hij
den Saraceenschen vorst Isore verslaat, die sterk is als
Simson. Leest men dan verder dat hij de gelofte aflegt op
den dag van St. rPetrus ten Paulus en dus de wereld in kerkelij ken zin verlaat, <dan moet ons de vergelijking te binnen
komen met den bijbelschen Simson, die de beide pilaren
van <den Tempel der Vhilistijnen omvaltende, deze doet
instorten. Wordt hier niet een zeker antagonisme zichtbaar tusschen ‘de wereldlijke en ,de kerkelijke opvatting in
de heraldilek?
In het vorige artikel hebben wij gezien, dat in Gulik,
Juliers zeggen de Franschen, ‘de Orde van den Hoorn werd
gesticht, die merkwaardig veel overeenkomst bad met den
Hoorn van Orange. Het medailjon vertoonde hel beeld
van Sït. Hubert_us knielende voor het Hert. Vermoedelijk
zal men geen groote fout maken als men in dit beeld St.
Hubertus vervangt door St. Julien. Onder die omstandigheden treft het eigenaar’dig
dat Willem met den Hoorn aan
het altaar van St. Julien te 13rinde zijn zegenrijke wapenen
offerde. Door zuik <een verband wordt de Orde van den
%Ioorn ons nog dui@elijker, maar schqnt het teyens onweerspT(ekelijk
dat het verhaal van de Bourgondische afkomst van Willem met den Hoorn ook zuiver BourgonA
disc11 is van oorsprol>g.
Waar nu ;de Bourgondische heraldiek, vooral in later tijden, in zeker verband gebracht kan worden met de ker-
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kelijke en die van het Duitsch-Roomsche Rijk, kunnen wij
wel aannemen ldat het verhaal zooals v. d. Laars dit geeft
in nauw verband staat met de heiligverklaring van Willem
met ,den Hoorn en de verheffing gijner nakomelingen in
later eeuwen tot Prins door Frederik Barbarossa. Aan de
geschiedschrijvers zij dan de oplossing van het vraagstuk
voorbehouden of dme Bourgondische afkomst van Willem
van Orange er niet eene is geweest ,,pour le besoin de la
cause.”
De vraag is daarom van belan omdat het gouden (gele)
schild te samen met het Rood, tv it en Blauw van het zg.
Guidon de Couleurs der Orange’s,’
geacht moet w
te zijn den grondslag van de eenkleurige schilden van het
,Gallische Zuiden van Frankrijk van waar het zich ook tot
over onze Neigen landen had verspreid. Bovendien voerde
hij waarschijnlijk nog als veldteeken een Hoorn, die in
het schild overging.
Behalve Orange heeft ook het geslacht Lusignsn, Graaf
de la Marche ten Angoulème, een hoorn gevoerd en vormde
tevens leen ander toogtepunt in bovenvermeld stelsel. Men
kan wel aannemen dat de bekende Blauwe Band, (Bande,
Bentde) uit hun wapen in zeer nauw verband staat met
den naam der Chevaliers Bannerets of Baanderheeren, de
vroegere militaire aanvoerders. Ook is het zeer goed mo.gelijk dat de z.g. ,,yuatre coups guerriers” als herautstukken hieraan hun ontstaan te danken hebben, en verder,
mede onder invloed van verschillende andere factoren, de
oorsprong is van <d#e thans #bekende heraldiek der herautstukken en verdeelingen.
Een dergelijke oplossing zSou veeleer naar Narbonne wijzen (dan naar Bourgondië.
De eenige opmerking welke nog gemaakt moet worden,
is ‘dat in beide verhalen alléén sprake *is van het tweede
,huwelijk van Willem met den Hoorn. Het eerste is geheel
weggelaten en voorts spreekt het IBourgondische verhaal
van zijn eenige dochter Herimbrae, Terwijl het Narbonensische daartegenover .meld*ing maakt .dat zijn nakamelingen
blijven regeeren tot 1183, waardoor ook manneEij ke mkomelingen verondersteld worden.
DELFT, November 1938.
J. W. v. ,d. “BREGGEN.
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Aanhangsel.
(Overgenomen uit T., v. d. Laars - Wapens, Vlaggen en
Zegels van Nederland.)
Gelre.

Teis terhant.

(pag. 62).

In Teisterbant woonde reeds zeer vroeg een Graaf Diederik, die op zijn ouden dag Palestina nog eens wilde bezoeken. Hij toog dus op reis en liel zijn eenige dochter
Beatrix achter op den Nijmeegschen burcht. Als Beatrix
eens voor het venster slond, viel eensklaps een geschenk
van haar vader, zijnde een gouden vingerring in de rivier.
Een groote blanke zwaan ving het kleinood op en beet
er in., waardoor de ring in den snavel bleef zitten. Het
angstige dier vloog her en derwaarts en zwom eindelijk
den Rijn op tol ver in Zwitserland. Daar ontdekte hem
een dapper, schoon en jeugdig ridder, Elius, die op de terugreis van Palestina was.
Terwijl hij aan den oever van den Rijn zat streek een
zwaan liefkozend bij hem neer. Met verbazing bemerkle
hij, dat in den snavel van het dier een gouden ring slak
en vatte dien aan, maar eer hij het wist had de vogel zich
van hem losgerukt ,en bleef de ring in zijn handen. snauwkeurig bezag hij dezen. Aan de eene zijde stond te lezen:
,,Ik behoor aan de waardigste der jonkvrouwen” en aan
de andere zijde: Jerdien en win.” M,et zijn verguld zwaard
maakte hij van een zwaren eik een bootje en liet zich daarmede $den Rijn afzakken. De zwaan voegde zich bij hem
niet alleen, maar zwom voor hem uit als gids, zoodat het
scheen dat leen bootje met volle zeilen den Rijn afvoer.
Van ide afwezigheid van Beatrix’ vader maakten zijne
vijanden gebruik om hem het land te ontnemen, ja, zij
waren reeds zoover gevorderd dat zij den burcht bestormden. Beatrix zag angstig naar redding uit. Daar verscheen
Elius en mengde zich onder de strijdenden om de jonkwaren alle vijanvrouw te beschermen. In weinig tijds
den geveld, en Elius, bebloed en bestoven als hij was
knielde voor dce voeten van de jonkvrouw en vertoonde
haar den ring. De zwaan had hem den rechten weg gewezen. Bleatrix was zoo ingenomen met (den ridder dat zij
hem huwde. Sllechts één gelofte vroeg hij van haar, namelijk, dat zij hem nooit zou vragen wie hij was en van waar
hij kwam. Na #den dood van zijn schoonvader volgde Elius
dezen op, vergroote zijn gebied en hield den vijand op
eerbieldigen
afstand. Hij kreeg bij Beatrix drie zonen en
leefde zeer gelukkig met haar.
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Zijn geheimhouding omtrent naam en afkomst wekte
echter meer en meer haar nieuwsgierigheid, en op een
nacht., zich niet langer kunnende bedwingen, vroeg zij
hem m stilte: ,,Heer zult gij dan uwen zonen nooit zeggen
van waar gij gekomen zij t ?”
Bedroeft stond hij op, kleedde zich en ging voor goed
heen.
Voor zijn oudsten zoon Diederik liet hij zijn gouden
zwaard achter met het Graafschap Cleeff, aan den tweeden zoon Godfried zijn zilveren hoorn met het Graafschap
Teisterbant, de jongste kreeg Loen met den diamanten
ring. Toen bouwden de zonen den Zwanentoren te Cleeff
tot een gedachtenis aan hunnen vader #dien zijn nimmer
meer terugzagen.

Orangc. Afkomst en leven van Willetn met den Hoorn.
Voorstelling 1.
(pag. lOO>
Willem met den Hoorn, Guilaume au Cornet, zoo genoemd naar den grootlen hoorn op zijn krijgschild, was
de zoon van den Bourgondischen Vorst Theoderik, geboren
onder de regeering van Pepyn, Koning van Frankrijk en
opgevoed aan het hof van diens zoon Karel de Groote. Hij
werd Constabel van Frankrijk, H’ertog van Aquitanie en
Provence, Graaf van Toulouse len Gouverneur van Languedoc. Zijn bezittingen werden meermalen aangevallen door
de Saracenen. Hij verloor in den beginne doch later behaalde hij weer overwinningen, nam Koning Abdelmelik
gevangen, trok op Oranjle aan, (dat door den Saraceenschen
Vorst Theobard bezet was en veroverde het. Karel de
Groote was hiermede zeer ingenomen en gaf hem als
loon het Prinsdom Orange in 793.
Isore, een Saraceensche Vorst, sterk als Simson, hervatle
den strijd opnieuw. Hij had de gewoonte, tot beslissing van
het gevecht de Christenvorsten uit t,e da en t o t e e n
tweekamp. Zoo ldaagt hij ook Willem uit. fì ehendig weet
deze hem het zwaard onder de armen te steken en te dooden. Het Saraceesche leger slaat op de vlucht en wordt
voor goed verdreven.
Willem wordt door al die daden ,,Het Zwaard der Chris.tenheid” genoemd. In het Bisdom Loudene liet hij een
klooster bouwen, hij offerde zijn zegenrijke wapenen op
het altaar van St. Julien te Brinde en begaf zich in een
.klooster. Hij deed op den feestdag van St. Petrus en Paulus
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in het jaar 806 de gelofte en werd een der vroomste kfoosterbroeders. Twee jtiar later overleed hij (28 Mei BOS),
werd in het klooster begraven en later heilig verklaard
door Paus Alexander. Hij is tweemaal ehuwd gewee&,
zijn tweede vrouw was een Saraceensc fle. Hij liet het
Prinsdom Orange als huwelijksgift achter aan zijn eenige
dochter Herimbrue.
Orange. Afkomst en leven van Willem met den Hoorn.
(pag. 101) Voorstelling 11.
Willem van Orange was de zoon van den eersten burggraaf van Narbonne-Aimeri #en van Ermingarde, zuster
van Koning Pavien Boniface; <de hislorie stelt Willem van
Orange voor als trouwe steun van Karel de Groote. De
Saraceensche Prinses ‘die bij huwt heet Orable en kreeg bij
‘den doop lden naam van Witburga van Quibor. Hij is als
heilige door #de kerk in eere gehouden, bekend onder den
naam van St. Guillaume Idu Desert ou de Cellone, om het
klooster van ldien naam, dat hij stichtte en er zijn leven
eindigde. In dje oude zangen wordt hij doorgaans Guillaume
au Cort Nes (Court Nez) genoemd. Dit schijnt te zijn
overgegaan in Guillaume au Cornet en toen de erfelijke wapenschilden in gebruik kwamen, gingen de Prinsen van
Orange den zilver gemonteerden en van keel gesnoerden
lazuren hoorn voeren in een veld van goud.
Het is zuiver historisch dat !dle dichters tot in de 15de
eeuw lelkander
waarschuwden toch niet al te zeer de ge#dachtenis van Willem van Orange te vieren opdat de
souvereine glorie van Karel ade Groote er niet door lijden
mocht.
De Latijnsche schrijver van zijn monniksleven, die vóór
de llde leeuw lde pen voerde, weidt breed uit over de algemeene bekendheid ‘der liederen te zijner eer, die zoowél
door het volk en den adel als in de kloosterzalen werden
gezongen. G:een wonder, (dat de latere zangers met graagte
die toonen [opvingen en dat de naam des helds in de twaalfde eeuw over geheel Frankrijk weerklonk.
Orange was een trouwe steun van Karel den Groote. Deze
gaf hem volgens die ‘dichters zijn zwaard Joyosa ten geY
schenke toen hij hem als ridder wapende, zooals WIJ
reeds vroeger mellden.
Graaf Willem van Orange wordt voorts beschouwd als
een (der Paladijnen /van Karel de Groot’e. Zijn nakomelingen
regeerden onader Iden afwisselenden titel van Prince, Marquis en Comte Td’Orange tot 1185.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

77

medegedeeld door Mr. J. Belonje.
(Vervolg van ,,Navorscher” LXXXVI, blz. 31).
UTRECHT (Domplein). Blijkens mededeelingen aan de
pers (vgl. o.a. Alg. Handelsblad 3 Dec. 1938, 4e blad), wer,den ter plaatse, waar eertijds de ST. SALVATORKFRK
heeft gestaan resten van 16e eeuwsche grafmonumenten
gevonden, W.O. voor dien in 1553 overleden kanunnik Johan van Angeren en mogelijk van #den in 1503 overleden
kanunnik Johan Knijff.
GROOT SCHERMER. ( em. Zuid- en Noord-Schermer).
De zerk, vermeld op blz. !f 73-174 sub 30 in ,,Genealogische
,en Heraldischte Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken
der Provincie Nd. Holland, dl. TI1 wlerd in den zomer 1938
door de kerkvoogdij overgesmeerd met cement, waardoor
het opschrift thans vrijwel geheel onleesbaar is geworden,
PONT0 GALE. Een zerk voor Theobald von Hugel ,,in
leeven colonel en commandant van het Hertoglijk Wurtemberse Regiment, Chevalier de l’ordre militaire paur
le merite”, geh. Straatsburg 20 April 1739, overl. Gale 30
Juni 1800, met diens wapen is afgebeeld in het Tijdschrift
voor Reserve-officieren van het Koninklijk Nederlandsch
Indisch leger (Uitgavle Dept. v. OorIog) no. 18, Randoeng,
Juli 1938.
MARIENWEERD (Gelderl.) De grafzerk van Petr. v.
Zuyren, Abt van Mariënweerd, beschreven in ,,Archief v. h.
Aartsbisdom Utrecht”, 1892, blz. ‘240.
NIJKERK. De grafzerk
laer, overl. te Deventer 7
drik van Renselaer, overl.
enheraut” 1918, XXII,
R erk van Nijkerk in ‘den

voor ho man Johan van R,enseFebr. 1 6 8 1 en voor hopman Hente Ostende, vermeld in ,,De Wablz. 150, 151 werd in 1938 in de
muur gemetseld.

AERDT. Een grafzerk te Aerdt, ’ zie Herald. Bibliotheek
N. Reeks 11, 1884 blz. 13.
APELDQORN. Bij DDE afbraak van den molen aan den
Christiaan Geurtsweg in 1936 ward een daar
ment van een grafzerk, lang 1,30 M,, breed 1,
0,20 ‘M., hetwelk aldaar gelegen had sedert de afbraak van
de Oude Kerk te Apeldoorn in 1842, overgebracht naar het
museum ,,Felua” trer plaatse.
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De steen heeft als randschrift [Ao. 1,548 de - dach] - starf a]dolph - bentinck - iegermester] Ao. 15 (nooit ingevuld geweest) ‘de (nooit ingevuld geweest) dachj (nooit.
ingevuld geweest) starf - ioefer - margr[iet van varjck],
alles in gothische minusk~els.
In de hoeken medaillons met kwartierwapens:
Bentinck
v. Varick
v. d. Cruyce, waarvan
van Apeldoorn
de twee bovenste ontbreken.
In het midden, bovenzijde, het alliantiewapen Bentjnckvan Varick en onmidldellijk daaronder de voorstelling van
.
een geldeeltelijk vergaan lijk, in liggende houding.
Onderaan, tusschen twee putti een rechthoekige cartouche waarin, met Rom. karakters:
Ecce Ne S’eparat
Amara Mors
1550
(Mededleeling van ‘den Heer N. J. Waringa, gemeentearchivaris te Apeldoorn).
AMSTERDAM. In (den tuin van het Scheepvaartmuseum,
de Lairessestraat, bevindt zich een staande grafsteen. In de
kop de afbeellding van een driemaster. Lager een merk (de
Arabische 4). Daaronder de inscriptie:
Hier Leydt
Begraven
Ian Iakobsen
Slooper sterft
Den 19 Ivni
Anno 1678.
(Mededleeling van den Heer A. A. Kok, Architect te Amsterdam).
ILPENDAM. In den zomer van 1937 werd bij herstellingswerken ter hoogte van (de Ned. Herv. kerk te Ilpendam
uit lde Dorpsstraat opgegraven een grafsteen voor den eersten pastoor van Ilpendam, heer Dirck Cornelisz., overleden 1 Mei 1549, later opnieuw gebruikt voor Dirck Michielsz. Turck en Gerrit Cornleliszoon. De zerk is thans ingemetseld in ‘de R.K. kerk ter plaatse. Vgl. ook ,,Haarlem:
sche Bijdragen”, (deel LVI, 1.938, blz. 127, 128.
PETTEN. Gem. Zijpe N.H. Op het kerkhof nabij de
Ned. Herv. kerk liggen nog enkele andere zerken:
1.) H(ier) L(egt) B(e) G(raven)/ -- - mer] - - 1805[ - - (een fragment)
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2.) Hier rust] het stoffelijk overschot] van[ Maartje Jacobs Brak[ echtgenoot van] Cornelis Oost.] overleden den
9 Januarij] 18351 In den ouderdom van[ 61 jar’en e n 6
maanden] Hier sluimert zï gerust in] d’aarde[ die nedrigheid aan mildheid paardje J
3.) Hier rust] het stofflelijk overschot] van den Heer[
Cornelis Oost M Z.[ Laatst weduwnaar van] Maartje Jacobs B r a k ] Overledlen d e n 1 2 Februarij[ 18441 in den
,ouderdom van]’ 82 jaren en 8 maanden.
4.) Hier rust] Pieter Geritse] Boontjes[ Echtgenoot van
Grietje Brak] zoon van[ Gerrit Boontjes] en Maartje
Brak[ geboren in het jaar 1799] overleden den 9 Mei
18371 en (door allen betreurd.
ROTTERDAM. Eenige zerken uit de voormalige Oosterkerk aldaar ‘dekken thans, evenals die der Prinse-, Waalsche- en Schotsche kerk het in die kerken opgegraven gebeentle op (de Alg. Begraafplaats te Rotterdam. (Uit Jaarverslag” 1935 ‘der Zuid-Hollandsche Archeologische commissie).
EGMOND AAN ZEE. Bij de aanleg tot park van het voormalige kerkhof om de Ned. Herv. kerk te Egmond aan
Zee in den winter 1937-38, werd opgegraven een zerk met
een kruis in medaillon, waaronder:
Hier legt
Begraven
Threzia
Alderts Clas
is Gerust
D- 27 Novb. 1782
Out 5 7 Jaare
en Haar Man
Albert
Aldertz. Ruijs
is Gerust
Den 21 April
1783
Out 64 Jaare
Alsmede voorts een zerk, waarop: Een zandlooper.
Hier ligt begraven[ Christina Johanna] Planteydt] Echt,genoote van] Gerrit de Groot] Overleden den[ 20 Januari
1849[ in den ouderdom van ruim 39 jaren] en Haren

80

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE

Echtgenoot; Gerrit ‘de Groot[ Overleden te NíeuwedicpJ
den 14 Maart 18671 in den Ouderdom] van 50 jaren.
Aan ‘deze familie Planteydt herinnert te .Egmond aan
Zee voorts ‘een gedenksteen, liggende thans op het erf van
het huis. Achterom no. 14, eigenares Mej. Van der Plas, afkomstig van den vóór eenige tientallen jaren afgebroken oude
vuurtoren, ten 2. van het dorp Egmond aan Zee, met het
opschrift:
Door
Teunis Planteijdt
Oud 4 Jaren is van deze
Toren den Eersten Steen
Gelegd den Sste Mei
1833
Teunis Planteijdt voornoemd was te Egmond aan Zee.
geboren den 27en Maart 1820 als zoon van Cornelis Planteijldt, van beroep reeder, oud 26 jaren en van Dieuwertje
Kuiper.
ALKMAAR.
1.) Aan den Westdijk van de Schermer (huis no. 14)
ligt een roodzandstleenen
sarcofaagdeksel, waarop een miskelk en leen grafschrift voor heer Evert Willemsz., overleden 1510. De herkomst van den steen is onbekend, vgl.
,,Haarlemsche Rijdragen”, LVI, 1038, blz. 120, 130.
2.) In October 1037 werd op het Doelenveld te Alkmaar
als bedekking van leen put een zerk gevonden, afkomstig
uit (de Groote- #of St. Laurenskerk aldaar. Deze zerk droeg,
het no. 205, was afkomstig uit het schip der kerk (z.g.
,,Middengang”)
en werd sedert in deze kerk herplaatst.
Randschrift: Hier leyt bIegraven/ Lijsbet Ians die Hvysvrov van Claes Pietmerse sepsieder] is gerusl den 101 October 1625. Op het midden:
Hier leijt begraven Claes
Pietersz. Seep
sieder in sijn leven Raed De
ser Stedre Ende
Sijn So(o)n
Claes Claes
sz.
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(een wapenschild, hangende aan een ring, beladen met
cen meermin? rechts en links: een ster (8) en in den
schildvoet een zeeppan, alles in een ovaal, die aanzetten
vertoont op de wijze aan Hans Vredeman de vries)
Ende sijn
Soon Ian
Claesz
van
der
.
Heem in sijn leven.
Secretaris van de
Schermeer is
gervst Den 21en
December Anno 1638.
CASTRICUM. Een grafzerk voor Hteer Johannes Kerkman, R.K. Pastoor te Castricum, overleden 22 Februari
1765 en een zerk voor jkvr. Thresia Kerkman, overleden
9 Januari 1762, aanwezig in ‘de Ned. Herv. kerk aldaar,
zijn beschreven in ,,Haarlemsche Bijldragen’ ‘LVI, 1 9 3 8 ,
blz. 159, 160.
AKERSLOOT. Ned. Herv. kerk.
1 . ) H(ier) L(egt)
B(e) G(raven)
Agie Jans
Mijne
is gerust 23 Juli
oud 34 jaren
de vrouw van Jan Schoor1
1804
2.) Aagie van
der Oord
egtgenoote van
Ks. Bakker
geboren 12 Juli 1804
overledlen 3 Januari
1828.
3.) Hier rust] A. R. Berghqege H. - -] Emeritus Predikant -van Hillegondsberg]
‘eb. 4 December 17931 Overleden te Akersloot 2 April 1 f 70.
(M,ededeeling van Ds. J. P. van Mullem, Ned. Hmerv. Predt.
te Akersloot).
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SCHIEDAM. Een belangrijkte aanvulling o de #!heal.
en Herald. G’edenkwaardigheden in en uit fe kerken der
Provincie Zuid-Hollatid” #door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins met betrekking tot (de Ned. Herv. kerk te Schicdam in: ,,Nederl. Archief voor Genealogie en Heraldiek”,
le jaargang 1938-‘39,’ blz. 128 e.v.
BREDA. Een zeer belangrijke aanvulling op de tot dusver
bekende grafschriften in de Groote of O.L.V. Kerk te Breda
in het maandblald ,,De Nlederl. Leeuw”, 1937, LV, kol. 195200; 349-35s.
DORDRECHT. Over twee grafzerken in de Ned. Herv.
Groote kerk te Dordrecht, zie ,,De Ned. Leeuw” 1938, LV71,
kol. 291-295.
ZUTPHEN. St. Walburgskerk. Een geheel nieuwe en uitvoerige bleschri’ving van de grafzerken en grafmonumenten door den H! eer R. T. Muschart in ,,Bijdragen en Mededeelingen” Vereen. Gelre XL, 1937, blz. 174 sqq.
DOESBURG. Gr. Kerk en
WAGENINGEN een geheel nieuwe beschrijving door
denz. schrijver in hetz. tijdschrift deel XLI, 1938, bl. 274.
(Wordt voortgezet).

Iets over de kepk te Bergen

(N.H.)

door Mr. J. Belonje.
De Ned. Herv. kerk (z.g. Ruïnekerk) te Bergen, Nd.-Holland, zal, te oordeelen naar den stijl, als kruiskerk hoofdzakelijk in ‘de tweede helft der 15e eeuw gebouwd zijn.
Na verwoesting en brand omstreeks den tijd van het Alkmaarsche beleg; schijnt het, dat deze kerk, evenals talrijke
andere in Hollands Noordlerkwartier, weer spoedig herstellingen
onderging.
Toch zou eerst nog een nieuwe ramp plaats hebben eer
men ‘daartoe overging. Wij lezen nl. in een oud Alkmaarsch
electieboek (bewaard in ‘s-Rijks Archief te Haarlem) een
notitie, die vermeldt, *dat nog in 1582 de kerktoren tnoet
zijn ingestorl en wel in ‘de volgende bewoordingen:
,,Item den XxVIIIen Februarij anno XWLXXXII
,,sauents thuisken ne*gen ende thien uwer soo is
,,die toren van Bergen me1 stil weder needer wor-
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,,pen ‘dat een groot verwonderinge is voer die
,,menschen want (die een seijde daer was een root
,,rumoer van volck endje die ander se gén 8atter
,,een groot geluijt was of dier een dee1 cagtten bij
,,een hadd,e geweest.”
Aan een zoo grootie kerk als voorheen had de gcreformeerdle gemeente van Bergen uit den aard der zaak geen
behoeftte meer en zoo is men sedert op bescheiden voet
gaan herstelben hetgeen restte. Eerst moet daarvoor het
oude koor in aanmerking zijn ekomen immers dit gedeelte heeft op zijn houten gewel f, dat nog door de kraagsteenen van ‘de vroegere bouwperio!de gedragen wordt, het
jaartal 1594.
Vervolgens heeft ‘datgene, wat van de Zuidelijke dwarsarm der kerk was overgebleven, een beurt gehad: dit gedeel& werd met een nieuwe allereenvoudigste baksteen&
topgevel aan ‘de* Westzijde afgesloten, van welke verbouwing ‘de herinnering levendig blijft door de aangebrachte
muurankers, aFdus geplaatst:
1, 5
9
5
en alzoo wijzende op de herstelling van het volgende jaar
1595.
Voorloopig zal wel geen. geld meer beschikbaar zijn geweest, maar toch heeft men blijkbaar gemeend, dat aan
een kerk geen toren mocht ontbreken, althans volgens het
bericht van ‘de ,,‘FegenwoorJdige
staat” (bl. 364) zou het
koor (waarop het torentjle) in 1599 zijn herbouwd: waarmede natuurlijk d’e mogelijkheid niet uitgesloten is, dat
de toren van nog lateren datum is.
De Noordelijke ldwarsarm had, zooals ook nu nog te
constateeren valt, door het onbeschadigd gebleven muurwerk, weinig herstellingen aan noode ,en het schijnt, dat
door dit deel der kerk aanvankelijk een ingang geleid heeft.
Later is ldeze ingang gedicht, terwijl de Noordelijke dwarsarm in zijn geheel van de overige kerk is afgesloten door
‘een idubbele deur met snijwerk en daaronder is toen de
grafkelder aangelegd voor ‘de Heeren van Bergen. 1)
Deze laatste wijzigingen worden door de Joorloopige
lijst ,der Nederlandsche Monumenten voor Geschiedenis en
Kunst”, V.I., Nid. Holland, bl. 43, stijlcritisch gedateerd
op het derdIe kwartaal van de 17e eeuw, hetgeen volkomen
juist is, zooals blijken zal uit ‘de hierna volgende acte, gepasseerd voor daen Alkmaarschen notaris A. C. Heemskerk
(Inventaris gem. archief Alkmaar, no. 155 fol. 206 sqq),
welke omstandig verhaalt van een geschil tusschtin de ge-
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meentfe en #den Heer van Bergen over het afsluiten van
dezen Noordelijken uitgang en van ,de stichting van den
grafkelder. De acte luidt:

a

,,Op huijden den XIXen Augusti anno XVIc cnde
,,tweeentsestich compareerden, etc. Pieter Jan Arissz
,,en Pietter Jacobsz. Slob beijde out omtrent LX ja,,ren, oude kerckmeesteren tot Bergen in Kennemer,,landt, ende verclaarden b i j h a e r l i e d e r m a n n e n
,,waerheijt in plaelse van eede te versoecke van Ja,,cob Allertsz. *Jacob Jansz. Pieter Jacobsz. vant
,,Hoff en Pietmer Cornelisz. Wagemaker, alle wo,,nende tot Bergen voorsz. als last en procuratie
,,hebbendte v a n Burgemeesteren, S c h e e p e n e n e n
,,Achtsluijtden
aldaer, hoe waer is dat in der voor,;leedlen jare 1661 de WelEd. Heer van Bergen in
,;de kercke van Bergen gemaact heeft een kelder tot
,,een begraeff plaetse voor de Noorder deur vande
,,selve kerck begrijpende ontrent XVIII graven ende
,;dat tegens de wille van haar attestanten ter dier
,,tijt kercmeesteren beneffens Heijndrick Gijsbertsz
,,ende Lamblert
Lambertssz. Duijnmeijer dat meede
,,waer es, #dat verschcijde leede maten vande ge. ,,meente niet wel te vreeden waren datmen de ge,,melte Noorderkerck deur soude toemaacken seg,,gende als daer geen deur was, dat men daar een
,,deur behoorde te maken haar attestanten daar over
,,berispende als niet wel sorch dragende voir de
,,kerck mits welcken zij attestanten met twee ouder,,lingen van ‘de gemeente op een avont, sonder den
,,perfectlen
tijt onthouden te hebben, sijn gegaen
,,bij zijne Eld. van Bergen, omme hem te vragen, hoe
,,de sake van de deur soude uijtvallen. Alwaer ge,,coomen sijnde, lende zijne Ed. de oorsake van haar
,,coomstc verhalende met eenen vragende hoe het
,,soude gaen, tic weten off de Noorderdeur soude
,,toegemaact werden off niet; gaff sijne Ed. voor
,,antwoort (dat hij dat haar attestanten, noch de
,,ouderlingen niet meende te seggen, seggende ver,,der tegen de ouderlingen, dat hij met haar daer
,,van niet wilde spreecken, als haar de sake niet
,,aangaende encle alsoo zij attestanten seijden dat:
,,men daer Neen deur behoorde te maken als daer
,, een deur en stont, ende de ouderlingen, dat de
,, 8 emeente daarover claachden soo heeft de selvc
,,zijne Ed. van Bergen geseijdt dat hij wel sorch
,,soude dragen, dat alles wel soude weesen of dierge-
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Jicke woorden in effecte op het leste daar hij vae97 ende, dat hij de gemelte Noorderdeur s’aude toe
,, k aten maken.
,,Compareerden noch Cornelis Jansz. metselaer tot
,,Bergen #en Jan Hillehrantsz. woonende in de Ber,,germeer int voorleeden jaar 1661 geweest hebben,;de ouderlinghen vande Gereformeerde gemeente
,,tot Bergen voorsz. EnQe verclaarden ten versoecke
,,als vooren ‘dat sij beneffens Pieter Jan Arissz. en
,,Pieter Jacobsz. Slob, als kerckmeesteren, ten tijde
,,voorsz. bij (den welgemelte Heere van Bergen sijn
,,geweest ende aldaer alles gehoort hebben ‘t’geene
,;daaraff hier vooren is verclaert hen daer meede
,,conformerend~e.
,,Bereijt sijnde alle de attestanten omme elcke sijne
,,verclaringe voor ahen Heeren ende wetten gestant
,,te doen, ende des noot sijnde met eede te bevesti,,gen. Atdus gedalen ende gepasseert binnen der
,,voorsz. stadt Alcmaer ten comptoirle mijns notarij
,,in presentie van Maerten Jansz. Heck apothecaris
,,ende Jan Gerritsz. van der Weel, boeckvercooper
,,als getuijgen hiervan versocht.”
(w.g.) Pieter Jan Arisz. Tmerck gestelt bij Pieter
Jacobsz. Slob.
tmerck (4) gestelt bï Corn. Jansz. metselaer. Jan
Hillebrants Maerten 1 ansz. Heck.
Jan Gerritsz. van <der Weel. A. C. Heemskerck Notaris Publ. 1662.”
Zooals het kerkgebouw nog heden te zien geeft, is de
Noorderdeur afgesloten gebleven en heeft dus de Heer
van Bergen het pleit gewonnen!
Veel veranderingen heeft de Berger kerk sedert niet meer
ondergaan, tenzij mlen daaronder nog wil rekenen de nieuw
aangebrachte preekstoel, in de kuip onder het rugstuk gedateerd met 1755 5-25, welke derhalve op 25 Mei 1754
geplaatst zal zijn.

1) ‘Dit en het volgenfde
v’ervangt het medegedeelde door M. v. RéenenVölter : ,,De Heerlijkheid Bergen in woord en Beeld”, 2e druk, Alkmaar
1925, blz. 121, 122.i Zie over den grafkeldler vari de Heeren van Bergen
voorts nog: Mr. P. C. Bloys van Treslqng Prins qn Mr. J. Belonje: ,,Geneaiagische en Heraldisch%e Gedenkwaardighln in an uit da kerken der
Provincie
Noord-Holland”, II, Utrecht 1928, blz. 116, 117.

.
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Geslachf sregister van de Nakomelingen van Michiel
Ament en zijn vroftw Cathapina Ma<pgaretha Thieden.
Samengesteld door A. v. d. Hoeven.
INLEIDING.
Dit geslachtsregister heeft niel ‘de pretentie volledig te
zijn. Veel gegevens ontbreken nog, #die met behulp van
andere navorschers wellicht zijn aan te vullen. Voor mij
persoonlijk was het vechter onmogelijk - vooral voor de
latere tijmd -, gezien de vrij hooge legeskosten, het register
verder at’ tle werken.
Mochten er echter navorschers zijn, die aanvullingen
hebben op het hier gebodene, dan houd ik mij.gaarne aanbevolen om #die gegevens te ontvangen. Op die manier is
het misschien mogelijk hel register te completeeren.
Om den omvang van dit werk zoo klein mogelijk te houden, maakte ik gebruik van de bekende genealogische
teekens. Voor diegene echter die deze teekens nog niet ként,
laat ik ze hieronder volgen.
Dat velen zich geroepen zullen voelen mij aanvullingen
op dit register mcdc te deelen is de wensch van
DE SAMENSTELLER.
Genealogische

Teekens.

,

* Geboren.
x Gehuwd.
+ Overleden.

Geslachtsregister *der famillíe Ament,
EERSTE

GENERATIE.

M i c h i e l Amen& q: ?, $- ?, :< Aurich (Oos t-Friesland) 6
Juni 1709 met Catharina .M~argarefha Thieden, * te Aurich
2 November 1686, + alfdaar 24 Juni 1755, dochter van
Harmen Thìeden en van Aaltje Sdthoff.
Hun kinderen volgen 2e Generatie 1-8.
TWEEDE GENERATIE.
1. Herman Gerard Amen&
leden aldaar in 1796.

* Aurich 10 April 17 10, over.
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2 . Edzar Amen& * Aurich 8 Februari 1713. Dezen vertrok naar Frankrijk, en heeft daar thans nog nakomelingen wonen.
3 . Hilke Ament, * Aurich 9 Januari 1715, + aldaar 17
Augustus 1741.
4 . Heinrich Ludolph Ament, * Aurich 4 Maart 1717, +
aldaar 30 Maart 1727.
5 . Enno Rudolph Ament, * Aurich 4 Maart 1717, + aldaar 26 Septembler 1757.
6 . Michiel Ament, * Aurich 3 Juni 1721, + Amsterdam
16 December 1808, X Amsterdam 1 M,ei 1757 met
IMargarethe Elislabeth
Thieden, * ‘s-Haege (Oost-Fr.)
in 1732, + Amsterdam 15 Januari 1778; dochter van
Hendrik Adom Thieden.

Hun .kinderen volgen 3e generatie 1-8.
7 . Johan Christiaran
Amenf, *: Aurich 8 Februari 1723,
+ aIdaar 3 Juni 1730.
8 . Aaltje M(argweth#cr Amen& * Aurich 25 Juni 1726,, +
.
- aldaar 1 Juni 1727.
DERDE
1.

2.
3.
4.
5.

Christina Marg,areíh,a

GENERATIE.

Ament, * Amsterdam 28 Jan.
1758, + Dokkum 18 Juli 1835, x Amsterdam ? 21
November 1780 met Jacobus Frederikus Mezj’er, *
Amsterdam 9 December 1747, + Leeuwarden 13 Mei
1820.
Hun kinderen volgen 4e generatie 1-4.
,Mìchiel Ament, * Amst’erdam 28 September 1760, +
aIdaar 18 October 1764.
Hendrik Adam Ament, ‘i: Amsterdam 23 M,aart 1763,
verdronk bij de schipbreuk van Iden Oostindievaarder
,,De Zeeploeg” in 1780.
Catharina aargarethlu Amen& * Amsterdam 5 Oct.
1765, + aIdaar in 1769 aan een kindlerziekte.
Harken Thìeden Ament, * Amsterdam 1 December
1768, + Sneek 5 Februari 1839, x le Sneek den 23
Septembier 1792 met Trj’ttje Jans Stoker, * te Sneek
den ?, + aldaar 29 M,aart 1793; x 2e te Metslawier
14 Juli 1799 met Sjoukje Gongrijp, * te Sneek 10
April 1775, + te Dokkum 5 Novembler 1809, begraven te Sneek 8 November 1809; 4dochter van TjuZZing
Gongrijp en Elisabeth Teetses de Haan. (H. T. Ament
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was eerst Sxecretaris van Oost-Dongeradeel en later
Oqtvanger der Rijksbelastingen.)
Hun kinderen volgen 4e generatie 5-10.
6 . ,MìchieZ A~~enf, * Amsterdam 3 0 Augustus 1772, +
te Sneek 4 December 1776.
7. Cutharina ,&@rgareth~a Amen& * Amsterdam 7 *Maart
1775, + Sneek 4 Mei 1775.
8. Margareth,p E&wzbeth Ament, ti; Amsterdaq 26 September 1777, + te Leeuwarden in October 1813.
VIERDE

GENERATIE.

1 . Jflcobus Frederìkzzs Meijer, * ? 20 Januari 1787, +
in #de Berbice 12 September 1824, x Ze te Leeuwarden
13 Augustus 1809 met Anna uan Con, * ? 11 Maart
1784, + Leeuwarden 26 Augustus 1819; dochter van?
Hun kinderen volgen 5e generatie 1-2.
Hij huwde 2e in ‘de Berbice 17 Mei 1829 met Anna
Maria Breedfelt, w e d . Thiemsma, * ?, + in de Berbice 27 Juli 1824.
Hun kind volgt 5e generatie 3.
2 . Mar&zrethla Elìsqbeth íI[eQ&, tiz 6 J u n i 1 7 8 8 , +
Leeuwardlen 17 April 1858, x Dokkum 21 November
1813 met Jacab Jans Beekpans, *: Dokkum 22 Febr.
í789, + Leeuwarden 10 November 1862.
Géén kinderen.
3. Anna Carolipcz ,Me@r, ti: ? 26 September 1791, --/+ Leeuwarden 14 Juli 1849, x Leeuwarden 30 Mei
1816 met Dirk uarz Los I~zII., + Leeuwarden 15 April
1791, + ?
Hun kinderen volgen 5e generatie 4-6.
5. Tjullìny Ament, * Den Haag 23 December 1800, +
aldaar 8 Januari 1801.
6. Tjallìng Ameni, Directeur van Middelen en Domeinen
te Batavia, mede-eigenaar van Tandjong-Oost en Tjiboer;
* f3al~um 3 D epember
1801, + Batavia 16
J a n u a r i 1870; x Taodjong-Oost 2 6 J u l i 1826 m e t
LIìna Cornelìa z@n Kìemsdijk, * tle Tandjon -Oost 31
Januari 1807, + Batavia 19 November 187 f, dochter
van paniel Cornelìs Helvetìus z&n [Uemsdìjk e n v a n
Christìpu Sìqwns.

Hun kinderen volgen 5e generqtie 7-15.
7. Hendrikus Mìchì$ Amen/, : : Ballym (Ameland) den
5 Februari 18Q5, + Sneek 28 October 17872 ~IJ yas
Burgemeester van Bolsward. quwde . Egberdzna

G~SEGCHT- EN WAPENKUNDE

89

&cEerio h, * IJsbpxhtum 2 6

Novepber 1803, +
Bolswarcf 24 Septembier 1868.
Hun huwelijk was kinderloos.
8. Hermarws Ament, * RaHum 2 Februari 1896, + te
Joure 24 Juli 1888; x Joure 21 April 1833 met Dìeuwke Jans Rìnkes, * te Joure?
Hun kinderen volgen 5e generatie 16-20.
9. Teebe Ament, * Ballum 4 September 1807, + te Ballum 27 December 1868.
UI. Elisabeth Ament, * Ballum 1 November 1808, + te
Sneek 10 Maart 1874; x lle, te Dokkum 23 Juni 1830
met Au .e Thomas Stam, * ? $7 April 1897, + ? 26
Juni 18.9;
% x 2e te Sneek 5 Augustus 1853 et Laurens Schuyt-Korve:, Zfee-officier, Ridder M.mw . O . l e
klas, * ? 4 Januari 1820, + te Sneeek 6 Nov. 1909.
VIJFDE

GENERATIE.

1. Jacobus Frederìkus l~~~e~er, * Bahum 24 Mei 18 11,
+ ?, X le te Bayfum 7 Jpni 1838 met Johanna WilheEmy, * Bergum 25 December 1812, + Tzum den
18 Juni 1843.Hun kinderen volgen 6e eneratje 1-3.
Hij x 2e te Franeker SB November 1845 met Antje
Pruìsln4l,
* Welsrijp 13 April 1819, + te Bolsward
14 November 1882.
Hun kinderen volgen 6e generatie 4-5.
2. Etje &?et”ey, * Ballum 19 November 1813, + Leeuwarden 17 t ei 1871; x Dokkum 5 Mei 1846 met Douwe
MeìndersIna, * Ljeeuwarden 5 April 1815, + ?.
Hun kinderen voligen 6e generatie 6-9.
3 . Willem Brecdfelt M,eijec, + in de Berbice den 25
Augustus 1822, + 1, x m de Berbice 30 December
1851 met Catharìna Nìcholson, * in de Berbice in
1826.
Hun kinderen volgen 6e generatie 10-12.
4 . 8Murgareth.a Elisabeth uan ton, * Leeuwarden 29
April 18U$ + aIdaar 29 Dlecembler 1881, x Leeuwarden 16 lM,el 1849 met Johannes Janzen, * te Leeuwarden 5 Juni 1824 + ?.
xlun kinderen vo&p 6e generatie 13.
5 . Geertrui& fi@liecca v;qlz Lan, * Leeuwarden 17 Juni
1819, + ?; X Leeuwarden 23 Mei 1849 met Nicolaas
Sonbeek, * ? 13 Januari 1826, + ?.
Géén kinderen.
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. 6. !Bauke van Lon, * Leeuwarden 3 Februari, + 7 October 1821.
7 . Daniel Cornelis Ament, Suikerfabrikan t te Cheribon,
+ Batavia 1 Auguslus 1827, + aldaar 15 November
1904; X Cheribon 24 November 1852 met Johanna
Rosina Carolina Elisiabefh Burgemcesfre, * Soerabaja 4 Februari 1837, + te Weltevreden 25 October
1919.
Hun kinderen volgen 6e generatie 14-22.
Amen& * Tandjong-Oost
8 . Elisabeth Sophia Gatharina
1 October 1829, + Soekaradja (Buitenzorg) in 1898;.
X Cheribon 24 December 1845 met Gustave Adolphe
Boutmy, Resident van Plekalonga, * ?, + Buitenzorg
25 Mei 1872.
9 . Htinriette Hermina Ament, * Batavia 2 April 1832, +Tjioelar (Buitenzorg) 12 Januari 1895; x ?, 12 October 1871 met Edouard Corneille Colette Boutmy * ?,
27 Maart 1819, + Buitenzorg 7 December 1881. Hij
was Inspecteur van Financiën.
Hun kinderen volgen 6e generatie 23-29.
10. Hendrikus Michiel AMent, * Buitenzorg 11 Augustus
1838, + Batavia 13 Februari 1911; X ? 19 Augustus
1863 met Celina ‘Margu&ritcr Bik, * te Soerakarta 28
Februari 1846, + Batavia 20 Januari 1917, dochter
van Bruno Bik en van Charloite Johlanna M’arguerita
van Doornick.
Hun kinderen volgen 6e generatie 30-34.
Elisabeth
Amen& * Batavia ?, + Dsen Haag 9 Febr.
ll.
1859, x Cheribon 2 Juni 1844 met Hendrik Christiaan Ackenbach, * ? in 1821, + ?.
12. CareZ Willem Ament, Mr. in ‘de Rechten, Burgemeester van Oost-Stellingwerf, Kantonrechter te Bolsward,
* Cheribon 7 Juni 1841, + Velp 10 Juli 1878; ,X Bolsward 9 Januari 1867 met M,argareth,a
CI-rtharina de
Klok, * BoIsward 23 Februari 1839, + Velp 27 September 1900, #dochter van ‘Mr. Boele Jacobzzs de Kok
en van Elisabetha ~&@rgaretha Mulier.
Hun kinderen volgen 6e generatie 35-37.
13. Jan Abram Ament, * Ruitenzorg 26 .Maart 1843, -+
te Bandoeng 3 Juli 1911,~ X* Wonosobo 3 December
1867 met Carotina- Justincz v’wx Bezzsechem, * Semarang 17 Augustus 1847, + Tjimatie (bij Bandoeng) 8
Maart‘1917; dochter van Ludolph Jan van Beusechem
en Catharina Qzrolina Wilhelminti
Palm.
.
Hun kinderen volgen Cie generatie’ 38-44*
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14. Adolphina Sophia Jaquelìniz Ament, * Cheribon 20
October 1845, + Batavia 11 Januari 1900, x le te Batavia 15 Februari 1869 met Johman Carel de Lannoy,
Commies ter Alg. Secretarie van N.I., * Batavia 7
Februari 1846, + Batavia 20 Juli 1871. Dit huwelijk
werd op 15 Februari 1869 te Batavia ontbonden.
Zijn kinderen volgen 6e generatie 45-46.
Zij x 2e te ? met Jacobus Martìnus Speet, Commies
bij het Departement van O.E. en N., * ?, + Batavia
14 Augustus 1914.
Zijn kind volgt 6e generatie 47.
1 5 . Harmen Thìeden Ament, Koopman te Joure, * Joure
3 Juli 1834, + aIdaar 4 Januari 1869, x te Joure 24
Mei 1863 met Namkje Simon Taconis? * te Joure 12
December 1834: -/-- ?, dochter van Srmon Sìpke Taconìs en van Elisabeth Freerk u;an Noord.
Hun kinderen volgen Ge generatie 48-50.
1 6 . Jan Rìnkes Amen& Goudsmid, + Joure 24 November
1835, + aIdaar 25 Mei 1868, X te Joure den7 Augustus 1864 met Berber Pieter Cath, * te Joure 17 Januari 1841, + Leiden 20 October 1895, dochter van
Geert Cath, Graanhandelaar, en van Geertje Wielip
P

Hun kind volgt Cie generatie 51.
Joure 1 September 1838, + Joure
25 Mei 1868, x te Joure 16 Juni 1867 met Jan Andries
Reunìng, Goudsmid, * te Koll~m~ den 23 November
1839, + Joure 28 Juni 1874, zoon van Andries Keunìng en Dìeuwkc Rispens.
Hun kind volgt 6e generatie 52.
1 8 . TjaZZìng Ament, * Joure ?, + ‘?, werd één jaar.
1 9 . Tjallìng Amen& * Joure 3 S,eptember 1845, + aldaar
19 April 1875, x te Joure 24 October 1869 met IVgtske
Jeepsn, * t’e Joure 19 November 1846, + Nunspeet
27 Augustus 1897.
Hun kinderen volgen 6e generatie 53-55.
ZESDE GENERATIE.
Jacobus Frederìkus M,eìjer, ‘% Oenkerke 19 April 1839,
+ Koudem 3 April 1892, /v te Harlingen 6 Mei 1870
met Anna Schaafsma, * Harlingen lden 17 April 1847,
+- Leeuwarden 25 April 1918.
Hun kinderen volgen 7e generatie 1-7.
F o k k e Meìjcr, * Tzum 5 Augustus 1840, + ?, x te
Batavia 24 April 1875 met Keggcdìnia Hamer, * te
A pingedam 7 October 1855, + ? 6 Maart 1919.
El?un kinderen volgen 7e generatie 8- 12.
17.

Sjoukje Amenf, *

I
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3 . Gerrit Meija-, * Tzun~ 17 Juli lS41, + aldaar 15 October 1841.

4 . Auke Meij%r, * Kollum 14 Augustus iS47, + Leeuwar-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.

15.

16.
IJ.
1s.
19.

(den 6 Maart 1890, s te Katwijk 11 October 1876 met
:Maria Theresia VIarkeofsser, * Katwijk 28 November
1857,
Hun kinderen volgen .7e generatie 13-16.
Chrisfina l~~argaretha i’lleìjcr, * Witmarsum 27 Maart
1850, + ?.
Wigger Jacob Meindersma, * 31 Januari 1847, + ?.
Anna Christina Meindersma, tic 5 April 1849, .+ ?.
Jacobus Frederikus Meindersma, *: 20 Nov. 1851. Aagje 8Meindersma,
siz 15 Februari 1853, + ?.
Maria ElisIabeth Meijer, ‘i: 8 Mei 1854, + ?.
George Ebenezer Meijer, * 30 November 1857, -k ?.
Catharina Cornelia Mei& * 28 Mei 1862, + ?.
Catharina Elis;abeth
Janzen, + Leeuwarden 8 Februari 1800, + ?.
Tjalling Diederik Sjourd Auke A m e n t , * Taroeng,djaja (Cheribon) 27 Maart 1854, + ?, x te Meester
Cornelis 3 Mei 1878 met Hermina Alesandrina Meertens, * te Wellevreden 12 *Juni 1860, + ?, dochter
van .Mr. Antony Mangelaar Meertens.
Hun kinderen volgen 7e generatie 17-22.
Eduard Corneille Collct Ament, * Cheribon 11 Juli
1856, + i?, x Batavia 30 Augustus 1879 met ;Marg Suermondt, * Batavia 2 M,ei 1862, + Pekajon (Mr. Cornelis) 1 Januari 1929, dochter van Willem Suermondt,
Voorzitter van ‘de Kamer van Koophandel te Batavia,
en van Eleonore Elisabeth Horst.
Hun kinderen volgen 7e generatie 23-26.
Hij x 2e te Mleester Cornelis 9 April 1930 met Marie
Perm, :t: Makasser 3 Maart 1878, dochter van Eliza
Per&, Kapitein, Ridder M.W.O. en van Amalie Bernsbach.
* Cheribon 29 Maart 1858,
Gustaaf Adolf Amen&
+ te Batavia 2S April 1936. ’
Johan Anton Amen& * Cheribon 22 October 1859, +
te Batavia 7 Maart 1912. Ongehuwd. Cifi J.‘-I
Dina Cornelia Elisabeth Ament, * Cheribon l2 Febr.
1861, -+ te Gempol (Cheribon) 1 April 1862.
Elize Amen& * Cheribon 21 Juni 1863, -/-- Brussel ?,
x Batavia 8 Decembcer 1881 met Mr. Albert John Andree Wiitens, President van het Hoog Gerechtshof,
Ridder N. L!. * Padang 6 Augustus 1853, + Weltevre-
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20.

21.

22.
23.
24.

.25.
26.
27.
-28.
29.
.30.

.31.

.32.
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den 4 April 1915, zoon van Henri Maximili&n Andrée
Wìltens, Vice-President van den Raad van Indië, en
van Euphemìa Clementìne Townsend.
Hun kinderen volgen 7e generatie 227-33.
Rosa Ament, * Glaga midang (Cheribon) 27 Dec.
1865, + Monaco 13 September 1938, x te Meester
Cornelis 21 December 1885 met Pieter Adrìanus Hendrik van der Haas, Luitenant Kolonel der Infanterie
van het O.I. Leger, * Gombong lop Java den 15 October 1858.
Hun kinderen volgen 7e generatie 34-36.
Johanna Rosìna Carolìna Elìsiabeth Amen& + te Salatiga 31 October 1869, + Soekaboemi 6 Juli 1892,
x te Meester Cornelis 15 Augustus 1891 met Danìcl
Cornelìs Boutmy, * 10 Juni 1859, + Den Haag 22
Maart 1930, Administrateur van de Onderneming
Pangledjar, zoon van Edouprd Corneìlle Colettc) Boutmy en van Henrìette Hermìne Ament.
Hun kind volgt 7e generatie 37.
John Iwan Oscar Ament, * Zeist 20 Maart 1876, +
aldaar 5 April 1877.
Adolf Danìel Tjaltìng T,ammerus Boutmy, + Batavia
.
10 Augustus 1849.
George Boutmy, * 19 December 1855.
Henrìette Dìna Marie Boutmy, * 3 Maart 1858, + ?,
x ? Overste Gobée.
Danìel Cornelìs Boutmy, zie 6e gen. 21.
Marie Françoìse Boutmy, * 15 Juli 186 1.
Tjallìng Boutmy, * 5 Maart 1863.
Charles Antoìne Joseph Boufmy, * 26 Maart 1865.
Herman Bruno Ament, * Batavia 18 Augustus 1864,
+ Montreux 3 November 1900, x te Batavia 8 Dec.
1894 met ida Wilhelmina Stortenbeker, * Batavia 8
Juli 1869, + Aerdenhout 15 April 1931.
Hun kinderen volgen 7e generatie 38-39.
Charlotte Dìna Ament, * Batavia 5 September 1865,
+ ?, x Batavia 26 September 1883 met Emìte Charles
Auguste Gìesbergen, * Rotterdam 11 October 1852,
+ Valkenburg (L.) in 1899. Hij was makelaar te
Batavia.
Hun kinderen volgen 7e generatie 40-42.
Mathìlde Ament, * Batavia 10 Februari 1871, -/- ?,
X Batavia 26.Maart 1893 met Mtixìmìlìan Ernst Atberr
Vìctor Schmìdt-Ernsthausen, Secretaris van de Handelsvereeniging te Batavia, * te Ehrenbreitstein 20
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33.
34.

35.
36.
37.

Jusai 1863, + 4msterdam 26 October 1931, begraven
op ‘de Begraafplaats ,,Nietaw Eikenduinen” te ‘s-Gravenha,ge o p 29 Oct. 1931, zoon van Maximilinn
Schmrdf-Ernsthawen.
Dit huwelijk werd op 27 September 1916 ontbonden.
Hun kinderen volgen ‘le generatie 43-45.
Marguerilhe Caroline Amen& %: Meester Cornelis 10
Juli 1879, + altdaar 30 November 1881.
Sophie Henrieffe Amen& * Batavia 28 A.pril 1881,
X Batavia 14 November 1905 met Herman Johan
Reuter, Referendaris bij het Departement der Burgerlijke Openbare Werken, * Hoorn 26 Nov. 1876.
Hun kinderen volgen 7e generatie 46-50.
Elisabeth Margarefhla
Anrent, * Sneek 26 Nov. 1867.
Dina Cornelia Ament, * Sneek 25 April 1869, -+ te
Baarn 1 September 1925, ongehuwd.
Margarethu Cafharina Amenf, * Oldeberkoop 21 Mei
1872, x Velp 25 September 1895 met Dirk Adriaan
Eekhout, Kapitein der Kon. Maréchaussée, Dordrecht
4 Januari 1869, zoon van Mr. Mein’ard Adriaan Eekhout en van Georgina Wilhelmina u’rxn den Oosferkamp.

Geen Kinderen?
3s. Jazz Abrahem ArneRf, * Wo~osobo 31 Augustus 1868,
+ aldaar 6 October 1868.
39. Justfzzs Caroline Aznent, * Poerworedjo 17 Augustus
1869, x te Magelang 27 October 1891 met Frederik
Godfried uan Delden, Luitenant-Kolonel der Infanterie van het O.I. Leger, later Commissaris der Ament
Suikerfabrieken ; * Keboemen op Java 29 December
1864, zoon van Frederik Godfried van Delden, O.I.
Ambtenaar, later Resident van Pasoeroean, en van
Maria El&beth H\averkorn

40.
41..
42.

43.

uan Rijsewijk.

Hun kinderen volgen 7e generatie 51-53.
Henri Louis Ament, * Poerworedjo 18 Juli lS71, +
op reis naar Europa 3 Augustus 1888.
Een doo,dgeboren dochter.
Adolf Eduard Ament, * Pasoeroean 17 September
1875, x Goenoeng Hedjo (Poerwakarta) 7 Juli 1902
met Anna Henriette Boutmy, * 4 Aug. 1881.
Hun kinderen volgen 7e generatie 54-56.
Cafharinb Dinla Amezlf, * Pasoeroean 5 October 1877,.
x DJocjacarta 9 September 1901 met Cornetìs Anfhonìe Remmert, * Djocjakarta 23 October 1876.
Hun kinderen volgen 7e generatie 57-58.
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Een dotig&oren ZOOQ, * 18 AU~X&UG UBl.
45. fohan de Lanno~, * Batavia 27 November 1870, x
te Latavia 28 November 1895 me’t t%fsfiha Antoi44.

netfa ft-2 der ‘M,aur, * ?.
46. Adotfina die Lannoy, * Batavia 27 November 1870, +

aldaar 28 November lSi1.
47. iDina Sophia Henriette Speet, + ?, X Weltevreden ?
met &CO~PU A. Saurel, Kapitein der Infanterie van
het O.I. Leger, * ? in 1874.
48. Hermanus Tjalling Ament, * Joure 23 Mei 1864, +
aldaar 30 Juni 1864.
.
49. Llieuwke, Ament, * Joure 8 Augustus 1865,
.50. d!Wsabeth Amen& * Joure 29 September 1867.
531. fie~~d&3~ 3une Ament, * Joure 27 Juli 1865, + te
.
52. Dietiwke Xeuning, * Joure 26 Februari 1868, --/- al<daar 20 Mei 1868.
453. Merrnanus ian Amenf, * Joure 23 April 1871, -+ te
Rotterdam 27 Maart 1344, x te Sneek 11 Augustus
1 8 9 7 m e t Titia Pet~onella Berthb Yijtlerien, * t e
Sneek 23 Maart 1872.
Hun tinderen volgen 7e generatie 59-61.
Over hem geeft ,,Het Vaderlatid” van 27 Maart 1934
het volgende levensbericht:
H. J. AMENT +
Vanmorgen is op 62-jarigen leeftijjd te Rotterdam
overleden den heer H. J. Ament, die langen tijd ge- ’
neesheer te Sneek is geweest. Hij was op 23 April te
Joure geboren. In 1898 vestigde hij zich op Vlieland,
waar hij tot 1908 bleef. Toen verhuisde hij naar Sneek
waar hij weldra een drukke praktijk had. Hij was de
eerste schoolarts aldaar, en maakte gedurende 20 jaar
Idee1 uit van het bestuur ,der Vereeniging voor Ziekenverpleging.
In November 1933 noopte zijn gezondheidstoestand
hem zijñtaak neer te leggen. Hij is toen naar Breda
vertrokken. De verassching is 30 Maart, na aankomst
van trein 13 u. 14 te Westerveld.
.54. Trijntje Ament, * Joure 17 Juni 1873, x Nunspeet 29
October 1897 met Jacob Frederik Lankamp, * te
Enkhuizen 5 October 1866, Agent bij de Nederl. Handel-Maatschappij, zoon van Gerrit Frederik Lanlcamp,
en van Neeltje Visser.
Hun kinderen volgen 7e generatie 62-65.
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55. Dieuwke Ament, * Joure 31 December 1874, x te
Grouw 21 September 1901 met Med. Dr. Herman uan
Gulik, Directeur van het Boter en Kaqascontrolestation
voor Zuid-Holland., * Grouw 3 Mei 1872, zoon van
Auguhzs van Gulzk, Predikant bij de Doopsgezinde
Gem. te Grouw, en van Alida M,aria Donker.
Hun kinderen volgen 7e generatie 66-67.
Wordt vervolgd.
BURNICK. Wie kan mij eenige gegevens verschaffen omtrent deze familie, waarvan enkelen in de 2e helft der 18e
eeuw te Utrecht woonden? Aldaar stierf: 20 Jan. 1726. Robertus B., laet na syn vrouw en mundige kinderen int
Coffyhuys aent Doms kerkhoff; 30 Oct. 1731 Isabella B.,
jongedr., laet na haer moeder int Zuyckerland, doch is
overleden aent D’omskerckhoff; 27 Jan. 1766. Cornelia Borninck; monldige
vrijster o/z Nicolaïkerkhof. Geen ouders
of vrienden.” ,Wellicht was dit Anna Cornelia Burnick,
waarvan in een notarieele acte van 1721 de eerste voornaam is tusschengevoegd? Blijkbaar geen echte IJtrechtsche
familie, want de klappers doopen 1665-1704, trouwen 16711710 en begraven 1721-74 gaven overigens nihil; zoo ook
het burgerboek 1650-1721.
W7. E. VAN DAM VAN ISSELT.
DEN HAAG.
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De brand In de Ned. Herv. Kerk te IJsselmonde
Anno 1678
en de gevolgen daarvan
*
door J. SPRUIT.

Het Kasteel te IJsselmonde -& 1670. Reproductie naar een krijtteekening
van Roeland Roghman. D’e teekening is, met vele andere van denzelfden
mseest,er, i n h e t b e z i t v a n D r . C . Hofsteedte d’e Groot tle “s-Gravenhage.
Het Kasteel, zooals het hier is afgebeeld, dat’sert van den herbouw in
1665. Het is gesloopt -& 1900. Er bestaat ook een litho van.
(Foto door J. Spruit naar het exemplaar berustend in het Gemeente
Archief te Dordrecht).
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MEMORANDA

Op 29 Augustus 1664 nam het adellijk geslacht De Mero’de afscheid van de ambachtsheerlij kheid van Oost-IJsselmonde, doordat Isabella Fraqoise
de Merode deze
heerlijkheid verkocht aan Adriaan Lampsins. 1)
Gedurende 124 jaar hadden zeven leden van dit geslacht
*de heerlijkheid in bezit gehad en thans wer?den zij vervangen ‘door een lid van de aanzienlijke koopmansfamilie uit
Vlissingen : het geslacht Lampsins.
Adriaan Lampsins liet onmiddellijk het kasteel, dat Hendrik de Merode in 1550 21 had laten bouwen, geheel restaureeren, welke restauratie in het volgend jaar, 1665, voltooid werd. De nieuwe ambachtsheer droeg eenige jaren
later aan Roeland Roghman 3) op, het herbouwde en verfraaide slot in beeld te brengen. Deze vervaardigde een
zeer mooie krijtteek#ening,
waarop niet alleen het kasteel
doch tevens de Ned. Herv. kerk, welke ten Oosten van
hel kasteel gelegen was, volorkomt.
Aan deze omstandigheid is het te danken, dat wij thans van genoemde kerk
een prachtige afbeelding bezitten uit het jaar 1670.
Deze kerk beston$d uit een schip met twee kapellen,
waarvan alleen !de No<ordelij ke te zien is; voorts een verhoogd koor en lwee torens, een groote en een kleinere.
Zij was omgeven door een kerkhof of begraafplaats. Duidelijk is in den hoek van het schip en de kapel de doodgraver te zien, bezig een graf te delven. Dat er ook binnen het kerkgebouw inwoners hun laatste rustplaats vonden blijkt ,uit het volgende:
,,Begraven:Jonkvro!lwe Ophem, in haer leven staet,,jufProuwe van haere gravinne van Merode.
,,Jonkvrouwe Odilia de Merode; dochter van de
,,gravin de Merode. 4).
Hel bedehuis dateert van 1448 5). Het was gewijd aan
St. Cosmas en St. Damianus, tweelingbroeders, die in de
laatste Christenvervolging onder den Romeinschen keizer
Diocletianus in 303 in Cilicië den marteldood onclergingen. Hun feest’dag valt op 27 September. 6)
_-- --___ -1) J. W. Regt, Beschrijving Zwdndrechtsche Waard.
2) J. W. Regt, De Zwijndrechtsch’e Waard.
3) Roeltand
Roghmans, geboren en overledjen t e A m s t e r d a m ( 1 5 9 7 1 6 8 6 ) Landschapschildter, tekenaar, #etser, (enz.
4) Rekeningen van d’e k e r k v a n IJss. v a n 1 6 0 7 i n h e t archimef v a n
de kerk.
5) C. van Alkemade: Beschrijving van Oost- #en West-llrselmonde.
6) Dr. K. Heeringa: Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573,
Ile deel.
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Innerlijk zoowel a 1s uiterlijk verschilde de kerk veel van
die in 1664. De Reformatie bracht een geheele verandering in het Go,dshuis teweeg, terwijl de ,,versterking” der
kerk in 1574, noodig om daaruit ,,weer” te kunnen doen
ten behoeve van het ontzet van Leiden het uitwendige
aantastte. 1)
Na het ontzet werd de kerk weer voor het houden van
den eeredienst ingericht en verkreeg zij de gedaante, zooals de teekening van Roghman ze vertoont, en welke behouden bleef tot de jongste verbouwing en vergrooting
in 1923.
In den grooten toren hangen nog steeds dezelfde klokken. De groote werd in 1462 in gebruik gesteld en is
toegewijd aan Maria Visitationis, zooals het opschrift op
de klok zelve luidt. De kleine klok is gegoten door Medardus Wagbenens 2) Dat de kerk gebrandschilderde ramen bezat vóór de hervorming stipt J. W. Regt terloopsaan. 3) Doch ook na de reformatie was zulks het geval.
Dit, blijke uit het volgende. In de rekening van het jaar
1643 staat bij den post van den glazenmaker Pieter Jansz
vermeld :
,,Alsoo verstaen is, <dat hij de twee nieuwe glaesen
,,buiJ’ten en tegen ordre geheel heeft uijtgenomen,
,;d’oude geschilderde gbaesen behouden met loot en
,,al, Idie bequaem veelal waeren om weder in setten,
,,soo wort alhier bij provisie niet meer geleden
,$dan X £ 4).
1. DE BRAND.
Rustig verliepen na 1670 een achttal jaren, waarin!
Adriaan Lampsins zijn ambachtsheerlijke rechten sen
plichten ten opzichte van Oost-IJsselmonde uitoefende ten
vertilde, daarin bijgestaan door den schout ,Matthijs Pouwels, terwijl op kerkelijk gebie#d Ds. Henricius Vallois
(1671-1680) #de geestelijke belangen van zijn dorpsgenooten behartigde.
Hevig werd die rust verstoord in #den zomer van 1678,
1)
1596,
2)
3)
4)
chief

Extract uit de missiven aan Burgemeesteren van Rotterdam 1557deel no. 1. Gemeente-archief Rotterdam.
Voorloopige lijst van monumenten van Geschiedenis en Kunst 111
J. W. Regt: De Zwijndrechtsche Waard.
Rekeningen van de Ned. Herv. Kerk te Ilsselmonde in het arder kerk.
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toen in de maand Juni een geweldig onwelder boven het
dorp losbarstte en de kerk door den bliksem getroffen
werd en in brand vloog. Ook de daarachter geleglm pastorie werd ernstig getroffen. Nadat de brand gebluscht
was, bleek heL Godsgebouw dermate beschadigd te zijn,
dat zware geldelijke offers noodig waren voor herstelling.
Zoowel in- als uitwendig was veel vernietigd, o.m. het
archief van (de kerk. De doop-, trouw- en doodboeken waren verbrand alsmede de boeken van !den kerkeraad. De
Rekeningen waren gelukkig op een andere plaats geborgen
geweest en daardoor aan de ramp ontkomen. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat de oudst2 ldoop- trouw- en
doodboekcn dateeren uit het jaar 1680, terwijl de Rekeningen terug gaan tol het jaar 1608. 1)
Dat ‘de gelden, voor het herstel benoodigd,
niet alltecn
uit [de fondsen van de kerk betaald konden worden, blijkt
wel uit een beroep van de kcrkmepsters op de offervaardigheid van de burgers en op die Van de kerken, lot
dezelfde classis behoorende, welke oproep hier woordelijk
volgt :
,,Nademael het God Almachlig beliefd heeltt dc kerk
,,en lde toren van IJsselmonde in de maand .Juni
,,1678 #door vreeselijken donder en bliksem zood;l,,nig aan te tasten #dat dezelve zonder mcrkclijke
,,en zware reparatie geheel en al staat geruineerd
,,te worden en irrcparabel zal zijn, waardoor de
,,godsdiens
t n’oodzakelij
k zou moeten worden ver,,hinderd; en dat het huis van den predikant mede
,,zoo is ontsteld en ontramponeerd door verschei,,dene voorvallen en ongemakken, dat hetzelve met
,,gezondheid
en zonder verderf van boven niet wel
,,en kan bewoond worden; en gemerkt de plaatse
,,van IJsselmonde, en voornamelijk zeer gansch arm
,,en onmachtig om het vervallene te repareeren en
,,ver\dere schade voor te komen, zoo zijn de regen,,ten van die genoo(dzaakt
geworden de nood van
,;dezelve aan hel Eerwaarde Classis van Schicland
,,beken#d te maken, dewelke
na genomen inspectie
,,van haar E.E. Gedeputeerden hebben gelieven Le
,,verleenen favorabele brieven van voorschrev’enc,
,,en verzoeken aan alle Kerken en religielievcnde
,,Christencn, dat ze ook deze verlegen plaats met
1) De doop-, trouw- en doodboeken berusten in h’et Algemeen Rijksarchief in d’en Haag; de Rekeningen in het archief van de Ned. Herv.
Kerk te Ilsselmonde.
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,,liherale giften gelieven te squlageeren; zo0 is het
,,dat Schout en Gerechten en Kerkrmeesters van IJs,,selmonde, voorzegd, op de authorisatie van die
,,WelE’d. Heer van IJsselmonde, hebben verzocht
,,en gedepuleerd, gelijk dezelve verzoeken en depu,,teeren bij deze onze lieve Eerwaarde en Godzalige
,,Heer Petrus Massis, Predikant alhier 1), om eerst .
,,bij alle ingezelenen van IJselmoede, en voorts aan
,,alle classis, kerken, C hristenen-Gemeenten en bij,,zondere Personen, daar deze zal worden vertoond,
,,Ce verzoeken een liberale gift tot reparatie en op,,bouwing van Gods Tempel en Predikantshuizinge,
,,opdat alzoo de Godsdienst onverhinderd mag wor,iden geoefend en de voorz. Dienaar Christi in zijn
,,woning zich bekwamelij k kan onderhouden, waar,,voor wij altoos van harte zullen dankbaar zijn en
,,hetzelve in alle voorvallende gelegenheden naar
,,ons gering vermogen zoeken te versch’uldigen.
,,Actum IJsselmonde dezen 16 Maart 1681.
,,Onder stond; ter ordonnantie van dezelve en
,,was g e t e e k e n d b i j m i j secr,etaris P i e t e r d e
,,Weerd.”
De hiernavolgeede lijst van gevers en giften toont voldoende aan, dat ieder naar vermogen gaf en dat zelfs
,,het Penningske der weduwe” niet ontbrak:
Tot reparatie van kerk en predikantshuis verder in dezen vermeld, geve ik tot dien honderd gulden en was onderleekend Lampsins f lOO- 0-0
Het Classis van #den Hage door den heer Sugger,aat
f
37-16-0
Math ij s Pouwels, schout van 1 Jsselmonde verf
13- 9 - 0
l eert aan lde kerk ten einde als boven
Arij Geerits Mijnlief, schepen, geeft ten eiede
als boven
f
6- 8 - 8
Ingne Bastiaens, geef1 tot dien einde als boven
f
3- 3L-0
Ary Clemens, schepen, ildem
f IO- 1 - 0
Mr. Hendrick Lansbergen, schepen, idem f
6- 6 - 0
Leendert Ariens Sparreboom, idem
f
4- 14-18
Petrus de Weert, secretaris van IJsselmonde
3 iducatons
f
9- 9 - 0
Petrus Massis, predikant,
f 12-12-0
1) Ds. Henricus Vallois overl,eed 1680 en werd opgevolgd door Ds.
Petrus Massis 1680-1707 (20 October).
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Juffr. Louisa Massis, 3 ,ducatons
f
9- 9-0
3- 3 - 0
Juffr. Susanna Pajenbroeck, 1 ducaton
f
Jacob Arents Leentvaer
f
1-11-8
Ary Jochems
f
3- 3 - 0
Ary Jacobs Leentvaer
f
1- 8-0
f
1-11-0
Maeyke Cornelis
f
3- 3 - 0
J a n Heedrikse Houmes
Crijn Bastiaens lden Hals
f
o- 9-0
3- 3 - 0
Haesje Cornelis
f
Mayken Hendrikse
f
0- 6-0
f
4- 1-0
Leendert Pieters, nayer,
4 - 0-0
Cornelis Foppe van Driel, \dijkgraaf,
f
4- 1 - 0
Cornelis Cornelis in “1 Veil
f
f
2-10-0
Lijntje Henldrikse,
een rijksdaalder,
f
3- 3 - 0
Jan Dirckse Verschoor
f
l- 4 - 0
Cornelis Marinus de Guyt
0-18-0
Willem Arents
f
f
Aert Arents Visscher
1-lO-c
f
Pieter Geerits Visscher
f
0-10-0
Ariaentje Pieters
f
3- 3 - 0
Jannetje Rastiaens
3- 3 - 0
Pieter Dirckse
f
1-10-0
f
Claes Claese
f
1-10-0
Job Jansz
f
1-12-0
Isaack Jacobs
f
0-12-0
Ariaen tje Pieters
f
3- 3-0
Jacob Geerits de Goede
1- 5-0
f
Teunis Jacobs
0-12-0
f
Wouter Geerits
3- 3 - 0
f
Mary Pielers van Wijck
f
o- 3-0
Arent Leenderts
o - 5-0
Mayken Abrahams
f
1 - 8-0
Stijntje Pieters
0- 6-0
f
Sij tje Teunis
0-12-0
f
Geertje Coenraets
f
33 - 0
Leentje Geerits
f
0-10-0
Hendrick Hendricksc
f
0-12-0
Ariaentje Foppe
f
0-15-0
Cornelis Jans Schipper
f
0- 6-0
Leentje Gerrits
f
6- 6 - 0
Mr. Cornelis Liesh#o’ut
f
2-10-0
Ariaentje Rastiaens
f
o- 4-0
Willemije Leenderts
f
6- 6 - 0
Jan Cornelis bij “t veer- ~ Dirck Jans, bode, geeft drie gulden, wanneer
hij het geld van de leydekker zal ontvange;
-,--heb ben
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f
Cornelis Jansz Smit
Pietertje Leenderts ende Laeentje Luijte geéft
‘t geen zij van (de kerkmeesters wegens de
kerk verdiend hebben,
f
f
Jan en Pieter Clemen
f
Johannes Jacobs
Foppe Pieters
f
Claes Cornelis 2 rijksd.
f
Juffr. Motte
f
Bastiaen Arents en Mayken Ariens Sparreboom
f
Basliaen Arents, kerkmeester, 1 ,duc.
f
Arent Arents, compeer, een kwart van een
rij kedaalder
f
Ary Dircks
f
Hendrik Leenderts
f
Wouter Pieters 1 dut
f
Pieter Jans
f
Ingetje Jacobs
f
Huijch Arents Boots
f
Teunis Harmens 1 rijksd.
f
Foppe Pieters
f
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í-10-0
2-10-0
5- 0-0
3- 3 - 0
0-10-0
5- 0-0
2- 0-0
1-10-0
3- 3 - 0
0-12-8
0-11-0
o- 8-0
3- 3 - 0
1-11-8
2- 9 - 8
3- 2 - 8
2-10-0
1-10-0

WEST-IJSSELMONDE
Beloove ik, onderget. te zullen contribueeren
ter zaecke voorsz: Ide somme van acht zilveren
ducatons ter oorkonde geteekend De Beve,ren
van West-IJsselmonde; betaald den 5 - 1682
f
de Schout van West-IJsselmonde 2 dut.
Pleun Pieters 2 tduc.
f
Ariaent ‘e Leeniderts
f
Pieter j acobs Rap 1 (dut.
f
Ingne Pieters
f
Huijch Pieters, ‘dijkgraaf
f
Cornelis Jansz.
f
Willem Willems van Zij1
1 dut.
f
Crijn Lleenfderts van der >Wael
f
Ary GIerrits
.
f
Dammes
f
Pieters Arents Swael
f
Willem van Es
f
Ary Joppe
f
Hendrick Leenderts Droogendij k
f
Lijntje Leenderts
f
Job Bastiaens
f
Cornelia Pleunis
f

6- 6 - 0
6- 6 - 0
1-10-0
3 - 3-0
1-10-0
3- 3 - 0
0- 6-0
3- 3 - 0
0-14-0
o- 9-0 0-15-0
2- 7-‘8
0 - 8-0.
1 - O--J~
1 - 0-0
0-12-0
1- 4-0
4-14-8
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Wouter Pleunis de Hen, secretaris

f

G-

6-0

Totaal f 335- S-0
Accordeert met het origineelc collectboek, beruslende
ter secretarie van Hollant en West-Friesland en was geteekend : Simon van Beaumont.
Naer gedane collatie is deze copy van woorden te woor<den bevonden te accordeeren met zekere copy geteekend
als boven :
Actum IJsselmonde den 6 September 1691 bij mij
’
C. Lieshout Not. publ. 1691.
Aan deze lijst kan nog het volgende worden toegevoegd:
,,1695. Reguesl van Schout en Schepenen en Kerk,,meesters van IJsselmonde aan de Staten van Hol,,land en West-Friesland om de opbrengsten van
,;de verponding der kerkelijke goederen, bedragen,,de f 39.- jaarlijks, te mogen aanwenden tot her,,stel van <de kerk en pastorie, die in Juni 1678
,+door Gods hand met een vreeselijken donder en
,,bliksem aangetast zijn,de, zoodanig, dat dezelve
,,zonder merckelijke reparatie geheel en al stond
,,geruineer,d te worden. Tevens wordt verzocht den
,,predikant, Petrus Cassis, te noodzaken rekening
,,en verantwoording te doen van een bedrag van
,,ruim f 399.-, zijnde de opbrengst van de ver,,ponding der kerkelijke goederen over de vooraf,,gaande jaren, welke som hij eigendunkelijk had
,,besteed tot herstel der pastorie.”
Hieruit blijkt ldus, dat ook de overheid niet achterbleef,
liet hare te doen om den nood der kerk te lenigen.
Dat er eenig verschil ontstond over het gebruik der gelden, doet hier niet ter zake.
Zoo kwam men met vereende krachten de gevolgen van
den brand te boven, weinig vermoedende, dat in 1697 de
- kerk wederom voor een ramp zou komen te staan, welke
een gevolg van de eerste was, namehjk: Het te bersten
luiden van de klok.
Wat in den loop der jaren na den brand te verwachten
was, gebeurde in het voorjaar van 1697. De groote klok
verstomde op eenmaal onder het luiden. Na 235-jarigen
trouwen arbleilcl hing zij nu roerloos en doelloos in den
toren ‘en ldat mocht niet. Terstond werd door de Kerkmeester besloten giften te verzamelen tot herstel en werd
de volgende oproep tot (de burgerij gericht:
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,,Nademael de kerk van IJsselmonde “t ongeluk
,,!heeft gehad, dat de groote klok is gebersten (of
,,gescheurd) en bij gevolg de klank ten zenen male
,,weg is, ldat Ier de in- en opgezetenen van #den voors.
,,dorpe daar niet meer naar behooren van kunnen
,,gediend worden, alsmede dat <de glazen in het
,,koor van de kerk heel ontramponeerd zijn en daar,,door “s winters onlijdelijke koude door komt te
,,vallen, (dat nauwelijks de Godsdienst kan gedaan
,,woriden, zoo werd door Cornelis van Lieshout als
,,kerkmeester van den voorz. dorpe verzocht, met
,,een van “1: gerecht van ons ondergeteekenden met
,,het goe)dvinden van den WelEldtelen H e e r J e a n
,;de Meij, heere van IJsselmonde, raad en vroed,,schap der stad Rotterdam, etc. om omme te gaan
,,bij alle Ide op- en ingezetenen van den dorpe en
,,heerlij khei{d IJsselmonde, ende dezelve tot liefde
,,van ide kerk IJsselmonde te verzoeken of zij ge,,lieven te teijkenen tot een liblerale gift tot het
,,laten vergieten van de oude klok alsmede tot het
,,vernieuwen en het nepareeren van de voorz. gla,,zen tot gerief van ‘den dorpe en tot dienste van
,ide kerk IJsselmonde, en hopen derhalve, dat God
,,Almachtig de genegenheid van de geteijkende alle
,,hetzelve wederom door zijn goddelijken zegen rij,,kelij k zal vergelden.
,,Actum IJsslelmon,de, den 28 Juni 1697.
,,Geteekend : Willem Ari’ense, Jan H oumes, Lleender t
,,Sparrebo$om,
een merk (T) van Pieter Verschoor;
,,een merk van Corn. Jansse Vinck.” .
Niet tevergeefs ,wer(d in bovenstaande publicatie andermaal een beroep gedaan op de offervaardigheid der IJsselmondaren. Uil den hierond’er volgenden staat blijke op
hoedanige wijze $de inwloners aan den oproep gevolg hebben gegeven, daarmede tot ‘uitdrukking brengende hoe na
(de kerkklok hun aan het harte lag.
,,OvergebrachC
bij Cornelis
Rekening, bewijs en reliqua, ‘die
,,van Liesho,ut, schlout v a n
bijldezen is doende Cornelis van
,$den dorpte IJsselmond~
Lieshout schout van XJsselmon
,,aan Schepenen van 8clcn
de, wegens gecollecteerlde pen,;dorpe ‘voorsz. (en aan [de in
ningen van de ingezetenen van
dezen dorpe IJsselmonde in hlet
,,gezetenen vandien, o p hejaar 1697 volgens #de authorisa,,den gecompareerd, actum
tie van (dato tien ‘18 Juni 1697 tot
.,,den 30 December 1697.
het vergieten van de klok van
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dezen dorpe voorsz. en ontvangen van ieder als bij iedere post
staat uitgeldrukt,
alles in guldens van twintig stuivers het
stuk, en stuivers en penningen
naar advenant.
Eerstelijk ontvangen van den WelEd. Heer
Joan !de Meij, Heer van IJsselmonde, Raad
en vroedschap der stad Rotterdam, etc., etc.,
ten ein(de als boven de som van
f lOO- 0-0
De Schout Lieshout brengt alhier in rekening
hetgeen hij geeft ten einde als boven de som
van
f 25- 0-0
Pieter Dirxe Verschoor, schepen,
f 12-12-0
Jan Heijndricx Houmes, schepen
f 12-12-0
f
66-0
Leendert $parreboom, schepen,
f
66-0
Willem Ariensz, schepen,
Corn. Jansz. Vinck, schepen,
f
66-0
f
33-0
Bastiaen de Bode
f
66-0
Corn. Foppe van Drie1
f
30-0
*Jacob Leentvaer
f
Ary Leentvaer
1-10-0
f
33-0
Jannetje Roocke
f
Geerigje Dircx, weduwe,
1-10-0
f
3- 3 - 0
Dirck Vinck
f
3- 3 - 0
Leendert Corn. de Lijster
f
3- 3 - 0
Marigje Dircx, wed.
9- 9-0
Ariaentje in “t Velt
f
f
3- 3 - 0
Jan Dircxe Verschoor
f
2-10-0
Jacob Pietersz Zevenbergen
f
3- 3 - 0
Arien Aerts Visser
r
f
6- 3 - 0
Jan Clemens Ouwens
f 6- 6-0
Pieter Clemens Ouwens
f
Jan Tijsse, waarld,
3 - 3-0,
f
2- 0-0
Corn. Pieter Ide Lijster
f
0-10-0
Jan Corn. Ide Kray
f 4- 0-0
Leen(dert
en Geerit van Goolen
f
1 - 0-0
Grietje Ariensz.
0-12-Oa
f
Corn. Jansz. Rombius
f
10-0
Meijns’e Claes de Zeeuw
1-11-8
f
Isack facobsz
I
1-10-0,
Emmetje Jans
f
06-0
Aert van Gemeren
f 5- 0-0
Leendert Janszblaes
f
0-12-0,
Dirck Ariensz
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Pieter D ammisz
f
Meijnsje Jansz
f
Ary Dircxe
f
Teunis Jacobs van Hal
f
Ary van Hal
f
Heijn’drik
van Hal
f
Govert Wouters
f
Wouter Geerits Visser
f
Jan Cornelis Jansz. (de schipper wil niet geven.
Tij s Matthijs schoenmaker,
f
[Wolf ert W’illemse
f
Bastiaentje Joosten
f
Pieter Claesze
f
Heijndrik Pieters van Goolen
f
Jan Ariensze in “1; Velt
f
Catrijna Jeremias
f
Daniel Meijers bakker,
f
Francois Lansberge zeijt: Ik heb een
klok in huis
Corn. Jansze Cray
f
Jannetje Bastiaensz.
f
Mr. Jan Aelberts
f
Corn. de Snijder
f
Huijgh Bloccl
f
Pieter Geerits
f
Ariaentje Bastiaens, wed.,
f
Johanna
Lansbergen
f
Neeltje Lansbergen
f
Pieter Leenderts
f
Aert Ouwens
f
Fop Pieter Koningh
f
Johannis Jacobs
f
Bastia.en Ariensz
f
*Jan Clemen Smit
f
Corn. en Marynis ‘de Guijt
f
Pieter Geerits Visser
f
Geerit en Joost Jacobs Verhij
f
.Jan Ide Zeeuw
f
Corstiaen Sijbrantse
f
Leentje Geerits
f
Judigh Dircx
f
Pieter Jacobs Leentvaer
f
Jan Tromp
f
Neeltje Corn. ’
f
Jop Jansz, van Evelinge
f
zCorn. Ariensz.
f
Luij t Leenderts, metselaar,
f
Sij tge Geerits Visser
f
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0-12-0
0-12-0
0-10-0
0-15-0
0-15-0
l- 0-0
0- 6-0
l-10-0
l- 0-0
0-10-0
0-10-0
1-10-0
3-10-0
l- 0-0
o- 8-0
3- 0-0
0-12-0
2-10-0
1- 5-0
l- 0-0
0- 6-0
0-12-0
2-10-0
0-15-0
0-12-0
0- 6-0
0- 6-0
1-10-0
1 - 5-0
l- 0-0
l- 0-0
2- 0-0
0-12-0
3- 3 - 0
1 - 4-0’
1-10-0
2- 1 - 0
O - .2-0
1 - 0-0
1-10-0
0- 6-0
5- 0-0
1- 5-0
1-10-0
0 - ô-0

.
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Leendert Spruij t
Heyndrick Houmes
Lijntje Heymlricx
Geerit en Jacob Ariensz Mijnlieff
Trijntje #de Laers
Huijgh Zevenbergen
Jacob Hertoogh
Neeltje Vasse
Inger Bastiaensz Cranendonck
Dirck Ariensz
Arien Ariensz
Jop Jansz Molenaar
Pieter Prins
Arien Remmel
Pieter Zevenbergen
Jacob Har toogh
Bastiaen Areinsz
Pieter Barendregt
Gabriel Gabrielsz
Wouter Pieter Cranendonck
Heyndrik Hupse
Dirck Wouters
Pouwels Tijsse Schipper
Claes Cornelisse Roest
Willem van Zijl, dijkgraaf,
Pouwels Jansse van ‘der Graeff
Willem Symonts
Leentje Ariensz Lecntvner
Jan Cornelisse #de Roy, smid,

c
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

3- 3 - 0
3- 3 - 0
2-16-0
5-12-0
0- 6-0
1- 2-0
0-12-0
o5-8
25- 0-0
1- 8-0
3- 0-0’
o578
1-15-0
2- 0-0
2-16-0
0-11-0
2- 0-0
1- 8-0
1-10-0
1-12-0
1- 8-0
l- 5 - 0
2-10-0
2- 0-0
3- 3 - 0
0-12-0,
2-10-0
o- 6-6
0-12-0

Totaal f 376- 7-8
De geheel ontvangst dezer rekening beloopt tezamen de
som van ldrie honderd zes en zeventig gulden, zeven stuivers en acht penningen.
De som was bij elkaar, zoodat met het vergieten van
<cte klok een aanvang kon worden gemaakt. Doch nu deed
*zich een eigenaaradige moeilijkheid voor. De boerenbevolking maakte er namelijk ernstig bezwaar tegen, dat de
klok tot #dat doel van het dorp zou worden weggevoerd.
Bzeweerld werd, dat haar schoone klank te danken was
aan het groote kwantum zilver, dat zij bevatte en men
vreesde het ergste. De eenige oplossing was derhalve, dat
d,e klokkengieter Passchier Melliart uit Antwerpen, met
zijn gezellen naar het dorp moest komen, ten einde ter
plaatse het aan hem opgedragen werk uit te voeren. En
zoo gebeurde het. Dit valt af te leiden uit verschillende,

.
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posten voorkomende in de hieronder volgende:
Uitgeef gedaan bij den voorn. rendant tegen den voorn.
ontvangst in munten als voren, als volgt:
Eerstelijk betaald volgens quitantie aan Passchier Melliart, klokmaker tot Antwerpen,
over het vergieten van (de klok van ieder pond
twee stuivers volgens accoorjd van hetwelk de
klokken twee pannen wegen tezamen {de som’
van
f 140- 1 - 0
Betaald volgens quitantie aan Pieter Huijgens
knecht van den voorn. klokgieter, voor arbeidslo,on als bij accoord en met kennis van
het gerecht ‘de som van
f

39- 5 - 0

Betaald volgens kwitantie aan Pieter Neursman over leverantie van 200 pond klokspijs
de som van
f 116- 0-0
Betaald aan monsieur Visser op leverantie
van 504 ponld klokspijs, maar alzoo het overschot bij ZijnE. weder is teruggenomen de
nombre van 345 pond zoo is ZijnE. nog aan
gelid gegeven bij kwitantie als boven de som
f
van

77- 8 - 0

Betaald aan J. Pol, tinnegieter tot Rotlerdam,
over levèranties van 441/4 pond engelsch tin
ten behoeve van (de klok volgens kwitantie de
f 20-19-4
som van
Betaald aan Claes van Hoeck over leverantie
van 1500 eiken talho,ut ten behoeve tot het
smelten van !de klok volgens kwitantie de som
f 18- 0-0
van
Betaald volgens kwitantie aan Pieter Inrisse
schipper tot Antwerpen, lover vrachtloon in
het brengen van leem en gereeldschap tot het
f
gieten van Ide klok de som van

7- 4 - 0

Betaald aan monsieur de Vos bij’ kwitantie
over leverantie van was en hars tot dse klok
de som van
f

4- 9 - 0

Betaald aan Luijt Leenderts metselaar voor
het helpen maken van de vorm en oven volgens kwitantie ide som van
’ f

13-

0-0
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Betaald aan Claes Pieters schipper, o v e r
vrachtloon volgens kwitantie in het halen van
de leem en hout etc. tof Rotterdam de som
f
van
Betaald aan Leendert Menist over arbeidsloon in het gieten van de klok volgens kwitanf
tie de som van
Betaald aan Nicolaas de Bois over leverantie
van een kloen hennip ten behoeve van de
klok ide som van
f
Betaald aan Jacob Schalken Cnijpen volgens
kwitantie over hel leggen van hoepe om den
f
vorm !de som van
Betaald aan Passchier Melliart, klokmakergieter, over het verschot van leem als andersf
zins volgens zijn rekening de som van

2-14-0~
3-16-0

Betaald voor vracht en verteringen, gedaan
bij Iden rendant en den klokkengieter tot vijf
verschei#dene
reiz’en in het koopen van klokspijs, tin en voor een zeeptonnetje als anf
derszins, volgens notitie de som van
Somme t e z a m e n f 463- 6-4
De ontvangst bedraagt als voren de som
f 376-- 7-‘8
van
Zoo heeft de rendant meer uitgegeven als
f 86-18-12
ontvangen ‘de som van
Al’dus gedaan, gehoord, gesloten en gepasseerd naar voorgaande publicatie ten dagz en maand en jaar als in het
hoofd van deze.
Volgen onderteekeningen:
T Idit merk is gesteld bij Pieter
Willem Ariense
Verschoor.
J a n Houmes
dit merk is gesteld bij Corn. Vinck,
Leendert Sparreboom
Zoo kwam de klok weer in den toren te hangen om
haar vele functies in kerkelijk ,en burgerlijk leven te vervullen. Zij verheugde wederom door haar schonen klank
len diende de gemeente tot 1898, toen het nogmaals noodig
wer,d haar te vergieten en haar de stem tte geven, die
zij nu nog heeft, een stem, die niet bijzonder gunstig
afsteekt bij ‘de voorgaande.
September 1938.
ROTTERDAM.

.
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Brieven van een Nederlandsch
jaren 1812-1835,

offícíer uit de

door W. Ph. VEEREN.
In mijn bezit bevinden zich een aantal brieven uit de
jaren 1812-1815,
waarvan \de inhoud mij van genoegzaam
‘belang schijnt om er uittreksels uit mede te deelen.
De schrijver van (de brieven is Theodlorus Coenradus
Casparús Veeren, een jong officier, en de geadresseerde
zijne echtgeno!ote Anna Cornelia van Qrsoy.
Theodorus Coenradus Casparus Veeren, geboren te Borculo 24 Maart 1790, was de zoon van Johan Frederik
Wilhelm Veeren, overle’den als luitenant-kolonel titulair,
en Maria Petronella Ramdohr. Hij behoorde, zoowel van
vader- als van moederszijde tot eene familie met een uitgesproken neiging tot den militairen dienst. Den 16den
April 1799, (dus juist negen jaar oud, werd hij ca’del en
op 24 September 1806 volgde zijne benoeming tot 2e luitenant bij de Koninklijke Gardc jagers. Hij diende vervolgens bij het 3e Regiment Jagers, 10 Juni 1809 bevor#derd
tot eerste luitenant. Door de vereeniging van Holland met
Frankrijk ging hij 1 ,October 1810 over naar het 33e Regiment Lichte Infanterie, adjudant-majoor 6 December
1810, kapitein @djudant-majoor 6 Juni 1812. Hij ging
26 Mei 1814 weider in Nederlandschen idienst over als
kapitein der infanterie. Bij Watlerloo onderscheidde hij
zich, werd bij die gelegenheid zwaar gekwetst, en moest
(dientengevolge, begiftigd met het ridderkruis der Militaire
Willemsorde 4e classe, met den rang van majoor het leger met pensioen verlaten. In 1827 werld hij benoemd tot
militiecommissaris voor Gelderland. Bij het uitbreken van
Iden Belgischen opstand meldde hij zich weder voor den
*actieven dienst, aangesteld als luitlenant-kolonel en commandant der 2e afdeeling der Geldersche schutterij en
nam ‘deel aan den tiendaagschlen velldtocht. 1) Als kolonel
verliet hij opnieuw ‘den militairen dienst en werd benoemd tot ridder in <de orde van #den Nederlandschen
Leeuw. In 1840 wethouder der stad Arnhem geworden
bleef hij dit tot zijn overlijden te Arnhem op 8 Maart 1847.
Zijn staat van dienst vermeldt de volgende campagnes:
1) Over z i j n Idee1 in #dten tienldaagschen
veldtocht, zie ,J. Boss& NeerJand’s
Heldendaden te Land. Hserziene en verbeterde uitgave. Deel lil
(blz. 5 3 5 sen 5 3 6 , e n W . E . A . Wupperman. De Geschiedenis der tien,.daagsche
Veldtocht ‘s-Gravenhage gebr. van Cleeff 1881. blz. 185-193.
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1805 en 1806 in Oostenrijk en Noord-Dnitschland, 1809
in Zeeland tegen de Engelschen, 1812 in Rusland, retraite
van Moskou, 1813 in Silezië, 1814 Hamburg, 1815 Waterloo, 1831 tiendaagsche veldtocht.
Hier volgen thans de brieven.
1.

Smolenski, ,den 4 Sept. 1812.

. . . . . . . . Ik ben in de grootste ongerustheid van de waereld
doordat ik niet de minste narigte van U bekoom; op verscheidene bivouacque na een fatiguante marsch zogt ik
{een heuvel en schreef aan U, dit amuseerde mij en deed
mij lde armoede vergeten. Ik moest de brieven dan altijd
zoo lang bij mij houden tot dat wij aan een stad door
kwamen, waar een post waar en idan nog niet zeker of
‘dezelve teregt kwaam. Bij de Jongh informeer ik mijn
gedurig of hij brieven van famielje krijgt, tog met hem
schijnt ‘t ‘t zelfde te zijn. Ik verzoek U zeer stellig mijn
tog geldurig te schrijven, dit is ‘t eenigste wat mijn kan
verstroyen met #de ongelukken, die wij tegenwoordig hebben.
Ik moet U ook ‘t ongeluk van ons regiment mededeelen, ik zal U’ Iden aanvang van alles schrijven. In ‘t letst
van maanld may marchierden wij ‘uit Krikoits bij Marienburg gelegen en gingen naar Mühlhuyzen, waar wij eenige ‘dagen hebben stil geweest. Van daar marchierden wij
den 3 Juny en hebben tot de 22ste July gemarcheerd,
wanneer wij voor een stad Minsky genaamd kwamen. Nu
moet gij weten, wij gedurende deze gansche marsch in
geen huis waaren geweest en nagt en dag hadden gemarcheerd en de meesten tijd tot aan de knieen door “t
water en ldaarbij vijftien dagen zonder ,een kruimel brood,
zoodat er magtig veel volk van ons waar achtergebleven
en bij ‘de revue, die wij voor de Prins van Eckmuhl hebben gepasseerd zijn ons eisselij ke affronten aangedaan
die zoo +yer gegaan zijn, dat voor iemand die eergevoel
heeft niet kan blijven #dienen. 1)
.
1) Bosscha vermeldt in Neerland’s Heldendaden te Land deel III blz,
293: ,,H,et Drie en dertigste regiment lichte infant,erie,
vroeger het schoone
,,Derde regiment l-lollandsche Jagers. Dit regiment had in het begin
dm den veldtocht een gevoeligen smaad ondergaan. Reeds van het
,,begin van den opmarsch van de Niemen was bij al de legercorpsen
,,het aantal a chterblqvers zoo groot, dat voor het einde van Juli het
,,leger 150.000 m’an mindser onder de wapenen telde, ofschoon het in
,,onderscheid,ene gevechten weinig meer dan 7000 man verloren had. De
,,Fransche officieren wilden liefst dit dagelijks verdwijnen aan de vreemde
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W7ij hebben zeer veel officieren, jdie zoodra ‘t vreede is,
hun <demissie nemen. Mijn valt ‘t ook zeer zwaar te blijven en te met God weet, wanneer wij eens rust zullen
krijgen, in Holland komen wij nooit met ‘t regiment
weerom. Brandt, van Ingen, de Hart, 2) Eckstein en Bönninghausen 3) wagten na de eerste gelegenheid om te
quiteeren, de Jongh 4) en Schuurman 5) wenschen niet
meer dan 500 guldens om weg te gaan, de Jong11 is veel
maals bij mijn koom schrijen. Denk eens voor mcnschen
die gevoel van eer hebben, wij zijn altijd met ons regiment een 40 ‘uur agter ‘de armee om garnisoen te houden,
de andere regimenten zijn alle reeds in ‘t vuur geweest
en hebben alle belooning van de Keyzer ontfangen en wij
worden op een veragtende wijs agter gestuurd, de armce
is tot voor Moskou opgerukt zo hebben wij order bekomen om zestig uren verder op te marchieren. Wij blijven
dan nog derlig uren van Moskou. Wij soufreeren vreeselijk, vergaan nu reeds van de koude ‘t is nu hier reeds
kouder dan in holland in de maand van November. De

,,regimenten toeschrijven, nog tans dte Keizerlgke garde had op het zelfde
,,tijdstip 10.000 man verloren zonder in ‘t vuur te zijn geweest. Davoust
,,(Prins van Eckmuhl), onverbiddelijk voor de minste overtreding der
,#krijgstucht,
te Minnsk gekomen, de keurcompagnien van het 33ste
,,jagers te voet onvoltallig vindende, had ze met d,e kolven omhoog op
,,de parade doen defileeren, om door deze tuchtiging van leen uitmuntend
,,regiment d,e andere te meer af te schrikken. Te Minsk eenigen t i j d
,,in bezetting zijnde gebleven om de achterblijvers te herzamelen, heeft
,,het regiment aan de Moskowa getoond waardig te zijn geweest tot
,,de hoog aangeschreven divisie Friant te behooren.”
2) Hermanus Adrianus de Hart, geb. St. Oedenrode 13 Dec. 1875, als
kapitein in Rusland krijgsgevangen, overleden te Arnhem 1 Juli 1853 als
gspensd luitenant-generaal, adjudant van Z.M. den Koning, i.b.d., ridder
4e classe M.W.O. ridder Nederlandsche Leeuw, comm,andeur
Eikenkruon.
3) Jhr. Maximili’anus Fredericus Carolus Franciscus von Bönninghausen
tot Herinkhave, geb. Tubbergen 23 Juni 1793, page van Koning Lodewijk
Napoleon, kapitein in Franschen daarna Nederlandschen dienst.
4) Wybrand Adriaan d’e Jongh, geb. Limmel (gem. Meerssen) 16 Dec.
1776, overl. 18 Mei 1821 als kolonel der infanterie, ridder M.W.O. 3e cl.
5) Abraham Schuurman, geb. Amsterdam 20 Nov. 1781, als luitenantkolonel in Rusland krijgsgevangen, overl. Utrecht 26 Mei 1865, als gep.
luitenant-generaal adjudant van Z.M. Iden Koning i.b.d., ridder M.W.O.
3e cl., commandeur Nederl. Leeuw, grootkruis Eikenkroon.

.

a~ongcr kweld ons ook menig maal men kan vijf uuren
gaan eer men een dorp ziet en die zijn alle afgebrand,
een huis is een zeldzfiamheid. Wij zijn hier in een stacl
“t geen ‘de derde stad van ‘t Keyzerrijk is, ‘t nemen
van ldeze stad heeft veele menschen gekost aan weerszijden en ‘t is bijna gans& afgebrand de weinige huizen
cdie er nog zijn blijven staan worden nog gedurig door
ongelukken afgebrand. Voor een dag of vier geleden zijn
nog een ‘dertig afgebrand en gepasseerde nacht wierden
overste Sch,uurman en ik als samen logeertde gewekt door
mijn oppasser als ook ‘1 buis xlast ons resds brande,
ik gaf mijn de tijd om ‘t een cn ander aan te kleeen
in die tijd had mijn oppasser mijn paarden en goed de
deur uitgebragt, wanneer ik de .deur wilde uitgaan, sloeg
mijn de vlam reeds tegen, dog door
‘t draayen van de
wind is gelukkig ons huis nog gesauveerd.
Wanneer er
hier bran’d is, dan is ‘t alderakcligst, inwooners zijn hier
niet, dus alles moet door de soldaten gedaan worden. De
kauwde neem zoo sterk xm ik zoude zoo gaarne een paar
borslrokken hebben, maar d:nar is geen mogelijkheid tue,
want er is niets tí2 krijgen. WaL levensmiddelen aanbetreft, Id:rar ben ik nog al gelukkig in, ik moet van tijd
tot tij’d met een delachement naar buiten op de dorpen
om vivres voor “1 regiment te halen en dan vergeet ik
mijn zelfs niet, zooldoende ik altijd nogal wat te eeten
heb. De menschen zijn hier gekleed als de wilden, haar
chaussuren zijn een paar schoenen van boomschillen gcvlogten met lange touwen lappen linnen om de beencn
in plaats van kouzen en de touwen worden om de beenen
gewonden, waardoor die lappen aan de beenen worden
vastgemaakt, hun rok of jas is van een schapevel. De
eerste maal, ldat ik weer gaan vivres balen breng ik een
jas van schapenvel mee, ik zal dan veel gelijken naar Kobinson Crusloe, log mijn toilet maak ik weinig werk van.
Geenszins zoude ik gecharmeerd van de dames uit dit
land, de mans hcbbcn alle lange baarden en laaten zich
nimmer scheeren en #de vuilheid heeft hier de overhand.
Geen van ‘1 regiment is zoo gelukkig geweest als ik reede
dat ik alleen nog ben vrij gebleven (met permissie) van
ongeldierte
in alle soorten dog ik heb ook in geen vier
maanlden ook anders geslapen dan op stroo en bij gebrek
aan ldat op de bloote aarde. Betaalid worden wij niet meelik heb reeds een duizend francs te goed, tog ben ik nog
niet verlegen,, overigens ben ‘ik zeer gezond, daar wij anders
vele zieken hebben. Jan 1) bevind zich tegenwoordig vrij
1)
brief

Zijn
3.
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met de koors, dat ik niet wist waar hij was........
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P.S. Ik had vergeeten UEd. te schrijven, dat wij met
‘t twee’de en derde Battl. naar hier zijn, ldat
‘t laatsl
vieride nog bijna honderd uur agler is, dus dat ik sedert
eenige dagen niet van de Jongh gehoord heb. Ik moet U
ook nog schrijven Idat wij voor een maand geleden zouden
de revue gepasseerd hebben voor die Keyser en de régimenten welke hij geinsplecteerd heeft, heeft hij rijkelijk
beschonken met eereteekens.
Ongelukkig is hij bij ons
niet gekomen, ik waar anders voorgedragen tot lid van
‘t Legioen van eer en had ook zeker bekomen tog dit is
mislukt.
2.

Moskolu le 2 octobre 18 12.

. . . . . , . . Ik hoiop gij mijn voorige uit Smolenski zult oritfangen hebben en hier leen brief van mijn uit die grootste
‘en schoonste stad van Eluropa, welke nu bijna geheel door
de vlam verteerd, er is geen agste part van de stad overgebleven, begrijpt een stad welke aan drie maal honderd
(duizend inwoonders bevatten en alwaar ‘t zeer vrolijk
moet geweest zijn men ziet hier de schoonste gebouwen,
die men zich kan volorstellen en nu helaas alles in puin
vergaan en [door alle inwoonders verlaten, heden heb ik
een tour in (de stad gemaakt dog wanneer men ziet die
pragt, (die hier eenmaal heeft geheerst en nu zoo tot puin
vergaan, moet iemand ‘t hart zeer doen, ik heb nog
w,einig er van kunnen zien, want de stad heeft veertien
uren in lden omtrek en dus kunt UEd. denken er nogal
een enkel huis moet gestaan hebben. ‘t Verlies voor ‘t
land moet enlorm zijn, de menschen zijn zo uit hunne
h’uyzen g e l o p e n zontder i e t s meede tle k u n n e n n e m e n ,
‘t is alles verbrand of verwoest en ‘t geen UEd. vreemd
voor zal komen, ‘dat is dat de russen zelfs alles afbranden. Zij hebben de order om geen resources aan de
frans&en t e laaten. E r z i j n verschei(dene r u s s e n d o o d
geschoten welke gevlonlden zijn aan ‘t brandstigten wanren. De Keyser met zijn Garde lig1 in de stad en alle de
andere regimenten liggen om de stad. Wij zijn tegenwoord i g w e d e r b i j d e Armee e n ‘ 1 Balt1 w a a r i k b i j b e n
. heeft reeds een affaire met de vijand gehad, tog ik voor
mijn persoson waar er niet bij; ik waar met een detachement uit om bij ,de boeren beesten en andere levensmiddelen op te halen, daar ik mijn einde ook haast bijgevonden had, ik had veertig man en een officier bij mijn, en

116

GESCHIEDENIS

1;-

kruiste door ‘1 land, wanneer ik ineens een troep van
eenige beesten zag reed ik er op een galop naar toe en
toen ik bij de koeyen kwam, ze tegen hield, waar ik in
een oogenblik door meer dan twee honderd boeren omsingeld, die alle met lansen gewapend waren en naar mij
toe kwaamen om mijn te vermoorden, toe #er ecnige ZOO
digt ‘bij mijn waaren en op mijn staaken trok ik een pistool, {dat ik bij mijn had ‘t geen hun een oogenblik dee
stil houden en mijn tijd gaf weg le koomen. Mijn detachement, dat een quartier achter mijn aankwam en iets bemerkt had, kwaamen uit alle mxgt na mijn toe gelopen,
na dat zij bij mijn waaren liet ik eenige schooten op de
boeren ‘doen, waarop zij ILY huis liepen hun lansen weggcborgen hadden na mijn toe kwamen en zig op de knieen
voor mijn wierpen, ik ben daarop in ‘1 dorp gegaan en
heb Idaar een schoone buil van levensmiddelen voor “t
regimenl gevonden zes cn twintig wagen volgeladen
bragt ik bij ‘t regiment, na drie daagen vreeselijke omwegen en op lde hielen door de cosakken te zijn gevolgd.
De twee#de dag toen ik ‘C regiment volgde had ik een
diergelijk rencontre, aan een bos& komende kwaam een
heel detachement Poolscl~e soldaten uit ‘t bosch, welke
door de cosakken gevolgd wierden, en de cosakken waren
een aglhonderd man sterk, ik trok mijn detachement bij
malkanderen en hield alle soldaten ‘die mijn onderweg
teegen kwamen bij mijn en ben er goed door gesukkeld,
bij ‘t regimenl stond ik reeds voor dood of gefangen en
iedereen waar even blijde mijn weder te zien. De vorige
dag waar de overste Schuurman met driehonderd man
gegaan om de vijand te ontdekken en waaren nog tweehonderd man garde #dragonders bij hem. Lij ontdekten
van verre een driehonderd man cosakken waarop de
dragonders dadelijk hunnen paarden (de sporen gaven om
de cosakken voor een gedeelte er neder te sabelen en
andere gevangen te nemen, dog wat wa;xen zij verrascht
zoo op eens te zien of uit alle bosschen cosakken regende
en die brave dragonders alle in ‘de pan hakken. Overste
Schuurman bleef met zijn driehonderd man tegen een
tweeduizend man staan, wij hebben honderd man dooden
en geblesseerden gehad: tog zonder de braaf van ‘t volk
waar er geen man van teregt gekomen.
Ik moet U tog nog melden, dat ik ritmeester Huber 1)
van ,de huzaren overdag in een bosch heb gezien met .
14 lanssteken van de cosakken en heeft “t compliment
aan UEd. verzegt ,......
1) Ulrich Harrman Huber, geb. 19 September
zaren, over]. in Rusland 6 December 1812.

1774,

ritmeester der hu-
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Culnl den 7 January 1813.

. . . . . . . . Gij zult zeker zeer ongerust zijn in zo een langen
lijld geen brief van mijn le hebben ontfangen. Tog zulks
heeft zijn reden, ik zal UEd. dan eens met alle ongelukken, ldic ons zijn wedervaren, bekend maken. Zeker zult
gij van lde retraite der armee gehoord hebben, welke in
de maand October van Moskol begonnen is, er wierden
vele schatten uit die schone stad mede genomen, dog
tde sterke marschen en de dagelijkse attaque der vijand
deed de eygenaaren dier schoonheeden genootzakcn om
ze op de weg le laten staan. I?e armoede was groot, wij
hebben in drie en twintig dagen niets dan paardcvleesch
tot voeidsel kunnen bekomen en de misère waar algemeen,
geen generaal #die iets anders te eeten had, daar bij waar
#de koude zeer sterk, de inwoonder verklaardie niel te weten ‘t nog ooit zoo koud was gcwcest. Wij marcheerden
‘s morgens nimmer van ons bivouac of er bleeven tien
A elf doo’den van ons liggen van honger en koude, wij
hadden daarbij nog ‘1 ongeluk van een pare artillerie te
‘escorteeren ‘t welk zo langzaam voortging ldat wanneer
wij ‘s morgens om twee drie uren op marsch gingen gemeenlijk des avonds om 10 elf uuren op ons bivouac
arriveerde en dan een stuk land met sneeuw bedekt tot
ons verblijf vonden. Wij hebben ,in de misère ook de
16e November doorgemarcheerd, wanneer ons regiment
door de cosakken geattaqueerd wielx en daarna Infanterie tot versterkingen kreegen en toe volstrekt de overmagt hadden, ‘t regiment na een hardnekkige tegenstand
konlde zig ‘op ‘t lest niet langer soutinseren tegen een hevig
mitraille vuur en de charges der cavalerie deed eindelijk
‘1 quarree zij geformeeld hadden breken en wierden toen
ter nelder gesabeld en die hun levlen behouden zijn gevan-,
_ gen genomen. Tog ‘de levendigen zullen hier weinig in
getal zijn 1). Mijn is ‘1 egter met een luitenant en twee
ldocters gelukt ‘t te ontsnappen, er waaren nog vier officieren van ‘t regiment in commissie, die niet bij de affaire zijn geweest, zooldat ‘t regiment bestaat uit zes
officieren, twee ldoctors en zeventien man. Geene van Uw

1 ) Bosscha Nleerland’s Heldlendaldten
t e L a n d . DIeel III p g . 293-294
vernietiging van het 33ste regim,ent lichte infanterie bij Krasnoe. Er
waren slechts 78 overlevenden, waarvan 25 ongekwetsten, die allen in
krijgsgevangenschap geraakten.
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bekel~~den i s ‘ t geluk1 tc echapeeren a l s C a i l l o u 1 ) d e
n e e f van ‘(1~ J o n g h , w e l k e m e t ‘ 1 klcedingmagazijnt e
Wilnnt is a gier g&Icvcn ‘de andere zijn alle fransc+cn. Wij
11 ebben ook alle onzc goeideren verloren, de wIgen waar onz?
valiezen op waaren 1s verbrand geworden omred@n de pn;x<den niel meer voorlkonden en de cosakken die digt op de
hakken waaren; zoo doendc geen hemd hebhen hehoudcn
en ‘t glas van mijn orlogien glehroken zijnde had zulks
in mijn valies gedaan ~11 dus m:edc verloren gegaan. Ik
had ook de drie mooiste p:wrtlen die men zi:w kon, twee
zijn mij door de wsakken en ‘I derde gestol,xq heb daxna een vierldc van de m:ljoor EverLs gekogl en dit is met
m i j n oppasser v e r l o o r e n gegaq wwt n i e t waw d i t gelAeven is, op ‘t lest zag men geen mrnsch te paard, de
colonel 11x1 ook al zijn paarden verloren. Ik hild mijn
onderweg nog een hemd zoeken le l)ozor~en, dog verloor
drie oppassers in de lijd van :~gt dagen, welke mijn xm
de weg 11 leven doodliggen en verloor zoo ook nog mijn
leste hemd, daarop volgde ‘1 ongeluk, ik waar nog bezitter
van Tien Louis Icl’or, welke ik zorgvuldig in mijn broekzak
hewxwd h a d , i k hekwaan o n d e r w e g v a n i e m a n d heen
broek wijl ‘de mijne versleeten \\raar,
trilde die aantrekken, leiidc de broek die ik uittrok neffcn mijn neer en
voor ik mijn omdraaidt~ waar mijn beurs gcslolen. ‘I’oenterlijd bevond ik mij g:msch alleen (wiqjl ‘t na de affaire
v a n ‘ 1 r e g i m e n t w a s ) Zondcr een dm1 g e l d e n zonde1
een stuk brooid toen waar haast mijn voornemen om mijn
maar aan de weg tcb Men doodvriezen, log hij geluk ontmoetle ik een mxkelensler van ons regiment welke mijn
geld aanbood. Deeze mwkelenstcr had le plaisire van de
.IIongh de jonge Nool 2 die aide-de-tamp is op haw wagen genomen wijl zijn voeten g:msch lxwroorlcn wawx,
daar ben ik toen hij gebleven tol de p,assagc der Bcrrisinu
waar een brug waar overgem:~akt. Op ‘i: oogenhlik dal wij
ze passeerde attacluxrdc de vijand en deed ons verstrooijen, ik maakle ovw de’hrug Le koomcn cn wilde hun toen
1)
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wagien, ldog een holuwitzer
verbrijzelde de brug en ik
kreeg een stnk er van op #de borst ‘t geen mijn ter aarcle
deed vallen. ‘t Geluk wilde dat twee doctors van ons
regiment passeerden en mijn zagen liggen en medelijdend
genoeg waren van een slede zoeken te krijgen en mijn
mede namen ‘t geen te verwonderen was, want men had
met geen mensch medelijden. Ik heb daardoor een zware
ziekte gehad, ik ben agt dagen volmaakt van mijn verstand beroofd geweest. In deze situatie wierd ik alle dag
nog agt à lien yuren vervoerd, om reden de cosakken ons
altij,d op de hakken waaren tot Wilna, alwaar ik Caillou
aantrof, ‘die mijn dadelijk versag van een paar hemdlen
enz. en heeft mijn twee honderd francs gegeeven ‘1 welk
zo in lde negentig guldens zal uitmaken, ‘t geen hij mi.1
verzogt UEld. aan de ongelukkige T..... uitbetaalde, dit
gelId deed mijn magtig veel dienst wijl ik niets had en
toen weer een slede konde huuren. Ik had nog ‘t ongeluk
bij Wilna mijn pels te verliezen welke ik uit Moskou mede
had gebragt en veel van waarde was en mijn gedurend
{de retraite voor alle koude beschut had. Dit speet mijn
eiselijk en toen (door de koude bevroren mijn voeten, in
alle ‘deeze tegenspoed ben ik dan toch geluk’kig alhier gearriveerd en ben tegenwoordig vrij wel en ben zelfs zeer
gezond als mijn voelen zijn nog niet regt klaar, dog gij
moet ‘uw volstrekt niet ongerusl maken. Aan Papa en
Mama durf ik volstrekt niet schrijven over Jan, 1) hij had
de fatigues zeer goedgemaak den morgen voor de affaire
wat er van hem geworden is weet ik niet, dit maakt mij
gansch [o ngelukkig. Bergh en Brandt, wanneer zij niet
gesneuveld zijn, zijn tog zeker gestorven, want die hadden
‘de moed ganscb laten vallen en lieten zich gansch vergaan.
Bergh liep met een slaapmuts op en daarover zijn beeremuts, waschte zich niet meer, liet zig niet scheeren had
een vrouwe pels om en ‘die kwam nooit van zijn lijf,
kwamen wij op een bivonac en zag hij een vuur viel hij
er bij neer en verroerde zig niet meer voordat wij weIder weg moesten. Brandt was ‘t zelfde en zo hadden wij
$er een stuk of tien bij ‘t regiment. Ik had er nog zooveel
te schrijven tog wij krijgen ‘daar de order om direct te
marcheeren na Custrin en om aldaar nader order te ontfangen, tog alweer zooveel nader en ‘t is bijna zeeker,
1) Johan Rabo Bernard Veeren, geb. Geesteren 22 Sept. 1795, cadat
verliet bij het Ilegioen
velitjes 7 O c t . 1 8 0 8 , w e r d 1 7 N o v . 1 8 1 2 bij
Krasnoi krijgsgevangen, werd 28 Maart 1841 gepensioneerd als kapitein
der infanterie len overl,eed huize ,,de Basseld” bij Twello 8 Oct. 1870.
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dat wij na het depot gaan. Wees zo goed en betaald dit’
aan T....., ik heb bij de drie duizend franc te goed maar
er wor,d niets betaald. Ik hoor dat wij nax Mayence gaan
adresseer daar de brieven naar mijn adres Monsieur T.
C. C. Veeren. Gapt. adj. major au33 ieme Regiment d’Infanterie légèrc de L.1 4 ième Division du Ier corps de la
grandc Arm& a Maxcncc poste restantc.
4.

Hirka bij Weimar jden;,20 Februari 1813

. . . . .,... Wij zijn op marsch geweest lon1 ons depot te Givat
t e rejoignkerenw i j waaren r e e d s t o t o p z e s t i e n uuren
van Mayence geavanceerd en dugt UEd. onverwagst met
mijn komst te verrassen. Ik had reeds alles gearrangeerd
om van Coblentz ‘de naaste weg na Amsterdam, tog Jvij
hebben contra or’der bekomen en hebben tot Erfurt moeten relrogra#deeren
al waar ‘1 zeer vol zijnde met troepen, zijn wij op een Idorp vier uuren van daar gecantonneerd, alwaar wij recruten waglen om weder een b,jtaillon
te formeeren, welke den 12e van de andere maand moeten komen, zo ldat wij zeker nog tot dien lijd bier blijven
en wat er ‘clan verder van zal komen wee1 ik niet, tog
ons sorl is cisselijk,
na zo een vreeseli,jke Campagne zijn
leven tc hebben gesauveerld en dan niet voor een oogenbhk
zijn vrouw le mogen zien, log laat. ik niet aan ‘t murmureeren gaan, <de Jongh, Schuurman en vesle anderen zijn
Cog nog ongelukkiger, die arme vrouwen zijn ook wel tc!
beklagen, ik geloof nooit dal zij hun mans weer zullen
zien. De Jongh was reeds voor ‘t regiment die affaire
had zieklijk en vreeslijk hipoconder er bij en die zo iets
had was ‘1 dadelijk meede geda:-tn, Brandt en Hergh w~laren ook zo. Voor een paar dagen heb ik weder een onaangename tij#ding gehoord, mijn Neef 1 , die bij ‘1 124sic!
Regiment was, is in Rusland geblesseerd geworden en is
in cen huis bij een s Iadje Kofnowo verbrand, hier inge1) Theodorus Johan Rabo Veeren, geb. Nee. bosch 12 Sept. 1786, cadet
15 Oct. 1804 luitenant bij het 3e Bataiiion Infanterie 7 Juni 1805, bij
het 2e Bataillon 19 Sept. 1805, luitenant bij h’et 3e regiment infanterie
1 Oct. 1806, 1812 1 e luiten#ant bij de compagnie Grenadiers 1248 regiment infanterie van linie, veldtochten 1805-1806 in Oostenrijk, 1806-1807
Noord-Duitschland, 1809 in Zeeland tegen de Engelschen, zoon van Roedolf Hendrik Johan Veer,en,
luitenant in het regiment van Brake11 17891792, vrederechter t,e Twello 18151838 ten Johanna Theodora van Wlnsheym, germain neef van den schrgver der bri’even.
Zie: ,,Geschiedenis
van het 124e Regiment Infanterie van Linie ond’er K’eirer Napoleon 1”
door F. H. A. Sabron. 2e druk Breda 1910 pg, 74. 108. 114 en 134.
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sloten een brief voor Papa, welke ik verzoek de ouders
te communiceeren, o er zijn vreeselijke dingen gebeurd,
ik zoutde Uw verscheidene avonden kunnen bezig houden. Ik ben tegenwoordig zeer gezond en daar rm iedereen ziek word na de fatiques, wijl wij aan dat stil zijn
ons niet kunnen gewennen, maar ik ben wel als bijna naakt, wijl geen mensch geld heeft en wij volstrekt
niet betaald worden ik ,heb bij de )drie duizend francs
te goed en men hoort van geen betalen, wanneer ‘t U
mogelijk is mijn een wissel te zenden of iets op U kan a
trekken, zo schrijft mijn zulks. Ik had in een voorigc
brief geschreven mijn brieven te adresseeren op Mayence
poste restante, wijl ik dagt daar naar toe te gaan, ik heb
geschreven aan de Postmsest’er en verzogt wanneer er
brieven voor mijn waren dezelve te zendren, tog in “t
vervolg adresseer de zlelve a Erfurt ou ailleurs, ‘t is zeer
onaangenaam lde brieven zo slegt overkomen en ‘t maakt
ons weerszijde veel ongerustheid. Ik w’ensch meer le
schrijven, ‘dog de man staat te wagten, die de brieven na
Erfurt op de post moet brengen.
5

I

.

Primkenare den 29 may 1813.

Hoewel IJEld leste brief, die ik ontfnngen heb gedateerod waar van 14 February en ik verscheidene maalen
daarna geschreeven heb wil ik togniet mankeeren van
de schoone gelegenhleid te profiteeren, ‘daar er een groot
major na Frankrijk gaat, zijn Ed. met een brief te chargeeren om Idezelvle op de eerste fransche post te doen,
want ,hier zijn nog geen posten geetablisseerd en dius twijfel ik, dat gij mijn voorige z,ult ontfangen ,hebben. Wij
bivouacqueeren bij een dorp vijf uur van Glogau ‘en marcheeren nog dagelijks voorwaarts. De pruissen en russen
zijn gansch geslagen en krijgen nog dagelijks gevangenen
en stukken geschut van bun. God geeft dat ‘t daar door
spoedig tot een vreede koomt, want zulks hadden wij
.groot noo(dig, want ons ongeluk is gewis te groot, ik durf
mijn zulks niet in de gedagten haalen, want zoude mijn
ziek maaken, daar ik mijn tog al niet wel bevind, dog
gij moet er uw niet ongerust over maken, want ‘t is van
geen aanbelang en wanneer ‘t erger m+ worden, dan
blijf ik ergens in een stad.
Ik wil UEd. nog eens repeteeren, wat gij wexbschte te
weeten volgens UEd. leste brief ‘uit vrees mijn hneven
e.......

1) Zijn broeder J. R.

B. Veeren.
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niel tz regt zijn gekomen om de recde de wegen niet
zeker zijn. Wat Jan ij aanbetreft was den morgen van
de affaire altijd bij mijn en was zo gezond als cr een bij
was, t?g is gevangen genomen, er is maar een sous-luitenant ,die zig gesauveerd heeft, er zijn nog een paar soldnten, die ‘1 gcecbal~pcerd hebben nadat zij gevangen waren, die mijn gezegd hebben zij hen gezien hadden en hij
volstrekt geen letsel had en gezond was, ‘t trof juist aan
die van dezelfde compagnie waaren, zij wisten van geen
* anderen als alleen van hunnen comp. een officier waar
ldoodgesloken
en de andere zonder letsel, tog alle bijde
franschen. Nader berigt hebben wij nog niet, geloof vrij
ik niet stil ben mijn overal te informeeren, daar is een
aide-de-tamp die #door gelegenheid van een russische parlemenlair aan Eckstein geschreeven heeft, wijl hij zeer
gelieerld met hem was, en die Eckslein verzegt heeft gedelailleerd over alle te schrijven, die zeker Jan niet zou
vergeeten, idie wist wat een zorge ik voor hem had, en
daarbij kunt gij papa en mama gerust stellen, dat cr wei
voor hem gezorgd zal worden, want ik was met de colonel
lden overste de Jongh en Schuurman, niet gelieerd als mijn
superieurs, maar als mijn broers, vooral ml?1 de overste
Schuurman, wanneer gij die vrouw vriendschap kunt bewijzen #doet zulks, want gelooft vrij als ‘t omgekeerd was
geweest, dat hij zig gesauveerd had en ik gevangen, dat
hij zich tiw wel aan had getrokken Jan, die was nog geen
officier, wij. hadden geen promotie in rusland gehad: maar
hij was verscheiden maalen voorgedragen. De ,Jonge Hinck,
zo ik uw reeids geschreeven heb is gestorven in ‘t bospitaal te Smolenski, Ide Broer van de Overste Schuurman is
al voor ‘t regiment gevangen waar, verloren geweest. Van
Dorus u i t ‘t Welloo 2), waar ik mijn informeer geen
mens& zegd mijn anders als dat hij geblesseerd was en
daarna in een huis verbrand. Ik heb vergeeten UEd. te
schrijven van Ide IIart, die is zooals de anderen met “t
regiment gevangen genomen, ik heb ‘t zijn Ed moeder
ook geschreven ,weet niet of hij leevendig of dood in
hun handen is gekomen, men weet ‘t van geen mensch,
dog ik ‘@‘eb Haar Ed geschreven dat hij gezo’nd waar en
gevangen waar. Apropos ik moet LJ ook nog mel’den, dat
ik ‘dienst als ai-de-tamp doe.
(Wordt vervolgd.)

1) Zijn neef Th. J. R.

Veerren.
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den Franschen tíjd.

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

VIL
Toen Generaal van Guericke 21 Aug. omstreeks den
middag bij Kijkduin de Er~gclsche vloot aan den horizon
ontwaar#de, trok hij zijn Brigade meer bijeen: beide Jager- bataljons kwamen op voorposten in lde Zijpe, front N.W,;
uit zijn maatregelen valt af te leiden, d;xt hij aldaar den
gelanden vij,qnd heeft willlen tegenhouden achter de Groote
Sloot - de z.g. af- off opsluittac!iek - totdat versterkingen zouden zijn aangekomen. Geleidelijk vond toen een opschuiving van Divisie Daendels plaats in de richting van de
vermoedelijke landingsstrook, kort beZ. den Helder. De
Div. C. beval, 26 Aug. voorm. bij Callanlsoog ‘de vijandelijke
vloot andermaal ontwarende - zij had den 2fen “s avonds
door stormweer opnieuw zee moeten kiezen - een verdere
bijeentrekking van zijn Divisie in N. richting. Het Le gat-.
Jagers (Chass&)! reelds nabij de Groote en Kleine Keeien,
alsmede in de Zijpe, V.O. van ‘den Keinsemerweg, schoof
in verband met de aankomst van het le Bat. Jagers (Lu&)
nog een weinig op naar hel N.
In 1799 was ‘de tegenwoordige polder het Koegras (N.
punt van Noorld-Holland)nog niel bedijkt; den Helder #e.o.
waren met het overige van Noord-Holland slechts vlxbonden door een 8 K.M. lange, smalle landstrook, besta:mdc
uit een strand van 100 M., waarachter een 600 tol 1000
M. bree’de duinstrook (lagere duieen) ; (daarachter liep
de weg den Helder-Alkmaar over den reeds in 1610 opgeworpen zaniddij k, waarachter het Koegras, dat, slechts
beschermd tegen de Noordzee, bij hooge Zuiderzeeslanden
ten deele onderliep. Beide bataljons werden 26 Aug. vooruitgeschoven in die lange, smalle duinstrook, welke voor
legering noch verpleging iets opleverde; zij bivakkeerden
aldaar met posten op het strand en m den buitensten
duinregel. 1)
Toen de vijandelijke vloot 26 Aug. 1799 vroeg ten tweeden male voor onze kust ten anker ging, kwam generaal
Daeedels, wiens Divisie in Noord-Holland was bijeengctrokken, tot de overtuiging, dat de vijand zou landen tusschen Kijkduin en Ctillantsoog;hij schijnt voorts in den
waan te hebben verkeerd, dal de Engelschen het gros van
hun macht ineens zouden doen landen. Om die reden, ook
1) Koolemans Beynen. Overdruk, 585 en 600.
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wegens het geschutvuur van de vloot, de moeilijke terreinsgesteldheid in de beschreven 8 K.M. lange, zeer ondiepe
strook en zijn zwakke troepemnacht achtte hij zich niet
in staat {de landing zelve te beslrijden. Daarom kregen de
Jagerbataljons opdracht om - bij wijze van voorposten den vijand met vele kleine posten gade te slaan van uit
#den duinrand en met de bij elkaar gehouden grossen zonder ernstig gevecht terug te gaan voor overmacht. 1) Dacndels hoopte dan den vijand, in de vlakte opgerukt zijnde,
van 2 kanten aan te vallen: de 7e Halve Brigade dekte
nl. lden Helder; het gros van zijn in oymarsch zijnde Divisie z o u m e e r Zmdelijk - d a a r , w a a r h e t t e r r e i n
d o o r z i j n b r e e d t e gelegenbeid tot troepenontwikkeling
bood -- opmarcheeren. 2) Beide J agerbataljons vormden
derhalve de voorposten van het gros van Daendel’s Divisie. Hoewel alle vroegere schrijvers hebben aangenomen,
dat die bataljons, ter rechtstreeksche bestrijding van de
landing, op de landingsstrook achter de kust, dat wil dus
zeggen achter den uitersten duinre,gel front West zijn opgestelld geweest, h e e f t G e n e r a a l Koolemans B e y n e n i n
zijn studie over 1799 vrijwel bewezen, dat zij aldaar slechts
zwakke afdeelingen hebben gehad, overigens ter hoogte
van #de Telegraaf in die smalle duinstrook tot vermeld
doel front Noord hebben gemaakt, wegens de zeer beperkte ruimte met ongeveer 200 M. onderlingen afstand.
Achter, d.w.z. Z. van hen, ongeveer daar, w’aar de smalle
landstrook breeder werd, was tot hun opname het 2e bataljon 5e Halve Brigade onder overste Herbig opgesteld.
In den avond van 26 Aug. speelde op last van Daendels,
die wel meer vreemde stukjes uithaalde, de muziek der
7e Halve Brigade (den Helder) boven op een duin bij
Huisduinen; deze uitdagende vertooning, z.g. om den vijanld te ‘overtuigen van onzen moed, kostte ons door Engelsch schleepsgescbut een aantal gewonde Jagers. 3)
Gedurende den nacht 26-7’ Aug. verrichtten de Engelschen op 3 plaatsen van de landingsstrook kleine verkenningen om ldoor het maken van gevangenen gegevens te
verkrijgen; zij werden echter afgewezen door onze talrijke cavalerie- en jagerpatrouilles langs het strand ; beide
1)

Conform Krayenhoff. 1799, blz. 66.

2) H’et gros van brig. van Zuylen van Nyevelt was nog vrij belangrijk
ach.ter, d.w.z. Zuidelijk.
3) Navorscher. 1901,

blz. 60.
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,Jagerbataljons zijn in verband daarmee den geheelen nacht
,onder de wapenen gehouden.
27 Aug. 2 voorm. begon bij diepe duisternis, stevige
bries en ldoor den voorafgeganen storm zeer bewogen zee
het inschepen van het eerste Engelsche echelon, hetwAk,
‘daar men slechts over 50 groote platboomde roeibooten
voor 50 man beschikle, hoogstens 2500 man kan hebben
geteld. 3 Unr voorm. opende de Engelsche vloot een hevig
kanonvuur op #de duinstrook om den vijanld te beletten
deze te bekronen; toen het eerste echelon 5 pur voorm.
vrijwel in verwarring het strand betrad, vertoonden zich
inder’dnad aldaar noch in de duintoppen Bataafsche Jagers. De verdediger liet de gunsffgste
j
pleriode o>ngebruikt :
de aanvaller leed geen verliezen tqdens het aan land roeien
noch op het strand; rustig konden da dooreengeraakte
compagnieën en bataljons zich daar ordenen. 1) Om 6 uur
voorm. b eklommen Idi& bataljons der .brigades MaGdonald
)en Cootle den dluinrand. Voorwaarts rukkende ontsporl
zich nu weldra een gevecht met beide Jagerbataijons.
Onze linkervleugel week het meest naar het 2. terug, daar
\een rechtervleugelcolomle der Engelschen, in Z. richting
over het strand voortrLukkende, onze voorste bataljons
dreigde af te snijden; de rechtervle,ugel, bataljon Chassé,
slaagde erin zich door de Engelschen heen te slaan mIar
het bataljon der 7e Halve Brigade en 2 eskadrons cav~lerie, die Generaal van Guericke toen uit den Helder door
;een zeer gewaagd’en flankmarscb in Z. richting over het
doorsneden, ten deele ondergeioopen I&oegras in veiligheid
wist te brengen, lang vóór den befaamden nachtzlijkell
terugtocht van het restant der 7e Halve Brigade onder
kolonel Gilquin van den Hel,der naar het Zuid,en.
Krayenhoff heeft zich zeer ongunstig uitgelaten over de
wijze, waarop onze Jagerbataljons zijn teqggegaan, doch
Bosscha nam het voor hen op 2) en G.eneraal Koolemans
3eynen schreef: ,,De jagers ‘begonnen te wijken en werden
,na dapperen tegenstand uit elkaar geslagen, bij welke gelegenh,eid luitenan t-ko3otnel Luck, commandant van het
le Bataljon, het leven liet.” In elk geval leden zij groote
verliezen: het le Bataljon ver&oor 169 man van .de 741,
het .2e 134 van de 674 ,man, de verm,istea ‘(gevangenen)
daaronder begrepen. 3) 0m de ~~r,u,g~~~i~eldc~~nldc‘ Jagers op
-1) Kmyenhoff. 1799, blz. 69-70. Conform is de Bas. Prins Frederik
em

Z$I 4ijd.

LI, iM~3.

2) Krayenhoff. ;17V9, b l z . 70. B~NSCJM. NewMds h&w&b6an t e l a n d .
*Herziene uitgme. 111, 117 n o o t .
3) Koolemans Beynen. Handschrift 1759. ti, 3% SSI de :bijlage $c# ulie:blz.
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te nemen en hun terugtocht Le dekken, verrichtte hei bataljon Herbig een tegenstool, welke ‘de beoogde uitkomst
schonk, #doch de balaljonsC. sneuvelde. 1)
Volgens mijn grootmoeder viel luitenant Simon Casimir
Wipperman van het 2e Bat. Jagers, cols een der aliercersteil aan onre z@‘de, toen hij, zijn hoofd hoven het duin
verheffende? doodelijk werd getroffen. Dit in verband met
de beslrijdingswijze van de landing maakt het waarschijnlijk, ldat W. jr., als jongste luitenant op wacht bij de lilatste patr~milles in den duinrand met opdracht ‘s vijands
volyderingen
te bespieden, is gevallen door diens hevig
artillerievuur van Ide vloot, gericht op de landingsstrook.
Krayenhoff vermeldt, hoe de Engelschen na hhn landing
aanvielen op de voorposten der beide Jagerbataljons, ,,die
tiich reetds, lwegens het geweldig vuren der gewapende vaartuigen, in jde duinen hadden moeten Lerugtrekken.“2)
Generaal van Boecop, chef van den Gener:-llen
Staf v:m
bel Bataafsche leger, zond 8 Sept. 1799 uit zijn hoofdkwartier Alkmaar (den ,4genl [Minister] van Oorlog de lijst der
op autorisatie van den Generaal en Chef, en na ingekomen
nomin:ltie 3) aangestelde officieren ter vervulling van de
opengevallen plaatsen *der gesneuvelde officieren, voorgevallen 27 Aug. j.l. met instantelijk verzoek uit naam der
luitenant-Generaals Daen’dels en Dumonceau, aan die aanstelling prompte expeditie te verleenen en gezegden officieren de noo(dige actens uit te geven; de aanstellingen
waren provisioneel gedaan op a!lthorisatie van den Gcneraal en Chef. Op die voordracht komt o.m. voor: bij het
2e Bataljon Jagers ,,ser,geant-mjaoor 1. van Duynen tot
2e lieutenant in plaats van [den gesneuvelden Ze lieutenant
Wipperman”4) Men maakte onder den drang der omstandigheden spoed : blijkens het officiersboekje van 1800
reken,de J. van Duynen’s aanstelling van 13 Sept. 1799.
In de Bataafsche Courant van 9 Sept. 1799 komt, vermoeidelijk
ontleend aan vermeld rapport, een beschrijving voor, in hoeverre Ide landing was bestreden:..,,zoodra
de Engelschen de duinen beklommen, vonden Z:~J de ba1) Vorenstaande bijzonederheden
betrleffende de landing en de verdediging daartegen zijn medme ontCeend a a n h e t m s . v a n G e n e r a a l
Kool’emans
Beynen. D I . II, 8 e.v. Het landingsgevecht. Zie ook zijn
Overdruk uit D!e Militaire Spectator, 621-4.
2) Krayenhoff. 1799, blz. 69 (tweemaal).
3) Hier wordt blijkbaar bedoeld d,e nominatie (keuze) der officieren
v a n h e t b e t r o k k e n b a t a l j o n , w a a r o v e r reetds o p b l z . 8 - 9 . Z i e v e r d e r
Aanteeksening
V .
4) Relativen tot het V’erbaal.
Departement Militair.
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taljons Jagers van Chassci e n Luck, d i e h e n h e t h o o f d
bo’den. D o c h d e E n g e l s c h e n , d o o r h e t t e r r e i n b e g u n stigd 1), drongen de Jagers, inzonderheid <die van Cha&,
in den beginne teru,g, welke zich echler spoedig herstelden.” Onder de 7 aan onze zijde gesne)lvelde officieren
wor,dt als laatste (jongste) en eenige van het 2e Bataljon
Jagers genoemd ,,luitenant 8Weppelman.” Conform is het
dagboek van den Utrechtschen ooggetuige dier tijden. 2)
Deze vergissing is verklaarbaar; ik trof dien naam aan
in de verbalen D.v.0. uit dien tijd (o.a. te Maaslricht),
ldoch niet onder de officieren. Volgens Koolernans Beynen
sneuvellden er 27 Aug. 1799 aan onze zijde 8 officieren,
waaronlder
2e luitenant Wipperman; het waren 2 luitcnantkolonels, 1 kapitein, 2 eerste- en 3 tweedIe-luitenants, <die
bij allen met namc noemt; ldit zal siellig het juiste zijn.
In totaal werden 44 Rataafsche
iolfficieren gekwetst, waaronder 3 kapiteins en is luitenants van het bataljon Chassé; daaruit b lijkt, dat dit bal.:lljon het weinig minder hard
te verduren heeft gehad dan het le bataljon Jagers. Onder
[die gewonden was ook Wipperman’s kapitein J. T. Coucourl 3); {daar deze nog voorkomt in volgende officiersboekjes, heeft hij lde affaire blijkbaar overleefd. Generaal
Kooleman Heynen berekende de totale verliezen op 27
Aug. 1799 aan onze zijNde als 1204 man, waaronder vele
vermisten en gekwetsten. 3)
De droefheid en de leegte, welke het sneklvelen van S.
C. Wipperman veroorzaakten in het kleine gezin te Oud<dorp, laten zich gereedelijk denken: (de vader, (die zijn
e e n i g e n z o o n e n jongerZen wapenbroedler,
l e v e n s den
eenigen stamhouder zag vallen, juist bij den aanvang der
officiersloophaan;4) Itie moeder, die haar oogappel ver1 ) W a a r o m d’e Engelsch’en zóó door het te:rein begunstigd werden,
is mij niet duidelijk, vooral niet bij de destijds zoo korte <dracht d e r
vuurw’apenen.
2) Navorscher. 1901, blz. 61.
3) Zie noot 1 van blz. 126.
4) Dat er verder nog mannelijke leden van het geslacht bestondm,
-is mij nergens gebleken; wel vond ik in de Verbalen D.v.0. Mei 1815
nog een P. J. Wipperman uit Limburg, gepasport,eerd
11 MIei 1815. Voorts
heeft blijkens de fich,es der Waalsche gemeenten ter tijde van H. C. W.
te Amsterdam een Adam Wipperman gewoond. Hij trouw#de:
le Judith
v’an Daalen; 2e. in 1775 Maria Cathsrina Croisie (of: Croisier), van wia
2 dochtrers, n l . M,ari#e, ged. A m s t e r d a m 2 0 Oct. 1 7 7 6 e n , Helene
Judith, ged. Amsterdam 21 Febr. 1778; 3e. in 1779 Geertruy Krul; 4e.
,in 1784 Ann’a Maria Walle (Bibliothèque Walonnle, L’eiden).
Nergens blijkt
dat hij in nauwe familieverwantschap stond tot H. C. W.; ook wijzen de
bvoornamen
niet daarop.
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loor 1); hel eznige zusje, dat achterbleef, gekweld door
het verwijt, ‘clat een afscheid, hetwelk voor het leven ware
gewor,den,
nimmer had plaats gevonden!
De briefwisseling Juli t.m. Sept. 1799 van H. C. W. met
het Commissariaat in den Haag levert nog enkele bijzonderheden in verband tot de laatste levensdagen en het
sneuvelen van #den zoon; daaruit blijkt levens, hoe langzaam berichten ldestijds doordrongen tot de geïsoleerdei
eilanden. 17 Juli 1799 schreef W., dat hij zijn ,,appointcment” voor Prairial (22 Mei-.Juni) nog niet bad ontvangen. Zijn zoon hald hem juist uit den Haag bericht, dat
ontvanger van Westereenen 2) (sic) het reeds 28 Juni
aangeleekend had verzonden met #den beurtschipper op
Rotterldam; daar zou men er onderzoek naar doen; W.
zelf had van den commissaris van het Goereesche veer
te Rotterdam vernomen, dat de brief daar niet was ontvangen. ,,Hoope
het schielijk sal onldeckt worden, dan
vinde mij -in groote verlegentheid..... Ik sal de cluitantie
voor mijn appointement voor Messidor (22 Juni-Juli) mijn
zoon zenden, versoekende IJEd. hem daarvoor de ordonnantie te geeven
om het gelt daarvoor te schielijker te
ontfangen.” Door het sneuvelen van zijn zoon kwam W,,
ondanks deze maatregelen, nog meer bedrogen uit. 3 Sept.
1799 schreef’ hij Janssens, na vermelding van het onvcrwacht vertrek der Fransche troepen en hun optreden 3):
,,hebbe de ordonnanties voor Messidor mijn zoon, zoo
als eenige tyt gewoon was, gesonden 4), die mij dan
daarvoor het gelt besorgde, maar hij aangesteld als 2e lieutenant bij het 2e Bat. Jagers, is ongetuckig 23 Aug. * ‘uyÌt.
‘s Hage vertrokken en die selve dag moet myn brieff in
‘s Hage syn gekoomen; zeeker zullen lde brieven hef b’af~&
jm syn nla yesonden 5), maar bij de voorgevallen afaire
in Noorldholland,
daer volgens de gerugten het bataljon,
daermyn zoon bij geplaatst is, veel geleeden heeft, weet
Go,dt of niet is dood geschooten en myn brief wel ontfangen heeft,’ waar over ik zeer ongerust en zeer verleegen ben, verzoekende of niet mogelyk zoude zyn my
duplicaat-ordonnantie in de plaats te senden; hebhe aan
1 ) M e n herleze h’et kieinse g e d i c h t v a n
2 ) G . 1. v a n Westreenen w a s ,,ontfanger e n p a y e u r - g e n e r a a l d e r
Fransche troupes in soldy der Bataafschse Republiek.”
3) Zi’e blz. 264 (1938).
4 ) Zooals hi’erna b l i j k t , h.ad W. Sr. dijen brief 21 Aug. geschreven>
en blijkbaar dadelijk verzonden.
5) Cursiveering van mij,
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den ontfanger van Wes tereenen versogt de ordonnantie
niet te belaalen of moest een brief van my of myn zoon
by syn.” Juist één week na het gebeurde bij Callantsoog,
waarbij W. Jr. sneuvellde, had men dus op Goerec nog
slechts vqe geruchlen betreffende die ,,affaire” (bestrijding van de landing c.a.) en de groote verliezen, door bataljon Chassé geleden. Meer algemeen schreef Genera:11
Koolemans Beynen: ,,de verliezen van Bataafsche zijde
zijn -- vermoedelijk ten gevolge van de spoedig wisselende
gebeurtenissen - [vooreerst] niet gedetailleerd Zer kennis
van het Bataafsche bewind gebracht.” 1)
De onrust der ouders naar aanleiding van de loopende
gequchten was uiteraar(d zeer groot. Uit den brief van W.
Sr. val1 af te leilden, dat zijn zoon met zijn ou& bataljon (1-le Halve Brig.) ruit den Haag is vertrokken; immers,
de Jagerbataljons, bij een waarvan hij als officier werd
ingedeeld, waren reeds geruimen tijd in Noord-Holland.
Hiermede en met dien brief steml- nlagenoeg
overeen het
handschrift Koolemans Beynen omtrent 1799, vermeldend, dat het le en het 2e bataljon le Halve Brigadfe te
den Haag 23 Aug. order ontvingen onverwijld naar Haarlem te vertrekken. Lij bleven #daar voorloopig in reserve,
kennelijk bestemd voor bezetting van de z.g. ,,couloir de
Beverwyck”,
d e l a n d e n g t e Susschen 1’ e n N o o r d z e e , i n
w e l k e Nederlandscix Thermopylae iil 1 7 9 9 d e eindsLrij:l
is gestreden door het gevecht bij Castric’um op 6 Oct.,
dat in dien veldtocht de beslissing bracht; op aandrang
van Generaal Brune beeft #daarop Krayenhoff in 1800 die
‘engte afgesloten met 2 rijen schansen, lde z.g. Linie van
Beverwyk. 2 ) .
Beide bovengenoemde bataljons der le Halve Brigade,
die een laatste reserve te ‘s Gravenhage of soort Garde
voor het Uitvoerend Bewind vormden - hlet 3e bataljon
was reetds 8 Aug. opgeschoven naar Leiden, 24 d.a.v. naar
Alkmaar (brig. van Zuylen van Nyevelt) - vertrokken
21 Aug. vroeg met trekschuiten uit den Haag naar Haarlem. S. C. W. zal alleen zijn doorgereisd om zijn nicuwl~
bestemming te volgen ; hij kan dus nauwelijks 2 elmalen
hebben gediend onder luitenant-kiolonelChassé.
13 Sept. 1799 schreef dé Eerste Commissaris Jans{ens
apn W. Sr.: ,,Ik heb ,door. de nieuwspapieren met leedwezen U zoon onlder ‘1: getal der gesneuvelden bij de affaire
van 27 Aug. 11. gevonden; ik condoleere U met dat vcrVerg. blz. 126.
2) Krayenhoff. 1799, blz. 312-3.

1)

lies; de gPdai!llenis hij als een man van eer zijn leeven
voor zijn Vaderland gelaalen heeft, k;.m alleen U leed
eenigsinls verzachten.” 1) W.‘s’ antwoord hierop dd. 20
Se& zijn eerste brief met rouwlak, hetwelk hij nog 2 Sept.
1800 bezigde 2>, luidde: ,,lxn gevoelig. dal UEd. dxl in
voor mij zo0 treffend verlies van mijn zoon gelieft te necmen; ben niet in staat Ide smart, die wij gevol~len door
dal verlies op het oogenblik, dat de eerste slap lot syn
forluyn gedaan haddc en ik reeden hadde te hoopen, el;11
door syn goet gedrag - soo als alle, lciic hem gekcnl hebben, zullen getuygen --- vcr$dcr le zullen mx~klrn (sic ! ; was
nog maar 20 jaar en hadde reels drie campagnes mc4 nis
gedaan en 0 ndcrsch eide gcveg ten bygewoond in FrxIsclx
d i e n s t . 3 ) Dit i s nii*jn enige t r o o s t , soo no3 lroo,3t \‘ooi
ons te vinden is, dat syn leeven voor het va&rlxid gclaaten heeft.” 1) Hij schreef verder over zijn vermisten brief
dd. 21 Aug. i.v. nìei toe ordonnanties voor de maand Mc.+
sidor, \vaaronitrcnl liet begin Oct. (onged~~leerd; ontvangen ‘s Hage 7 Oct.) luidde: ,,Dic ordonnanties sijn mij
nog niet geworlden; wcese door de dood van mijn ongeluckige zoon verlooren syn, soo ~wl als syn go*eC. Mijn
vermiste appointemcnt lwbbe ook nog nipt onlfangen, dat
mij in groote verlw~~nthcid heeft ge5ragt” (verg. blz. -19-q50,.
12 Oct. had W. zqn Iractement voor Fructidor (22 Aug.Sept.) ontvangen; hij voegde er echter bij : ,,De brief mei
de ingesloote ordonnanlics, die ik aan mijn ongeluckigen
z o o n hadde gcadrcssecrl, kan niets van ontdekken, dus
zoude wel gelooven, dat i n s y n sack ge,had h e e f t , t o e n
dood geschooien is.” U i t d i t l a a t s t e valt a f ,te l e i d e n ,
dat het lijk van S. C. W. in “s vijands handen viel, in verb a n d m e t d e gevechtsomstandighedena l l e s z i n s waxschijnlijk; dat zelfs zijn goed (bagagei niet terecht kwam,

1) Het Li-9 sch’er om c’e F ra n s c h e zaak, niet ‘die van ons Vaderla-d!
2) Na dien datum trof ik in de briefwisseling met het Commissariaat
niets meer van hem aan uit het jaar 1800. Wipperman zegelde steeds
met een grooten, ovalen zegelring, waarin op sierlijke, tevens duidelijke
wijze de íetters H. C. W. waren doore’engestrengeíd; hij was zich derhalve
blijkbaar niet bewust van verwantschap met die adellijke Wipplerman’s uit
DuitschíIand
( b l z . 3 0 - 1 e n Aantleekening íí). Vermelding verdient, dat hij
o.m. 6 Febr. 1806 zegelde met ezn analoog zegel í. D. B., nagenoeg
zeker van zijn toen pas overleden schoonzoon J. J. M. de Serière du
Bisournet (zie Vlíí).
3) Verg. daaromtrent blz. 7

en 10-1.

3) Verg. daaromtrent blz. 34 en 37.
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val1 wellicht toe te schrijven aan zijn juist plaats gevonden wisseling van bataljon, doch meer waarschijnlijk
aan de toenmaals besblande zeer ongeordende toestnnden
bij het treinwezen: bij aanbesteding tegen den laagsten
prijs gehuur’de paarden met d:narbij behoorende burger
Idrijvers (deze laatsten gerequireerd !), zelfs voor den z.g.
,,velldtrein” lder artillerie, d.w. de bespanningen voor de
veldbatterij en. MIar, zooals ook hiervóór bleek, het zedelijk peil bij de troepen meermalen zeer laag stond, was
dat ‘bij den trein nog erger. 1)
23 Oct. 1799 zond het Commissariaat duplicaten van de
vermiste orldonnantiën voor Messidor ; de ontvanger te
‘s Gravenhage was reeds lang t.v. door de zorg van Janssens gewaarschuwd alleen de du licaten te voldoen.
2e. (verg. blz. 6) solliciteerde a tevergeefs eenige malen naar verandering van betrekking of standplaats. Bij
zijn in functie treden in Aug. 1795 als employé op het
eilan)d is hem hel, shdje Goedereeldle tot standplaats aangewezen, hoogstwaarschijnlijk als de voornaamste plaats
van het eiland, waarbij 2 van de 3 kazernes, tevens de
verbirrdende schakel met Holland’s vasteland, derhalve de
plaats, waar de post, ook de elkaar aflossende troepen,
chefs enz. kwamen en gingen. 2) Eenmaal een groote
zeestad, Idie een verbazenden handel (dreef op Oost en West,
tevens een vesting met 5 poorten, had zij aan het einde
der 18e eeuw reeds een groot deel van haar ouden luister
ingeboet. 3;
In Oct. of .Nov. 1797 moet W., wiens woning opgezegd
was en die te Goedereede geen andere kon vinden, zrch
h e b b e n gewenid t o t h e t ,,Voormalig Provinciaal Comité
van het gewest Holland” ten einde in een der paviljoens
bij ‘de kazerne (barakken) te Goedereede een paar vertrekken ‘4) te mogen bewonen. Genoemd ComitC wees dat
verzoek af in Nov. 1797. 5) Daarop heeft W., die in den
knel zat met zijn financiën en daardoor met een woning,
den hem wèlgezinden directeur 13lanken6) 14 Febr. 1798
geschreven, hoe hij, n a g e n e o p G o e r e e t e h e b b e n gcsproken , ,,in liet zekere onderrigt was”, dat zijn huis was
1) Koolemans Beynen, Ov,erdruk 1799, blz. 115-22
2) Vergelijk Janssens op blz. 132 en 133.
3) Thans een zeer klein stadje.

en 136-42.

4) Ik cursiveer.
5) Blijkt op blz. 133. Niet aangetroffen in de minuutresn. van dat
comité Op het Alg. R.A.
6) Zie voor dezen blz. 212 (1938), nt. 1.

\-erhr2urcl, ,,wt?wdo0r my in groote ongelegcnilieidi;evin.le,
‘dan hier of te 3uclorp is nxt geen mogelijkheid een wooning te krijgen, sodal lhans mijn eenigste hoop is UEd.
(door syn credit sal weeten te bewerken ik (1~ permissie
k r i j g e v a n i n hel pavillon, dacr t h a n s trmz ka)-lznertjes
Zeediy ~ijrz l), te mogen belrckken.” W. verzocht spoedig
bericht, ,,dan UEd. k:m wel ~clenkcn wij zeer ongxusl syn
soolang niet weelen waar te blijven; dat niet kunneilde
verkrijgen, zal genoodzaakl zijn in de een of andere
s c h u u r 1) m i j n verblij$ tc neemen o f w e l i n d e o p e n
Zugt i), d a t h i e r sommige m e t plasier z o u d e n sien.” i>p
wien dit laatste slo(?g, leeri hel P.S. : ,,C. Goedkoop heeft
(de 2 kamers boovengcnicld
aan de I,t. Saffraan gcgcvcn;
IJEd. kan wel denken alleen heeftf gedaan om my op straal
te selten; als de permissie maar haddp, komt mogcli,jk intussen wel wat vacant.” 2)
B l a n k e n z o n d - - ,,Wippcrman b i j z o n d e r o n d e r li\vc\
orders slaande” - tlil verzoek ,,vcm een arm, oud soldaal”
19 Feb. d.a.v. uil Brielle door aan den Eerste Commissaris, eraan toevoegende : ,,men wil hem daar op straat zl&
ten of (dwingen een stal te huuren voor veel geld, hctwclk
gemaklijk te eviteeren is door hem de p2ar k2mcrtjes iI1
Jdc barakken le accordeeren, dat open zijn; daar is veel
star& dienstig nut in en 11~1) het daarom lang gewenscht
en zou hem, ook bij Holland, dit voorjaar die permissie:
gelragt h e b b e n t e be2Drgen.”
Meencnde, dak de belrokken gebouwen nog ressortcerdcn
onder het ,,Adminislraticf Bestuur van het voormalig gewest Holland”, bracht Janssens 22 Feb. 1798 daaraan het
verzoek over ,,van den burger H. C. Wipperman, employé
van het Commissariaal le Goedereede, een oud en arm
militair. Deze ongelukkige is in de grootste vlcrlee.genhcid
gestelId, waar zig le huisvesten; de wooning, die hij tol
heedcn geoc~cupecrt heeft, is verhuurd en op “1 ganscht:
eijland is er geen voor hem Le vinden. Zijn post, di? hij
allesints trouw waarneemd, vcreischt zijne presentie Le
Goedereede zelve 3) ; hij verzoekt mijne intercessie om hem
L.CL’,
elen pmr k a m e r s i n d e pavilloens v o o r w o o n i n g
te slaan 4); ik verleene mij- gaarne hiertoe, te meer er een
weezentlijk nut voor den dienst uit zoude ontstaan; genielde burger, speciaal gechargeerd met de cazerneering dclr
1) Cursiveering wan mij.
2) Oorlog. No. 1246.
3) Verg. mijn opmerking hieromtrent op blz. 134.
4) Ik cursiveer.

,

GESCHIEDENIS

1x3

franscbe troupes en lde barakken, geza;tmenllijk door gemel’de Fransche en Bataafsche geoccupeert, konde des te
gemakkelijker en geslaadig ‘1 oog hebben, zo op, de founitures als op ‘t gebouw zelfs; de presentie van de cazernier in de cazerne (zo als in Vrankrijk plaats hcef t) is
zeer bekwaam veele verwaarloosingen voor le koomen.
Indien IJL. kondt goedvinden het verzoek toe te staan,
zou burger 1Vipperman een groole ldienst geschieden en
mij een weezenllijk genoege. In dat geval wenschte ik, ..UL.
wiltde den commis of opzigter te Goederecde kennis geeven van UL. gunstige dispositie, ten einde door hem zodanige vertrekken wierde aangeweezen als men geschikst
koede missen.” 1)
Den zelfden dag deelde Janssens dezen stap mede ;ltin
Blanken ,* ,,ik wenscbte van harte ‘t ten genoegen van den
burger Wipperman moge uitval!en.” 1)
Hoewel fdc Agent van Oorl~~~ 20 Maart 1798 bij het 14dministratief Bestuur van 11~1 voormalig Gewest holland in
de bres sprong voor ,,den burger H. C. W., de administratie lder cazerneering op ‘t eyland Goedereede waarnemen,de, een oud officier en Bataaf, die den Lande aldaar Lyan
hzj’ronder groot nut is” 2)) besloot dat Bestuur 20 April (conform hel adres van de commissie tot ‘de militaire zaken) le
,,persisteeren bij de resolutie van het voormalig Provinciaal
Comité \dd. . . . . . . Nov. 1797, waarbij het verzoek, door gemelden H. C. W. zelve gedaan, is geweeze van de hand
op grond van het bericht van de commis Goekoop te Goedereede” 3). 27 April (deelde hel Commissariaat deze beslissing met ,,bijzonder leed” mede.
Intusschen hald Wipperman een voor hem vèrslrekkcnden stap gedaan. Na 6 April 1798 voor het laatst uit Goedereede te hebben geschreven - hij had daar dus bijna
3 j a a r gewoonld - schreef hij 24 d.a.v. voor het eerst
uit Chddorp aan hel Commissariaat, zonder eenige nadere
toelichting. 9 Mei melldde hij de beslissing te hebben vernomen met groot leedwezen; directeur Blanken had hem
geraden te verzoeken, en zou ,,favorabel adviseeren”, dat
W. genoodzaakt was tot zijn daad, ,,wilde ik niet met

1) Alg. R.A. Oorlog; no. 1212.
2) Oorlog, no. 97. Ik cursiveer.
3) Ingekomen ordinaris corresponsdentie van het Commissariaat dd. 25
April 1798 (Alg. R.A.); zie voor commies van ‘s Lands magazijn Goekoop
blz. 212 (1938), nt. 2.

\-rou~v en kinder onder den blooten hemel log~l:~ren.” 1)
De zaak was bovendien ,,zonder prejuditie”: de pavilluenen stonden leeg. Ongel’ukkigerwijs was hel verzoek in
handen gesteld van commies Goekoop 21, koning te Gocidereede,
die !de hand had gelegd op alles, waarin slechts
eenig voordeel zat ; hij had een geheel register van amhten 31; zijn zoon van 20 jaar bezat regds 2 schout- en
2 secretar’isamhten 411. W. geloofde, dat Goekoop zijn advies alleen ha4d uitgehrs~chl
om hem te noodzaken Gcc?ree
te verlaten ,,bij gebrek van huysvesting en dan het sluckje
brood, dal hier [op hel eiland] hel,, voor zig of di: zijne
Ce bekoomen, hoewel een man is die mogeliJk f 6000 inkoomcn heeft...... Geen anlwoord op mijn verzoek krijgende, de Lyt naderende, dal mijn iluys moeste verlaaten
(blijkhaar met 1 Meij en me1 geen mogelijkheid geen /-sic]
verblijf kunnende verkrijgen, hehbe op raad van -den burger Wlankcn een cluartier in hel pavillon ti Ouddorp betrokken, ‘daar plaals in overvloel is, voordat ik de ordrc
heb onlfangen; dus hoop ik niet als een disohedipntic zal
aangemerkt worden, en sal soo dra mogelyk verlaalen ;-tls
m:lcr een wooning kan krijgen, hoewel niemand er nadeel bij heeft, hebbende mijn eygen goel in gebruyk.”
W. had hiermede de tegenpartij geplaatst voor een voldongen feit; zijn handelwijze, lijnrecht in strijd IneL cc”n
berhaakl verbod van hel ,,Adminislralief Res tuur van het
voormalig gewest Holland” kan incorrect schijnen, doch
hij is stellig bekend geweest met Hlanken’s opvatting en
volornemens,
waarschijnlijk met Janssen’s meening inzakc
liet ,,dienstbelang”, wellicht ook me1 hel feit, dat hel D.v.3
zijn verlangen gunstig was gezind. In elk geval : men lil:4
hem, mede in verband meL zijn benarde financieele omstandrgheden,
hel bewuste paviljoen te 9uddorp ruslig ter
beschikking, waaruit volgl, dat Janssens hei ,,wezentlijk
nut” (blz. 132) van Le Goedereede te wonen, stellig had
aangedikl ,,pour le besoin de la cause”. Zelfs na liquidatie
van den heLrokken
dienst, einde 1810, bleef W. in zijn
,,pavillon”, waar hij 8 April 1812 overleed. Het Commis1 ) D e ,,woningnood” derhalve geen verschgnsel alleen van den nieuwen tijd.
2) Dit had W. blijkens het voxafgaande juist ingezien.
3) Uit de briefwisseling van het Commissariaat blijkt, dat D. Goekoop
in 1798 secretaris was van de stad Goeree (een broeder?).
4) Uit de briefwisseling van het D.v.0. blijkt, dat in Augustus 1808,
toen veranderingen aan het lazaret moesten plaats vinden, ook commies
C . van Wijngaarden een ,,pavillon k a m ,e r” te Ouddorp bewoonde.
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sariaat deed alsof het van niets wist: 8 Juni 1798 ging
een brief aan employé W. te Oulddorp, daarna sleeds weer
naar Goeree (soms CroeIde Rheede,) blijkbaar in het mid,den latende of men hel stadje of het eiland bedoelde; eerst
18 Juni 1804 begon ‘het geregeld naar Ouddorp te schrijven.
Bij het vorenstaande komt nog, dat KV. als employé bij
het Commissariaat 28 Dec. 1797 een officieel schrijvc‘n
had ontvangen van zijn chef Janssens, dat hem als aanspoortde lot zijn latere daad: ,,men moet alle middelen
aanwenden om de burgers te bevrijden van inquarliering
en ‘daartoe gebruik maken van alle de geleegenheden,
maar eenigzints geschikt om troupes te logeeren. Dit kan
oorzaak zijn, men somwijlen gebruik moet maaken van
de pavilloens, geschikl tot logies van officieren; dog by
al’dien deeze quartieren niet tot huisvesting der volontairen gebeezigd worden [cadetten en aldspirant-officieren?], kon men niet wel (den officieren weigeren daar gebruik van te maken, te meer er denkelijk geen cluartieren
bij de burgers voor hun te bekoomen zijn. Wanneer de
Bataafschc officieren de pavillons verlaaten zullen hebben, soude UEd. die aan de Fransche officiers kunnen
geeven, alsmede eenige fourniturles
van de beste, die UEd.
h e e f t , d o g l a a t h u n n i e t b l i j k e n i k UEd. d e e z e o r d e r
gegeven heb om reelde zij anders UEd. lastig zo;ude vallen
om fournitures of uslenciles, die niet in U vermogen waaren hun te geeven. Ik voege hierneevens eene missive aan
UEd. i n h e t Franse11 geschrceven [ m e d e a a n w e z i g ] , d i e
UEid. gemelden officieren kund laaten leezen, moetende
hun wel beduid worden ‘t een gunst, geenzints een verplichting is men gemelde pavillons ten gebruike geeft, dewelke zijlieden (indien het volstrekt noodzakelijk was)
zoutde moeten ruimen.” Officieren, aldus gelogeerd, ontvingen oillder het motto, dat zij ongemeubelde rijkswoningen hadden betrokken, slechts bel z.g. servis- of logisgeld 1).
7 Nov. 1800 zond Janssens de door den Agent van Oorlog vastgestelde voorwaarden, waarop ,,luitlenant Melms,
inspecteur (der seinpost’ een vertrek in de kazerne te Ouddorp mocht betrekken.
Behalve lde noodzaak om zijn woning te verlaten, zullen
waarschijnlijk 2 factoren een krachtig woor’d hebben meegesproken in W’s verhuizing: le. lde grootere aantrekkelij khei’d als woonplaats van het schilderachtige, landelijke,
op zandgrond gebouwde Ouddorp (230 huizen met bijna
Dit bedroeg voor meen kolonel f 30, voor een kapitein f
een luitenant f 12, enz. per maand.

- 1)

15,

voor

1300 in\\Foners;)
inel schoonc,
houirij ka: omgeving boven
het doodsche, in kale polders gelegen, zeer kleine sladjc ’
Goerec (160 huizen met nog geen 700 inwoners‘ 1 ), watdr
bovenldien
door lden machthebbenden stemming teg~n hem
w a s gemaakl; 29. W.‘s gel’delijke moeilijkheden, m den
aangehaalden brief meermalen aan het licht Lredend; in
het pavilloen heef L’ hij hoogstwaarschijnlijk geen huur
betaald. De familie was, zooals ook blijkt uit Jansscns
vermeldden
brief, doodarm, althans ‘dit geworden, hetgeen
op zich zelf, allerminst in den Franschen tijd, schande
was 2~ ; ook hij het 2e huwelijk van -W.‘s eenige dochtw
me1 luitenant der Artillerie 1,~s zal diL blijken (zie VIII).
Zooals mijne grootmoeder mij oud tijds verhaalde, had
ook gezin I,ux hel nog zeer zuinig, toen hij rePzds hoofdofficier Le Brielle was (1833 e.v.) ; slechts dank zij handigheid en overleg van Mevrouw I,us-Wipperman, die
Jdaarin tijdens de jeitgd een leerschool had moeten doorloopen, konden hare dochters Loen behoorlijk voor den
dag komen bij diC ~gclegenhelrlen,
waarbij de families der
plaaiselij ke autorilellcn zich mocslcn vertooncn.
Uit de aangehaalde brief\visscling blijkl ook, dat genoemdc Gockoop C . S . , d e ~nanchthebbende~~ v a n Gocree,
Wipperman kwaad gezind bleven. 1)
3 Sept. 1799, te midden van de zorgen omlrent het
lol van zijn zoon, verzocht W. verbetering van positie. DxL
hij cenige maletn daarvoor moeile deed, is, gelet 01) al hel
vorensLaande,
geen wonder: belere sLandpla:.~ts, beler werk
,en hoogere bezoldiging. W. schreef aan Janssens, dal kolonel Bijl, ,, commandeerendc de eylanden van Voorne en
Goeree”
en directeur Rlanken hem tijdens hun inspeclie
hadden gezegd, dat plaats-m:tjoor Arpeau /-Le Briellj:l] had
bedankl voor zijn posL. 3) Beiden hadden W. aangeraden
,,daerover UEd. Le versoecken mij in desselfs posten te
slellen, opdat ik in mijn oude dagen een heler besLa;m
mogte hebbe als LOL nog toe.” Beide genoemde heercn
zonden W. aanbcvelcn bi,j Jansscns. 41 20 D.a.v. kwam hij
erop terug : verleende Janssens hem Arpeau’s plaats van
employé te Brielle? tclan zou W. zich wenden tol den
Agent van Oorlog om tevens plaals-majoor te Brielle te
1) Ds. Boers, 113 en 77.
2) Verg. daaromtr,ent blz. 2.51 (1938).
3) S. Arpeau was plaats-majoor te Briell’e en tevens employé voor htet
reeds genoemde Commissariaat, Hoewel zijn naam aan een Franschman
doet denken, schreef hij steeds zeer correct Nederlandsch.
4) In de Sept. en Oct. 1799 bij het Commissariaat ingekomen brieven geen spoor van zulk een aanbeveling.
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worden. Van hel eene is niets gekomen, daardoor evenmin
van het andere. Arpeau verzocht, ,,aangesteld zijnde tot
adjudantmajoor bij den colonel der gewapende Burgcrmagt [J. W. Druyvesteijnj van het Departlemenl van Texel,
demissie in eerstgenoemde betrekking (met behoiud van
zijn luitenantspensioen van f 400) of een ongelimiteerd
verlof.” Dit laatste was niet mogelijk, ,,)daar de post van
plaats-majoor te Brielle in het tegenwoor!dige tijdstip, zoo
uit hooftde van ‘t administratieve over de Fransche troepen aldaar als ,“wegens de positie, waarin zich de stad bcvindt, bezet dient te zijn.” Daarom werd voorgesteld hem
te demitteeren sen in zijn plaats aan te stellien de plaatsmajoor in !de Willemstad Lang. 1) Hoewel deze dienzelfden dag Janssens schreef, dat hij zijn kans haId vernomen,
(doch tot zijn leedwezen moest constateeren die Franschc
taal niet z& machtig te zijn, $dat hij haar kon lezen en
spreken ,,zooals behoorlde in een plaats, waar steeds leen
Fransche commandant is en dus de ‘orders in het Fransch
worlden gegeven”, derhalve de baan vrij scheen voor Wipperman, Idacht men blijkbaar niet aan zijn benoeming:
7 Oct. 1799 stellde het Uitvoerend Bewind, dat wellicht
Lang’s brief nog niet had ontvangen, dezen niettemin
aan. 2) 23 D.a.v. schreef Janssens aan -W.: .,,wat aanbcIangd U verzoek om als Plaats-mlaj.oor te Brielle en gevolgelijk als employé van het Commissariaat aldaar aangestelId te worden, zoude ik zeer gaarne het mijne hebben
willen toebrengen om, wat de eerstgenolemde post betreft,
Uwe sollicitatie te appuyeeren; Idan Uw’e presentie in het
,eylanId Goedereedle is voor #de administralie te nuttig, dat
dezelve aldaar gemist kan worden en het hsdde voor hel
welzijn van #den dienst schadelijk kunnen zijn U in dit
tijldslip te remplaceeren; ZeeT zekerlijk zoude het met geen
geschikter en tot d:?f vl& bepwner persoon kunnen ge-

1) Zi>e voor Lang reeds blz. 250 (1938). Zijn standplaafs
en functie te
Willemstad maken het wel zekIer, dat hij dezelfde is, die er reeds bij
de verdediging in 1793 tegen de Franschen Juitenant onder-majoor” (=
ptaatselijk adjudant) was. Verg. Bosscha. Neerlands Heldendaden. Herziene uitgave. M, 20, noot.
2) Notubn Uitvoerend Bewind. No. M, dd. 7 Oct. 1799. Lang meldde
lan~~ns
26 Oct. 1799 uit WilLemstad, dat hij juist terug was uit den
*Haag, waar hij eed had gedaan op zijn nieuwe aanstelling.
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sch ieden .” 1) De post van ,,plaats-majoor op de Goedereede” [over welke W. hatslelijk had gescllreven] zou hem
,,zeker bijzonIder convenieeren” ; kon hij met eenige zekerheid te weten komen of een voorstel in dien zin den
Agent van Oorlog was gedaan, dan zou Jansscns hem zeker s leunen ,,en niet nalaten zodanig rapport van Uwe
directie te doen als dezelve na waarheid meriteerd.” Dit
sloeg op een verzoek, dat W. 12 Oct. 1799 Janssens had
geldaan, vermoedelijk wetende, dat zijn kansen voor Rrielle ongunstig stonden. Was verandering van eiland uit-gesloten, dan kon althans worden gestreefcl
naar verbetermg
van positie; W. schreef daarom, hoe de commandant van
Goeree hem had gezegd het noodzakelijk te achten, dat
het eiland in staat van beleg gesteld en er een plaatsmajoor benoemd werd, die het kende, met verzoek aan
W. idaarover
te willen schrijven. Deze vroeg den Eerste
Commissaris diens lprotectie ten einde te worden benoemd; hij hield zich overtuigd van bedoelden commanlclant. Echter, het gevecht hij Castricum bracht 6 Qct. 1799
de kentering in den veldtocht; de Engelschen en Russen
zagen zich godwongen geleidelijk terug te trekken op den
Helder; het gevaar week met den dag, mede door den naderenden winter; eenige noodzaak verwijderde, geïsoleerd
gelegen eilaeden in staat van heleg te stellen, heslond niet
meer. Daarom kwam ook niets van #de door W. gewenschte
benoeming, welke stellig lotsverbetering had gebracht: hij
bleef op Goeree als slachtoffer van zijn trouwe, deskundige
plichtsvervulling met één tot twee vergulde pillen in zijn
oud e functie !
(Wordt vervolgd.)
1)

Cursiveering van mij.

Nederlandíca in Ltiow (Polen)
De Ossolinski’s’ in Polen waren in de 18de eeuw hekend
wegens hun voorlieficle voor boeken en kunstwerken. Maximiliaan Ossolinski, groot thesaurier der Kroon, had een
ware hartstocht voor boeken, geluige (de tegenwoordig nog
bestaande catalogus zijner prach thibliotheek, die in 1741
wer,d opgemaakt. Deze bibliotheek werd het eigendom van
Joscph Ossolinski (geb. 1748 te Wola Mielecka) en vormde
den grondslag van het bekende Ossolineum, ‘dat in het in
1817 ‘door Joseph Ossolinski gekochte voormalige Carmelietenklooster in Lwow wer’d ondergebracht. Deze bibliotheek bevatte in 1937, 195, 600 deelen en meer dan 6000
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handschriften, behalve de atlassen, kaarten, diploma’s en
muziek. Van beleekenis voor ons land lreft men er de
volgende documenten aan :
Ossol. Nr. 175-111, blz. 216-217: Aankomst van den
Poolschen gezant Paul Dzialynski in den Haag.
Ossol. Nr. 784-11 blz. 226-228, 228-229, 230-242: lnhould dezelfsde á l s b o v e n . N r . 175-111 Gezanlsc’hap
van Paul Dzialynski in naam van Sigismund 111, koning van Polen, bij ‘de Holl:gndsche
Staten, 19. V. 1597.
Ossol. Nr. 200-II, blz. 386-386bis, 386bis- 387, 389,
387-388. Acten lder Poolsch-Zweedsche onderhandclingen onder deelname van de gezanten der Hollandsche Staten van het jaar lG27.
De Staten namen aan den Poolsch-Zweedschen oorlog Ideel van wege hun handelsbetrekkingen met Polen, die door den oorlog bedreigd werden.
Ossol. N r . 20%II, blz. 28-29, 34-35, 35-36, 36-7.
Inhoud als Nr. 200-II over de jaren: r626, 1627 en
1628.
Ossol. Nr. 209-II, blz. 53, 53-55, 55 -56, 56-57, 57-59,
60, 66-67, 75, 76, 78, 79, 209-210, 226-27. Inhoud
als Nr. 200-11 en 208-11. Over de jaren 1626, 1627,
1628.
Ossol. 256-III. blz. 46-48: ,,Literae ab ordinibus foederati Belgii aid eminentissimum c a r d i n a l e m r a t i o n c
dissidentium in Polonia degentium. Dat. Hagae, die
- 13 Julii 1696.” Schrijven ‘der Hollandsche Staten aan
Kardinaal Radziejowski, Primaat van Polen, betrcffende de bescherming der Dissidenten gedurende h&
lnterregn’um 1696-1697.
Ossol. Nr. 708-1 blz. 80-81. Schrijven van den Poolschen koning August 111 aan de Hollandsche Statlcn
in het jaar 1737, betreffende Neuburgsche successie.
De korìing roept in bovenstaande aangelegenheid de
welwillenldheid
in der Staten met het oog op zijn
erfrecht als Prins van Saksen.
faatoruru
Ossol. Nr. 349-11, blz. 145: ,,Denuntial~orie
ad exleras nationes serenissimi ‘olim Augusti 11 Poloniarum Rlegis d. 1 Mensis Februarii a 1733 Varsaviae
mortui per distinctos delegatos: Ad Hollandiae status.
Verdeer de Poolsche vertaling van ,den toenmaligen
Hollandschen druk.

.
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Ossol. Nr. 128-11 blz. 72 v.-91:
0lnnerkingen v:-nl een geboren Hollander over den
waren toestand van Holland gedurende den oorlog
tusschen Engeland en Frankrijk in 1779. Het korte
geschrift geeft inlichtingen over lde stemming in Holland ten opzichte van de politiek-economische hetrekkingen met Engeland en Frankrijk. 1)
J. KLEIJNTJENS.

.

1) Over ,,Neerlandica” in Poolsche Archieven, zie mijn artikel in
,,Bijdragen tot ade Geschiedenis” ‘Jg. XXV, blz. 97-105; Jg. XXVI blz. 50-64;
Nederlandsch Archief v. Kerkgeschiedenis 27. (1934) blz. 54-61 ; 28 (1935)
b l z . 240-245.

Príases Juliana, Eereburgeres van Genève.
Het wapen van de graven van Geneve komt voor in hef
wapen van de Koningin der Nederlanden.
Genève heeft een eenvoudig wapen nl. geschaakt van
goud en lazuur (blauw) in negen vakken.
Amadeus graaf van Genève (1320-1367) had eene doc;rter Jeanne, die huwde met Raymond des Baux, prins van
Oranje, die aan zijn Wapen toevoegde ‘dat van de graven
van (i enève.
De dochter Marie huwde met Jan van Chalon, die na
R aymond’s overlijden het prinsdom Oranje (1393) verkreeg. Deze bracht het wapen van de graven van Genève
als hartschild (alzoo geerfd van zijne schoonmoeder) in
het zijne.
Dit hoofdschild was gevierendeeld en wel een en vier
Chalon, rood met een schuinbalk van goud; twee en drie
Oranje en wel goud met een jachthoorn van lazuur, beslagen van zilver en gesnoer’d van keel.
Dit was het wapen geworden van de heeren van Chalon,
prinsen van Oranje.
nl. Lodewijk 1390-1463
Willem 1415-1475
Jan 1444-1502.
De laatste had twee kinderen Claude en Philibert.
Claude huwde met Hen!drik van. Nassau Breda, wiens
zoon Rene erfgenaam werd van zijn oom Phihbert (overleden kinderloos in 1530) onder de ulltdrukkelijke voorwaarde de geslachtsnaam Chalon en zijn wapen met hartschild Genève te dragen.
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Prins Willem 1 werd René’s erfgenaam in 1544 en noemde zich prins van Oranje-Nassau met het Wapen gevierendeeld van Nassau-Dillenburg en het wapen van den Zaalsten Chalon als hartschiLd.
Zijn achterkleinzoon Willem Ir!, Kioning van Engeland
benoemde als erfgenaam Johan Wdlem Friso (1687-1711)
voorvader van onze Koningin.
Door hare moeder stamt Prinses Julixm dus af van de
graven van Genève.
Volgens den heer G~uillaume Fatio, auteur van het boekwerk ,,Genève et les Pays-Bas”, was H.K.H. Prinses Juliana
op grond van rechten, ‘die ook haar vader Z.K.H. Prins
Hendrik bezat, Eere-burgeres van Genève. Dit recht is
Haar in 1927 bevestigd geworden.
De vraag of H.K.H. ‘dit Eere-burgerschap thans nog bezit
dient te worden bezien in het licht van het Zwitsersche
burgerlijk recht, helgeen bepaalt, *dat de gehuwde vrouw
staande hel huwelijk den slaat van haar man volgt.
Aangezien Z.K.H. Prins Bernhard het Eereburgerschap
niet bezit, zijn in Genève juristen #de meening toegedaan
dat H.K.H. )door Haar huwelijk hel Eereburgerschap heeft
verloren.
Ik kan er aan toevoegen dat mij gebleken is dat dit te
Genève door tal van pers,onen wor’dt betreurd.
ARNHEM, 3 Februari 1939.
J. G. A. VAN HOGERLINDEN.

La Science du Blason,
par Vle. 1,. (de Magny
1860
Cammérier d’Honneur de S.S. le Papse Pie 1X
Direcl. #de ‘1’Institut Héraldique. Chevalier des Ordres
de Constantinien #de N,aples, de la Conception de Vila. Viçosa
de Portugal, Du Sauveur de Grèce, de St. Jean de .Jcrusalem (Malte) etc. etc.
ti ‘1’InsCitul Her&dique. Rue St. Anne 48 et Aug. Aubry
lihrairie Rue Dauphiné 16
La Science Idu Blason is een populaire uitgave van La
Vraie el Parfaile Scienoe Idu Blason van den Marquis de
Magny. Fon(dateur du College. Heraldique et Archeologiq&xe de Franoe.
Dit laatste ontleend welder een groot deel van zijn inhoud aan :
La Vraie et Parfaite Science des Armoiries v:.m P~illot-
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EN WAPENKUNDE

Grand G&éalogiste de Bourgogne.
La
1.
2.
3.

Science du Blason beslaat uit:
Algemeene héraldieke inleiding.
Terminologie me1 uitgebrei’de
annteekeningen.
Armorial général #des Families Nobles de 1’Europe.
a. * 1500 geleekende Wapens met beschrijving.
1). wapenbeschrijvingen zonder leekeningen.

In lde algemeene inleiding vermeldt hij de eerste kruistochten als aanvang van de 2cle perio,de in de heraldiek
op gezag van den Markies de Magny en laat als jcerstc
begin gebden :
Tournooi van Götlingcn 934 met Hendrik de Vogelaar
van Sachsen. Het zegel van Adelbert Hertog en Markies
van Lotharingen. 1030 en 1037 (Adelaar met neergaande
vlucl~t. j
Hel zegel van Robert 1 Graaf van Vlaanderen (leeuw)
1072. Het zegel van Raymond de St. Gilles, Graaf van
Toulouse (een crois de Toulousle)
1088.
De Magny die den oorsprong blijkbaar in D,uitschland
zoekt, laat, en vermoedelijk ten deele ten onrechte? ter
zijde hel werkje van: Le F6ron:
des armoiries des Rois des cleux premieres Racees el des
Princes et hauhs dignitaires de cette epoque, waarmede tetijdvak, beruggegaan zou worden lot 1~ et Carolingische
nevens enkele zegels van + 1000 van de Zuid-FranscheSpaansclie grens.
Uil de Terminologie vallen de navolgende gegevens te
verzamelen voor een heraldiek stelsel.
De z.g. Pieces Honorables worden vergeleken bij de uitrusling en bewapening van den Ridder en zijn:
1. Chef - helm (1~ et voornaamste st”uk).
2. fssce -- gordel of cuirasse.
3. pal - lans of paal.
4, banden -- Ccb arpe (chevalier banneret).
5. barre - Ccharpe.
6. croix -- door sommigen beschouwd als zwaard (hel
gevest heeft den vorm van een kruis).
7. sautoir - stijgbeugel.
8. pairle -- de spoor der o,ude Ridders en later
chevron - (de sploor.
De Chef schijnt ziin oorsprong te hebben gevonden bij
de Kardinalen te RGme #om de verhouding uit te drukken
tot ‘den meerdere ‘of wapenverleener en is later door geheel Frankrijk verbreid.
Emile Gevaerts in z’n’ Héraldique, die vermoedelijk even-
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eens op het Bourgonldische
systeem berust,
geeft hierle.
genover en in andere vo!gorde:
1. P a l - fermété, autorlt6, force, droit par exellence.
11. Banden - gelegen tusschen pal en fasce.
111. f a s c e - terre i\ terre, nivelle,o p p r e s s e , comprime
- encercle.
IV. B a r r e - soms minderwaardig (taillé).
Hierbij aansluitend volgt thans de beteekenis der verschillen!de émails volgens ‘de Magny :
Or - foi, force, constante, richesse.
Argent - purèté, innocence, chasteté.
GUeules - kleur van Bourgon’die.
Asur - justice, loyauté, blea.uté, bonne réputation.
Sinople - niet #opgegeven.
Sable - pr’udence, constante en adversitd, douleur, lristesse humilité.
Pourpre - Kerkelijke kleur.
Orangé - kleiur in Engeland in gebruik.
.

Omtrent Ide hehn en de kroon wordt opgemerkt, dat deze
beide dienen en gebruikt worden om den rang van den
edelman aan te geven.
H e t H e l m t e e k e n : L e s cimiers n e s o n t p a s d ’ u n usage
bien général en France. Het werd meer als een persoonlijke zaak beschouwd.
Gevaerls geeft wit het Archief van het Gulden vlies als
helmteeken van ‘de Hertogen van Bourgondië: o.a. een lelie
gemonteerd als windvaantj,e met 4 armen of ook een uil
(de z.g. Grand Dut).
Daarentegen geeft <de Magny : les Diucs de Bretagne et
autres Princes Souverains parlaient des Cornes, eet usage
venu de 1’Antiquité. Les Cornes ont toujours été regardées
comme signe #de puissante.
Als wapenkreet voor ‘de Hertogen van Bourgondië geeft
de Magny : ,,Notre Dame de Bourgogne.” Daarentegen:
,,Passavant” voor de Graven van Champagne. Chartres en
Sancerre. (misschien vergelij k’en met het ,,Avanti” van het
Huis van Savoye) en ,,Dieu Aide” voor de Hertogen van
Normandië en de Hteeren van Montmorency (dat vermoedelijk een samentr’ekking is van een devies, ongeveer l’uidsnde: ,,Aidle-tol, le cie1 ‘1: aidera” #of in ‘t Hollands: ,,Help
U zelf, zoo helpt U God.“)
Als ,devies voerde Bourgondië ,,de Kat” me1 de woorden :
,,Tout par amour, rien par force.”
Dit te vergelijken met d e vele deviesfiguren bijv. op het
‘Chateáu de Blois van d e Fransche . koningen en het ,,Di-
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vice” ldat thans nog in Engeland in gebruik is.
Hier<door komen wij van zelf tot #de Bestiaire die ook bij
Gevaerts een rol speelt. De Magny zegt bijv.:
Aigle - puissa’nce.
Cheval - intrépidité. valeur - le plus beau. présent de
Dieu au guerrier compagnon dtp sa gloire el
#de des fatigues.
Lion - force, courage, magnaninité.
Chat - libel%?, independente.
Qver@ens lijkt het in het beschreven slelsel van (de Magny
geen bqzonder groote rol te spelen.
Voorts zijn nog helmkleeden en schildhouders in gebruik.
De eersle gaan soms over in Tenten en de laatsten zijn
van Idiversen aard, afhankelijk van de opvatting der betrokken personen.
Door een enkele x~nvulling of te,genstelling volgens l’Héralidique van Emile Gevaerts te Brussel, alsmede een enkele
opmerking ‘dezerzijds, is getracht wat relief in de voorstelling te brengen.
Het worldt daar bij niet onmogelijk geacht, dat het Ridderschap in de Maltheser Orde bij lde vorming van het samenslel van invloed is geweest.
DELFT.

.J. W. v. d. BREGGEN.

Vraag
Gaarne ontving ik inlichtingen lof er nog Familiepapieren
b,estaan van iden Schout bij Nacht van de Balaafsche Re-’
p(bliek Engelbert Lucas, tzoomede van Pieter Paulus, eerste
President van #de Nationale Vergadmering, meer speciaal
uit (de jaren lT9D-1796? Het. Rijk+Archief. werd hieromM, te A!
s
tr,ent reeds bestudeerd.

.
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GaJaçh!srq@ster
, f v$~ 49 Npkomelingen v a n @Ochfel
Agent en zijn vrouw Catharfna &Iargaretha Thteden,
Samengesield door A. v. d. Hoeven.
(Vervalg).

ZEVENDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
ll.

12.
13.
15.
16.
17.

GENERATIE.

Johanna Meijer, * Harlingen 13 April 1871, + te
Harlingen 25 MIei 1872.
Jacob’us Frederikus Melj’er, * Harlingen 24 Juli 1873,
$ ? Sneek 6 Februari 1896 met Boukje de Ruyter,
..
Jelger Mever, * Harlingen 24 Maart 1876, + aldaar
12 Februari 1877.
llf,arrj’ke Meijer, * Harlingen 21 Juli 1878.
Fokke Mieijer, * Harlingen 18 Jarruari 1881.
Willem Mleger, * Harlingen 6 October 1883.
.
Antje ,Meijer, * Sneek 24 November 1885.
Joh(anna ,Meijer, * Batavia 3 Februari 1876, x te Den
Haag 25 April 1901 met MGrinus C. J. Jansen, * Soerabaja 24 Maart 1878.
H;un kinderen volgen 8e generatie 1-4.
Hendrikje Merj’er, * Batavia 4 December 1877.
Christina !M8argaretha Meijer, * Billiton (Manger) 5
Maart 1879, x Bolsward 10 Mei 1881 met Nicolaas
Dîjkstr,a, + Leeuwar’den 8 April 1849.
Hermlanus Meijer, * Manger Billiton 21 Februari
1881, X te Panidj. Pandan (Billiton) 24 Februari 1917
met Johlannla Jacobia Houmert, * Medemblik 9 Juni
1894.
Hun kinderen volgen 8e generatie 5-6.
Reggedina Meìjer, * Manger Billiton 31 Maart 1882,
X Den Haag 29 September 1903 met Nicolaas de
Ronde-Briesser, + Kampen 25 Mlei 1880.
Jfacobus Frederikus ,M,eijer, * Katwijk 17 Nlov. 1879.
Ant je Mjeìjer, * Katwijk 18 October 1881.
Cornelis IMeìjer + Katwijk 7 Augustus 1887, + aldaar
29 October 1898.
Clathlarina lM,aria H e r m i n a ALexandrina Am’ent, * t e
Meester Cornelis 4 Maart 1879, x ‘s-Gravenhage 30
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December 1902 met Frederik kzmes, Civiel-Ingenieur,
Chef van aanleg bij ‘de Semarang-Chleribon
Stoomtram Mij,. * Padang 11 Juli 1873, zoon van Dr. Jerwz
Armland Gabriel James en van &zthlarina Helena van
BZommestlein.
Het huwelijk wer’d in 1923 ontbonden;
daarna als reparatie-huwelijk weder gesloten en in
1928 voor ‘de 2e maal ontbonden.
Hun kinderen volgen Se generatie 7-12.
1 8 . Johantza Rosina Garotina. E l i s a b e t h Am,enf, * t e
Meester Cornelis 18 Mei 1880, + te Weltevreden 16
Januari 1883.
19. Clirthtarinu Annla Mariu Ament, * Batavia 14 Augustus 1882.
20. Hrirmen Thieden Amenf, Lg Paroengdjaja 8 Februari
1886, X te Apeldoorn 17 Decenmer 1908 met Cia&rin,a GrLrda Voorthuis, * Amsterdam 1 Februari 1887,
dochter van Dr. Johannes Abraham Voorthuìs, Geneesheer te Sinaban, en van Geertruìda Gerrìfs.
Hun kinlderen volgen Se generatie 13-15.
21. Tjalling Ament, In’disch Landbouwkundig Chcmiker
op !de Suikerfabr. Ketegau, * Madjalengka 12 Juli
1894, + Batavia 21 April 1926, x te Apeldoorn 24
October 1918 met Geertruìd(cr
Johanna Thomassen,
* Amsterdam 8 September 1897.
Hun kin,deren volgen Se generatie 16-18.
22. Cornelìs C,arolus Amen& * Parongdjaja 4 April 1896,
x te Amsterdam 28 Januari 1919 met Hermina Brzgitta Dornseif f er, * Amsterdam 15 Februari 1898.
Door echtscheiding ontbonden te Soerabaja 15 Februari ?.
23. Dlaniel Cornlelìs Amen& * Meester Cornelis 4 Januari
1886, + Pekajon 28 April 1936, x te Breda 24 April
1909 met Alìc’e Anne Klamerlìng,
* Breda 23 M,ei 1888,
ldochter v a n Leomwdus Kpmerling e n v a n Justìne
Elkabefh Emilie Bellout. Dit huwelijk werd 16 Januari 1918 ontbonden.
Hun kind volgt 8e generatie 1%
Hij x 2e Bandjamegara 7 November 1918 met AugustILz Henriette Louise Bìschoff, * Soerabaja 14 April
1899, dochter van Gustuaff Pzeter Adolf Bzachoff, ?SS.
Besi,dent te Bandjamegara, en van Arn[fzZìe Ernestzna
J,aco bla Perné.
Hun kinderen volgen 8e generatie 20-22.
24, Willem Amenf, * Meester Cornelis 15 December 1889,
x te Pekajon (Mr. Cornelis) 27 Februari 1919 met

GESLACHT- EN WAPENKUND,E

147

Henriette Elisabeth Borel, * Suikerfabriek Klaling,
res. Semarang 10 Augustus 1893, Idochter van Her- I
mQn Henri Borel, ‘Administrateur van gemelde fabriek, en van ,Mathilde Suermondt.
H,un kinld volgt Se generatie 23.
25. Eleonor Elislableth Ament, * Meester Cornelis 6 October 1891, X altdaar 14 November 1912 met Gijsberf
Frons van Dissel, Ingenieur b.d. Waterstaat ten
‘sLands Burgerlijke Openbare Werken, * Den Haag
27 October 1887.
26. John luwz Usaczr Amen& * Meester Cornelis 15 December 1894, X te Pekajo 27 M,aart 1923 met Louise
Maria Bronders, * Rieeuwijk 23 Juli 1896.
27. Euphemi(a Clementina Andrée Wiltens, * Batavia 14
October 1882, x aldaar 27 April 1904 met Snellen
ean Vollenhoeen.
28. Henri Maximiliaan
André.e Wiltens, + Batavia 20
si 1
April 1884.
29. ,Gusbzfina Adolfina Andrée Wiltens, * Batavia 1 October 1885, X altdaar 6 Februari 1909 met ?.
30. William Andrée Wiltens, * Batavia 21 Sept. 1886.
31. Albert John Andrée Willens, * Soekaboemi 19 Juli
1888.
32. Johlannla
Rosina Carolina Elisabeth Andréte Wiltens,
* Soekabolemi 17 Maart 1890, x te Batavia 22 Februari 1911 met ?.
33. Johlan Frederik Hubert Andrée Wiltens, * te Batavia
22 Januari 1895.
34. Alenda Pan der Huas, * Padang 20 Mei 1887, + te
Monaco 17 Januari 1930.
35. JIan van der Hezas, * Padang 9 Oct. 1888.
36. Henri Louis vlan der Haas, * Den Haag 22 Juni 1893.
37. Dlaniella Cornelia Boutmy, * Soekaboemi 3 Juli 1892,
x Weltevreden 6 Januari 1912 met Jules L. Jannette
Walen.
Hun kinderen volgen 8e generatie 24-25.
38. Hendrikus Michiel Ament, * Batavia 30 April 1898,
x Bandoeng 27 December 1921 met Geertruida Wendel Wieg, * ?.
Hun kinIderen volgen 8e generatie 26-27.
39. Idcz Celine Ament, * Ardjowinangoen 2 Juli 1899, x
te Haarlem 8 iNovember 1923 met Max Wetsetizar.
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40. Henry August Gidesberger, * Batavia 15 Juli 1884, x ?
Jaanne Loep, * ?.
41. Emile CharZles Giesberger, * Batavia 7 November
1887, -/- aldaar 17 September 1890.
42. Een [dochter * en + Batavia 4 Januari 1890.
43. Garoline Celine Verla Schmidt-Ernsthausen, * t e B a tavia 7 December 1894, X Batavia 22 Januari 1916
met Willlem Jacob Twiss, * ?.
Hun kin,deren volgen Se generatie 28-29.
44. Maximililaan
Heinrìch Ernst Markus Schmìdf-Ernsfha usen, * Batavia 28 Mei 1899, x Den Haag 28 Decembser 1925 met ?.
Hun kinlderen volgen 8e generatie 30-31.
45. Vìctorìla A n n a Marita Rem& Schmìdt-Ernsthauaen, *
Batavia 24 October 1906.
46. Celirw Mlurguerìte Reuter, * Weltevreden 13 September 1906, X Nijmegen 3 Januari 1931 met J. H. Moltzer, * ?. !
47. Karel Nicolaas Reuter, * Weltevreden 30 September
1908.
48. Pieter Hendrik Reuter, * Weltevreden 14 November
1910.
49. Henrìette Mìcha$ela Reuter, * Weltevreden den 14
Juli 1913.
50. Johlannla Chrìstìna Jacobia R e u t e r , * Weltevre’den 13
Mei 1916.
51. Justìne IMiarìe vlan Delden, * Padang 17 Fiebruari 1894,
x Banldoeng 29 Januari 1917 met Alfred Edmond Jacob Blok, * Magelang 20 Juni 1889, Controleur B.B.
op Java.
Hun kinderen volgen 8e generatie 32-34.
52. Jeanne Frédérìque van Delden, * Djocjokarta 1 M,aart
1902, x Weltevre’den 14 Juni 1922 met Jan Arend
Voorthuis, * ‘Medan 6 Juli 1891.
53. Clathlarìna vlan Deld\en, * Padang Pandjang den 23
Maart 1906.
Ament, * Bandoeng 25 Juni 1903.
54. Jlan Abr,aham
55. George Adolf Ament, * Bandoeng 8 Dlec. 1906.
56. Jlaco bla Cornelia Ament, * Bandoeng 8 Dec. 1906.
57. Cornelì(a Anthoìn~efte ?Vìlhelmìna Remmer& * l e Magelang 3 Mei 1909, x Den Haag 7 October 1930 met
Fr,ans van der Veen, 2e Luitenant Infantrie van het
0 .I. Leger.
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
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Hnn kinder(en volgen 8e generatie 35-36.

Willem Z<larel Remmert, * Palembang 27 Juni 1914.
Johanna Froncina Ament, * Vlieland 23 September
1899, X Sneek 11 April 1927 met Dr. Gerard Annle
Wetselaar.
Tjalling
Hendricus Michiel Hermanus Ament, * Vlieland 29 Novemb,er 1901.
Hendrik Fleite Ament, * Vli#eland 3 Juli 1903, X Den
Haag 20 December 1930 met Ulrica Maria Catharina
Huber, * Leeuwarden 18 Mei 1908.
Hun kind volgt 8e generatie 37.
Tjalling Herrnan Lankiamp,
* Pasoeroean 20 October 1898.
Jfacob Fredlerik Louis Lankamp, * Soerabaja den 3
Januari 1900.
Nelly Louise Dieuruke Lanbamp, * Chleriblon den 19
April 1901.
Louise Tine Lankamp, * Cheribon 13 October 1903.
Tine Louiste tian Gulik, * Leidden 2 Octob’er 1902.
Alida Maria uan Gulik, * Leiden 24 Maart 1904.
ACHTSTE GENERATIE.

1.

Fokke Jicrnsen,

*’ Den Haag 10 April 1903.

2. &Zarinus Jans’en, * Den Haag 23 Januari 1904.

3. Hendrika Jans,en, * Cheribon 21 Aug. 1905.
4. Zgermannus Jans#en, Ik Cheribon 2 Maart 1907, --f- aldaar 8 Februari 1908.
5. F o k k e Meìjer, * Tandj. Pandan (Billiton) 18 April
1918.
6. Johfan Coenraad Meyer, * Gontoeng (Billiton) den
5 SeptIemher 1919.
7 . Frederik J)ames, * Soerabaja 13 December 1903.
8. Tj*alling J,ames, * Solerabaja 24 Maart 1906.
9. Hermina James, * Tegal 1 April 1908.
10. Jlan André J(ames, * Tegal 29 Decembler 1909.
l l . Peter James, * Tegal 5 December 1911.
1 2 . CIathIarina James, * Gempol (Cheribon) 4 Nov. 1917.
13. Geertrui Ament, * Buitenzorg 3 October 1909, + BanIdoeng 24 Februari 1914.
15. Johannes Abram Ament, * Lawang 6 Juli 1920.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Thomas Hermanus Ament, * Soerabaja 7 September
1919, + Malang 3 Mei 1926.
MLtrianne Hlenrietie Ament, * Malang 9 April 1921.
Tjlalling Ament, * Malang 15 DIecember 1926.
Sonja Renéte Amen& * Batavia 9 October 1910, x Batavia 23 Augustus 1935 met A. G. die Nrjs.
M’hxry Ament, * Meester Cornelis 16 October 1919.
Lies jle Amen& * Meester Cornelis 24 Jan. 1921.
Eduard Gustlaaf Ament, * ?.
Eduard CorneiZLe Collet Ament, * Bandoeng den 17
Mei 1923.
Jean Pierre Jannette-Walen, * Den Haag 31 Octob e r 1912.
Jzrlie Jannette-Walen, * Weltevreden 24 Nov. 1914.
Geertruida
Marijke Ament, * Batavia 10 Maart 1926.
?
* Bandoeng ?.
Lili Twiss, * Kota Radja 9 September 1917.
Erik Ernst Twiss, * Batavia 28 Maart 1919.
,Monica LVlaria Agnes Schmidt-Ernsthaps’en, * te Den
Haag 18 Juli 1929.
Alfred Adolf !MpximilirLan Schmidt-Ernsthlausien,
* Den
Haag 24 Mei 1931.
Justine Ellen Blok, * Soerakarta 24 Nov. 1917.
Alfreda Eugenie Blok, * Soerakarta 30 Januari 1920,
+ Den Haag 24 November 1921.
AIfreda Eugenie Frederique Blok, * te Salatiga 9 November 1924.
Ren6le vlan der Veen, * Tjimahi 2 Juli 1931.
Heidede v,cm der Veen, * Tjimahi 2 Juli 1931.
Herm)un Jlan Amenf, * Rotter’dam 5 Maart 1932.

DEN HAAG.

A. v. ‘d. HOEVEN.
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Brieven van een Nederlandsch offícíer uít de
jaren 1812-1815,
!door
(Vervolg
6.

,

van

Wl. Ph. VEEREN.
Nav.

LXXXVIII,

Ritzebuttel (den

123.)
17 Aug. 1813.

*.... Wat wierld ik heden morgen vrolijk verrast met twee
brieven tog waar de eene reeds van den 13e M,aart gedateerd waar en de andere van de IOde (dezer (Augustus)
dus de leste zeer nieuwe tijfding. Het schijnt of er in hollanld veele ziekten heersehen. Wij hebben nog twee hollanldsche capitains, waar Caillou er een van is, welke gisteren alle twee de tijding van het verlies van hjnvad’er
kregen en Caillou kreeg daarbij nog de communicatie van
de dood van een zuster ien broer, welke alle beyde getrouwld waaren en verscheidene kinderen hadden, dus
immer ongerust en wist niet wat mijn boven ‘t hooft
hing, tog Go,d zij dank ik heb dienaangaande alle r,eden
mijn gelukkig te noemen, ik kreeg heden morgen ook een
brief van papa en mama. Vandag tot dag flatteerde ik
mijn voor eenige dagen verlof te zullen krijgen, wanneer
‘t geprlesseerd
is, kon*dle ik in twee dagen te Gro’ningen
zijn, (dog daar is helaas nu niet meer op te (denken, de
armee (die staat zig te,genwoordig
al weder en op vreede
‘die men zo zeer hoopte, is nu niet meer op te denken.
Ik kan mijn niet begrijpen, ‘dat er zo veel officieren, zo
als gij mijn schrijft, met verlof zijn geweest, van ons heeft
geen mensch kunnen gaan, anders waar ik zeker de eerste
geweest, #dog bij de anldere regimenten zijn ze gelukkiger
geweest dan bij ons, wijl er daar meer zijn gebleven (dan
bij ons) daar zijn er een gedeelte van na ‘t dep’ot gegaan
en die hebben in de gelegenheid geweest hun familie te
kunnen zien, tog wij hebben allen aan #deeze
kant vau
de Rhijn gebleven ten sedert ons reto{ur uit rusland nog
geen veertien ,dagen stil geweest. Gepasseerde zondag
wierld hier de Keyzler zijn naamdag gevierd, daar wierd
in dit dorp alles bij elkander gezogt om een Bal, ‘s avonds
om negen zou er ‘danst worden, ik moest natuurlijk er
natoe gaan, want op zo een dqg zo,ude men ‘t mijn
kwalijk genomen worlden, dus ben ik er om negen uur
na toe gegaan en heb zelfs eens gedanst, dog ‘t muziek
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en Idansen amuseerdle mijn zo, #dat ik quartier voor tien
reeds thuis was, de anderen hebben tot drie uur door gedanst. Wij hebb’en tegenwoordig (een corps officieren alle
tiuit gemeene klanten, alle oud onder officiers, ‘de eenigste
die ik heb is CailloJl en die leid een uur van mijn af,
dog komt dagelijks hier, en terwijl ‘die ook ‘t eene ongeluk
op ‘t an#dere heeft, komen wij al nog goed te zamen en
tuw kunt ligt denken hoe wij elkander troosten. Uit Uw
brief zag ik ook ldat Caillou uit Hamburg een brief gedateerld van 31 July had geschrevlen, waarin hij melde, dat
ik ldaar waar, tog zulks is abuis, ik was met de majoor
te Lunenbourg, en wierld door de colonel verzogt bij mijn
Bataillon te vervoegen, wijl ik #daar noodig waar, #de colonel is voor zijn persoon met de staf van ‘t regiment te
Hambourg, ik ging #dus eerst na Hambourg, te meer daar
ik lde colonel nog nooit gezien heb, ik kwam daar *de 17dc
en blen den 25e July weggegaan na mijn Bataillon, dat te
Ottendorp legde. Ik wierd bij mijn arrivement zeer friendelijk ontfangen door lde colonel en dagt reeds ‘de andere
morgen na mijn Rattaillon te gaan, tog de colonel zegde
mijn wanneNer ‘t mijn amuseerde, ik dan eenige ldagen
koncle blijven en wijl wij weder van uniform hebben veranderd, wbeIder verscheide nieuwigheden hebben gekregen
zo heb ik mijn )daar eerst laaten kleden, tog \ons Battaillon
heeft niet in Hambourg ,geweest.
De col,onjel is een braaf man, zo ik geloof, noemt zich
Baillif, is getrouw!d tog zijn vrouw ken ik niet, de majoor
noemt zich Martin>etiu is een zeer fatsoenlijk man, waar
ik ze,er mede gelieerd ben en is ook getrouwd tog zijn
vrouw ken ik look niet, getrouwlde officieren hebben wij
nief, dat iets is. Oom Ramdohr 1) heb ik in Hambourg
gezien, hij was zeer blijdIe mij te rencontreeren.
1) BroedIer v a n z i j n moe,d(e: Johan August Ramdohr, geb. Groningen
12 -Febru,ari
1774, k&et i n h’et regiment Oranje GeLderland 1786, 2e
luitvenant le b a t t . 3’e h a l v e brigadhe 1793, 1 e luitenant 1799, kapitein
8e regiment infanterie 1807, ov’ergegaan
bij de Garde Grenadi’ers 20 Maart
1807, luitenant-colonel bij het 2’e regiment van de Garde 20 Oct. 1810,
gepensd, 3 1 Decembler
1810, in Franschren d i e n s t 1 4 M a a r t 1813 als
comman,dant
van een Battaillon de marche, overgeplaatst 15e corps d’armee 15 Juli 1813, gepensioneerd 9 November 1814, weder in Nederlandschten tdienst a l s c o m m a n d a n t v a n h e t 4 6 e B a t . I n f . N e d e r l . M i l . 1 6
Juli 1815, 2e colonel commandant 1 e ,afdeeling
infantleri’e 13 Dec. 1815,
generaal-majoor #en provinciaal commandant van Zieeland 16 Augustus
1829, idem van Utrecht 25 Maart 7831, ridder in de orde van de
Unie, overleed Utrecht 28 September 1833.
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Ritzebuttel #den 17 Sept. 1813.

s....... Hoe waar ik verheugd door ‘t ontfangen van uw
lieve brief gedateerd van (den llden dezer welke mijn
reeds gisteren is geworden. Ik bevinde mijn bij v’oortduring wel. Dien Overste Stuberauch is al bij ‘t regiment
gearriveerd en is te Hambourg, hij was nog onderofficier
en schreef op ‘t blureau, toen ik officier bij de Garde
was, dus zoude ik niet gaarne bij zijn Batt staan. Ik heb
nog (diezelfde franschman, die zich -Patin noemt, wij zijn
nu weder wel te zamen, dat gaat zo na ‘t weer. Hier
nevens ook zo een nota van onkosten, welke wij weder
hebben moeten maken, ‘t is vreeselijk en ‘dat wij tot nog
toe niet (de minste schadfevergoeding hebben gekregen voor
‘t geen wij in r.usland verloren hebben........
Haarbourg 5 Oct. 1813.

8.

* . . . . . . . Hoew’el ik zedert een geruime tijd geen brief heb
ontfangen en mijn zeer onger,ust maakt wil ik UEd. tog
niet in #de onzekerbeid laten, wijl ik ook wel verzekerd
ben, Idat gij geschreven heb, tog door ons gedurend changeeren van plaats de brieven niet zijn teregt gekomen. Zo
als ik uw reeds geschreeven heb zijn wij van Ritzebuttel
op stade lemarcheerd, waar wij vijf (dagen zijn gebleven
en ik #die % er had van plaatselijkle Adjíudant te zijn, van
#daar zijn wij naar Hambourg gemarcheerd, maar hebben
maar een nacht gebleven, en toen naar Haarbonrg vertrokken, waar wij tot nog toe zijn en aan batterijen werken
en #dIenken na werk gedaan te hebben na Hambourg weer
te gaan, waar ons regiment nu te zamen is, die twee
Battaillon welke bij de Armee waren zijn nu (o,ok te Harnbourg. Oom Ramdohr heb ik te Hambourg gezien en heeft
ook al eens te Haarbourg bij mijn geweest. Ik zie daar
de ondserofficier met de brieven, van de post komen en
liet hem bij mijn komen, heb alle brieven doorgezogt,
tog vond er geen voor mijn, ‘t is dan ongemkkig dat d’e
brieven zo slegt overkomen, want ik kan niet suponneeren,
,dat gij mijn niet zoudIe geschreeven hebben, ik wenschte
nog gaarne mij wat met uw bezig te houden, tog den
Oversfe laat mij roepen . . . . . . . .

9.

-

Hambourg, den 13 May 1814.

* . . . . . . . Na zes maantden zonder de minste narigt te zijn
geweest kunt gij wel denken hoe zeer ik begeerig ben iets
van uw te hoorlen, ik ha*d al gedagt gij mijn reeds zoude
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geschreeven hebben, ‘de post is eigentlijk hier nog niet geetablisseerd maar de brieven kunnen van Holland komen
tot Altona en dan is er altijd middel <de brieven hier te
krijgen, ‘er zijn verscheide officieren, die reeds brieven
ontfangen hebben. Ik geloof, ,dat ‘t gelukkig tijdpunt daar
is, Idat wij ons spoedig zullen zien, tdus behoeft gij na de
ontfangst ldezer brief niet meer te schrijven, want ik denk,
dat wij zoo tegen den 25sten ,dezer de rijs zullen aanneemen om met een I3att ‘uit Hollanders bestaande volgens
de kortste weg na ons vaderland te marcheeren. Wij hebben hier een onaangename tijd beleefd, tog te lang om
over te schrijven, bij geltegenheid
mondelings hiervan. Ze‘dert de tijld, dat wij hier geblokkeerd zijn geweest, zijn
er eenige officieren van ons gedeserteerd en zo wij hier
hooren alle avancement hebben gemaakt. Capiteins, die
nog sous-lieutenant waaren, toen ik reeds Capiiein was,
zijn hoor ik Lieuttenant
colonels, ik vind deserteeren geen
merite is, en wel zo louable bij een vreede na huis te
komen, zeker geene van ldie gedeserteerd zijn, die méér
aan hun vaderland geattacheerd zijn #dan ik, tog op een
losse voet te ideserteeren,
niet de omstandigheden te weten (zo als wij in een geblokkeerde stad niet te horen
kregen) konlde ik niet van mijn verkrijgen, wanneer dit
waar is, dat )die jonge lui zoo een rapide avancement gemaakt hebblen en ik onder hun geplaats wierd, zoude ik
niet kunnen ldienen, dus wanneer uw, door de ivloed
van Elout 1) of iemand anders kunt contribueeren dat ik
op een favorable manier geplaatst word, zo doet zulks,
het zij bij een staf of bij de guardes liefst, wijl ik gehoor<d heb er troepen na de colonien moeten en ,dit zoude
oner!draaglij
k weezen, wanneer wij weder moesten separeeren. Ik ben mede de oudste capitein hebbe alle campagnes medegemaakl ten ben de eenigste Hollandsche officier, (die van Mosko weder terug is gekomen en kan Certìficaate bij brengen dat de <decoratie als lid van ‘t legion
van Eer ldriemaal voor mijn gevraagd is ‘t geen ik bij
mijn Entree in Holland zal toonen.
1) Mr. Cornelis Thleodorus Elout, 1767-1841, commissaris-generaal van
Indië 1805, staatsraad 180%'10, commissaris-generaal van Ned. Indië 1815,
buitengewoon gezant t’e Londen 1820, minister van financien 1821, minister van nijverh,eid en kolonien en van marine 1825, minister van staat
1829, speeltde een rol in de opstand van November 1813, zoon van
Mr. Cornelis Pieter Elout, heer van Schooten, en Sara Salomé van Orsoy,
en een germain neef van mevrouw Veeren-van Orsoy.
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Men heeft ons gepresenteer,d
de Eed aan Louis de 18dc
te doen, tlog zulks heb ik geweigert, tog eenige Hollandsche
officieren hebben ‘t geldaan, hoe ‘t daarmede af zal lopen
weet ik niet.
10.

Tilburg den 27 Maart 1815.

* . . . . . . . De order ko nt dat wij moeten march!eeren naar
Leau bij Leuven in Brabant en ons ldaar ondier lde orders
stellen van de generaal Chassé. God (die mijn op zo wonderbaare wijs bewaard heeft, zal mijn wel verder beschermen. Ik heb wel niet veel goed bij mijn, maar tog nog
te veel om somtijds te verliezen, wanneer wij (‘t geen
niet te ,denken is) verder moesten, zal ik ‘t uw overzenden benevens mijn Horlogien of ‘t laten bezorgen bij van
Honten 1) zijn oulders, ldie in Leuven zijn. Hlet spijt mijn
zeer, ik mijn ‘dolos met tandepoeider
vergeeten heb, ‘t zal
zeer ongemakkelijk zijn mijn {die te bezorgen, dus zal mijn
hier maar wat koopen. Den overste lde Jongh, die mijn
schreeef (dat zijn Battaillon zo zwak waar en dus niet
marcheerlde, z’ulks schijnt ook verandert te zijn, want den
morgen toen wij uit Geertruidenberg marcheerden kwamen juist zijn quartiermakers aan zo dat alles op de been
is. Hoe gaarne ik mijn nog eenige oogenblikken met Uw
Eld bezighield, zo wordt ik verhindert door ‘t bezoek van
van Houten ten Umbgrove, die zeer hun complimenten
verzoleke,
zo als al (de Heeren, aan Nassa’u heb ik moeten
schrijven, jdat hij zo spoedig mogelijk moet opkomen. *Mijn
cachet heb ik ook vergeeten, waar ik zeer verleegen ben,
wanneer Nassau voor zijn vertrek bij Uw mijn beste, zo
geeft gij hem ‘t meede. Mijn adres: aan de Capt. T. C. C.
Veeren bij het 2de Batt Inf. van Ligne bij de 3e Divisie
van ‘t Mobile Corps gecommandeert #door (den generaal
Chasse, hoof,dquartier te Leuven gecantonneerd te Leau
bij Leuven.
Brussel den 20 Juny 1815.

ll.

- . . . . . . . Ik wil niet nalaten UEld openhartig mijne situatie
bekend te maken. Sledert een paar dagen kruisten wij al
om elkander met de franschen en ‘t wierd dan eergisteren
Zontdag den l&dse, dat wij een Battaille leverde tusschen
Gemappe en Waterloo, ‘een Batt Belgische jagers, dat voor
ons stonld ging een beweging agtern;Lit
maken en waar de
1)

A. K. Akersloot van Hout’en,

luitenant gewond bij Waterloo.
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vuur ook wel toegenegen waar,
onze ,d#oor ‘t vr,eeselijk
dog ik ging vo’oruit en de Luit. van Houten volgende mijn
en (den Overste had gauw de desorde weer herstel’d, maar
‘t hafd tot gevolg dat (den Luit. van Houten in zijn regter en Uw zo zeer liefhebbendef man in zijn linkerbeen
geblesseerd wi(erd, ‘dog de mijne is buiten alle gevaar
geen ampatatie, niets te wagten en zodra als ik iets beler
ben laat ik mijn transnorteeren na Dlelft, ik ben alleen
maar een beetje zwak (door ‘t bloed, dat ik ben kwijt geraakt. De mlenschen hier in Brusslel zijn charmant, denkt
dat ik gisteren avond hier kwam met intentie om in ‘t
hospitaal te gaan, maar Idaar ‘kwam mij een Heer een Dut
>d’Ursel agter op en wilde niet af of ik moest mijn intrek
bij hem nemen, maar Idaar *ik van Houten bij mijn had,
gaf ik hem te kennen, ik Idie gaarne bij mijn wilde houden, waarin hij ook dadlelijk genoegen nam en wij worden
hier volmaakt blezlorgt, (den Lieutenant van Hasselt en
Smit zijn ligt geblesseer(d,
van andfere weet ik niet. Schrijft
mijn tog zo spoedig mogelijk, dit zal mijn heel opruimen
in mijne situatie. Mijn adres IS chez Monsr. le Dut d’Urse1
au marché du boisL. . . . . . . .
12.

Brussel den 16 July 1815.

m....... Gij schrijft mijn in de eerste week van Augustus
te zullen overkomen. Dit vind ik zeer goed, was niet mijn
intentie om ook tegen ‘die tijd over te komen, wanneer ‘t
iets mogelijk was, want ‘t begint mijn hier vreeselijk te
verveelen, tog wanneer ik tegen ‘t lest van deze maand
voel #dat ‘t niet gaan zou dan zal ik uw schrijven, om
dan over te komen, maar dan koomt gij niet hier mijn
beste, want dit zoude voor Uw en mijn niet goed zijn, gij
alleen ‘daar op een kamer te zitten, want den geheelen
dag zoud gij niet bij mijn kunnen dit zoude niet goed
weezen,
maar mevrouw van Houten heeft resds gezegd,
dat gij kont komen, dat gij over haar huis kont disponeeren, ldit zal ik alles wel arrangeeren, mijn wond staat
bij voortlduring
goed en de doctor is er zeer tevreeden
over. Ik profiteer ‘door de gelegenheid van den jonge
Eekhout, welke mijn beloofd heeft uw deeze zelfs te
overhandigen......
Dit is het ein!de dezer onopgesmukte brieven. Th. C. C.
Veeren had zijne verwonding te licht voorgesteld, want
hij was zijn verder leven kreupel en bleef nog geruimen

GESLACHT- EN %%PENKiJNDE

157

tijd te Brussel. Zijne kleinkinderen herinner’den zich later
hoe zij tusschen 1850 en 1860 speelden in de bewaard
geblIeven specialte Lgro80te reiskoets, waarin hun grootmoeder in 1815 naar Brusslel was gereisd #en hun verwonde
grootvader naar Holland was teruggekeerd.

De beteekenis der door de wapenkunde gebruikte
kleuren en hun oorsprong,

.

door P. A. de LANGE.
Op zijn minst genomlen is lde titel van deze studie voor
veLen wat voorbarig, loopt wellicht wat te haastig vooruit aan het onderzoek, want jtiist het bestadin. van een
heraldieke kleurencôde wordt algemeen in twijfel getrokken. Hier zo,u ideze nu bewezen woriden - nog wel met
een aanwijzing van den oorsprong?
Vooraf ga ,dus een rechtvaardiging van ‘den titel.
De kennis der betleekenis der heraldieke kleuren, als
die ooit blestaan heeft, is volkomen verloren gegaan.
Alleen onderlinge vergelijking van wapens zou de gegevens kunnen leveren voor ‘n ,,hyplothbese” en wanneer (deze
laatste het mogelijk - althans waarschijnlijker zoiu maken
de wapenkleuren in het algemeen te vertalen, zóó dat zij
samen met de stukken of figuren een zin gaven, die het
ontstaan van het wapen verklaartden, ldan ware nog slechts
een misschien bruikbare hypothese gevon#den doch de
wetenschappeli’ke waartde zou er aan ‘ontbreken. Om deze
aan $de gevond en regels toe te kennen, moet tevens de
oorsprong &er beteekenis word#en aangewezen.
Welk systeem is nu bij het onderhavige onderzoek toegepast?
Het spr,eekt van zelf dat het een onbegonnen werk zou
zijn leen vergelijking te willen maken busschen willekeurige
wapens.
Waarom ?
OmIdat omtrent het ontstaan dier wapens meeslal zoo
weinig blekend is. Wanneer en voor wie waren zij ontworen? Zou in #den loop der eeuwen ook #de beteekenis der
E leiuren zich gewijzigd kunnen hebb,en?
Neen dit ware het paard :achter Iden wagen spannen!
Later; ja, met een goeId gefundeerde hypothese zou men
wellicht bit willekeurige wapens onbekenlde of in vergetelheid geraakte feiten - historische feiten - weer aan
het licht kunnen brengen - misschien - misschien doch al die oneindig talrijke wapens zoo maar zonder
systeem te gaan bekijken, moet ‘op een fiasco uitloopen -
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dat is nu langzamerhand wel uit #de litteratuur over dit
onderwerp gebleken.
Bij ldit onderzoek ~~31 toch bij elk afzonderlijk te ontcijferlen wapen de vraag gesteld moeten worden wie het
wapen oorspronkelijk voerde en wanneer. Een wapen
kan toch niets anders geweest zijn dan een sp’ontane persoonlijke reactie op ‘n feit of toestand. Het was een,,criidu
coeur.” E,erst wanneer aan deze voorwaarde voldaan is,
kan men spreken van een echt wapen, #dat het nageslacht
iets te vertellen heeft.
Op ‘deze wijze de psychologie in de geschiedenis te brengen, zal met algemeen bewon’derend
worden toegejuicht,
tenzij er voldoende balkien onder het ijs zijn aangebracht!
Een meer beperkt veld van onderzoek mo,et dus wel
voorloopig worden uitgekozen, waarop gemakkelijk controle worlden uitgeoefend. Als zoordanig werden de No’ordHollandsche gemeetewapens in studie genomen.
Djeze groep biedt toch voor een vergelijking vele
voordeelen. De plaatselijke geschiedenis wordt in de Zitteratuur gemakkelijk teruggevoeden en de oudst bekende
zegels geven een jaartal, dat ongeveer met den oorsprong
van het waplen overeen zal komen. Brengt men nu in het
algemeen gesproken het gevonden jaartal in verband met
de plaatselijke geschiedenis, dan blijkt het dat elk oud
zegel Ide illustratie vormt van een oorsprong, welke als
stuk van overtuiging kan dienen.
Hieruit volgt, )dat er een wetenschappelijke methode bestaat om een Noorldhollandsch gemeentewapen te determineeren, want de zegelfiguren vormen het prototype der
stukken waarmelde
de schilden ‘der wapens beladen zullen
worden.
Door vergelijking Ider oorkonden, #die de zegels illustreer‘den, blijkt dat ‘de gebezigdje
wapenkleuren steeds in de
zelf’de beteekenis werden gebruikt, zoodat het mogelijk is
een voorloopige hypothese op t’e stellen omtrent het daarmede beoogde (doel.
Hoe beperkt het gebezigde materiaal zij - een 130 wapens slechts - toch bevin’den zich daaronder wapens,
(die niet vlolidoen aan lde gevonden regels. 1)
Gelukkig verzwakt deze constateering het voorgaande
betoog niet, want wat is het geval. Onder deze wapens
zijn er ettelijke, die niet op een oorkonde berusten, doch
behooren tot ‘de sprekende wapens. Het behoeft niet nader
1) Voor

‘eIen

ondlerzoek

w a p e n s t e vIerdleellen
eigen

wapens

ten

naar hunne

in 4 r u b r i e k e n :
spr’ekende

wapens.

bleteekjenissen

kerkelijkte

zijn de N.H. Gem.

wapens;

geslachtswapens;
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betoogd te worden, [dat men geen oorkonde kan verwachten, waarin aan een gemeente een naam gegeven werd.
Betreft het hier het voorkomen van niet reglementaire
stukken (figur,en) het volgende heeft betrekking op een
volkomen wihekeurige toekenning van kleuren. Toen de
Hologe Raad van Aldel de opdracht gekregen had van Koning <Willem 1 alle ,gemeentewapens in Zuild en Noord
Nederland te registreeren, waren van vele plaatsen wel
het zegel bekend, doch geen wapen - dus geen kleuren.
In (die gevallen hakte de Hooge Raad den knoop door,
door te verordenen, (dat ‘de kleuren van het rijkswapen
blaazw en goud moesten worden gebruikt: hier kon dus
nooit sprake zijn van eenig verban,d tussch#en een oude
plaatselijke oorkon[de en de kle,uren van het gemeentewapen.
Ten slotte wet;igden veranderde omstandigheden, hier
en Idaar in den loop der tijden nieuwe figuren en-of
kIeturen, ,omldat zij op een tweede oorkonlde berustten.
Elk der 5 130 ondrrzoekingen werd vastgelegd in een
afzonlderlijke verhandeling; er kan hier dus geen sprake
zijn van publicatie van al dit materiaal en de welwillende
llezer moge Ide verklaring voor lief nemen, dat de opgestellde hypothesen werkelijk berusten op historische gegevens ‘op oorkoeden.
Wanneer nu de vraag gesteld wordt: maar home is nu de
heral)diek ontstaan en waar, dan is het mogelijk daarop
een kort antwoord te geven, luidende als volgt: de heral)diek is afkomstig muit Egypte en berust #op aldaar algemeen
aangenomen geldachtenassociaties. Treedt men daarbij in
!details dan zal het nooidig zijn alle stukken afzondlerlijk
te verklaren en wanneer men Rietstaps ,,Wapenkunde”
opslaat en (de tallooze bouwsteenen van het schitterende
paleis Ides geestes (de revue laat passeeren, dan heeft
men met 130 verhanldelingen, zooals die voor Ide verklaring
der Noordhollandsche wapens noodig zijn, in de verste
verte het onderwerp niet uitgeput.
Dit is Ide reden waarom (dit opstel slechts de wapenkleuren kan bevatten. Het heeft niet aan pogingen ontbroken uit die litteratuur de bleteekenis, die aan kleuren
gehlecht zijn te leeren kennen, doch de #op deze wijze verzamelde gegevens waren niet eenstemmig en leendén zich
niet tot biet #opstellen van ‘een bruikbare hypothese. 1)
Ook een onderzoek naar de oorspronkelijke beteekenis
1)

J. B. Rietstap. Handboek der wapenkunede

1875

bl. 13.

V .V .
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der voor die kleuren gebruIkte woorden, ‘de etymologie levert geen bruikbare basis. 2)
Psychologische proeven - het on(derzoek naar den invloed van kleuren op het zieleleven - zijn evenmin veel
belov#end bevonden. 3) Zlelfs de klassieke voorb’eelden van
de uitwerking van een roode ‘lap op een stier en op een
kikvorsch, worden door #de wetenschap niet langer als
j’uist aanvaarld. Wel staat vast., dat lde verschillende Zichfstralen een bijzon’dere inwerking hebben op de lichaamscellen, Idoch dat het bewustzijn jdaardo’or bemfluenceerd
zou worIden, wordt met aangenomen.
De Farb’enlehre van Goethe heeft (dan ook geen grooter
ehald, dan het meer algemeen maken van het
gevolg
vraagstu!k.
De reactie (der klieuren op het zieleleven blijkt steeds te
berusten op gedachtenassociaties, die of individueel of
beperkt collectief zijn. Hlet zelfde geldt voor Ide esthetica 4).
Toen Fred. Portal in 1857 zijn magistraal werk: ,,Des
couleurs symboliques” uitgaf, waarvan juist dezer dagen
een nieuwe editie verscheen, voerde hij ‘dan ook volkomen
terecht reeds ‘een indeeling m van reactie groepen, waarbij
hij lde subjectieve waarIdeeringen classificeerde en deze
zoodoenide eenigermate in overeenstemming kon brengen
met tde gev’onden litterairte gegevens.
Hij ging uit van Ide veronderstelling, tdat oorspronkelijk
de kleuren en hunne beteekenis door (den mensch overal
gelijkelijk aanvaarld zouden zijn geweest: ,,Les couleurs
leurent le meme signification chez tous les peuples de la
haute antiquité.”
Voor Ide juisthIeid ldezer hypothese brengt hij geen enkel
wetenschappelijk bewijs te; berde: hij bouwt echter onbekommer,d #op dbezen lossen grondslag voort en dat komt
aan zijn werk niet ten goede: ,,La religion - vervolgt hij
nu, er een geheel nieuw element willekeurig inbrengénd,
- et la signification des couleurs suivent une marche iden,,tique, l’une est l’expression de l’autre. Le spiritualisme
,,anime-t-il le dogme”?

2) Adalbert
bl. 30, V.V.

de Beaumont Recherches sur

I’orgine

du

blason 1853,

3) Rudolf Steiner: Das Weesen #der F a r b e n 1-11-111; Z e y l m a n s v a n Emminchoven: De werking der kleuren op h,et gevoel, proefschrift 1923
en W. St’eward Duke Text book of Ophthalmology 1932, bl. 885 V.V.
4)

Joh. Volkelt. System der Asthetik, bl. 5-6-211

V .V .

226.
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,,Le symbol est spiriluel; le matérialisme entraine-t-il le
,,cuhe?
Le symbole se matérialise.
,,Trois fois l’humanité déchue et trois fois remise en
Jumiere.
Dans le vie de chaque religion se produit l’image de ce
,,grand drame et l’ère ldivine, l’ère sacrée et l’ère profane
,,se réfléchissant ldans la triple signification des couleurs.
,,Il est idonc vrai que la symboliyue fût une langue et
,,que son origine ne fût point humaine, que l’homme, loin
,$de la créer et la transmeitre pure, lui imprima le sceau
,$de la dégration.”
Tegen het standpunt, dat ‘de geleerde schrijver inneemt
is natuuurlijk wel wat te zeggen; de )objectiviteit laat hij
geheel en dadelijk varen, zijn mentaliteit ldoet denken aan
Idie van Huysmans, in zijn La Cathédrale tot uiting komend.
Beiden maken dezelflde vergissing, wanneer zij zich baseeren op het denkbeeId, dat alles wat tot meerderen roem
Goids gedacht worldt en dus voor de kerk aannemelijk is
(en niet meer) ook waar#de heeft als moderne wetenschap.
Wie leest Huysmans conversaties met den goeden en
geleerden abbé Gerresin niet met genoegen - doch wie
maakt zich (daarbij lde illusie daarin iets te kunnen vindmen,
(dat voor (de wapenkunde van belang is?
Evenmin kan men zich beroepen op werken als het
,,Bestiaire”, waarin de gedragingen van allerlei bestaande
en imaginaire dieren in verband worden gebracht met den
Christelijken godsdienst. 1) Al ‘deze werken bevatten beelden pasklaar gemaakt voor den Christen.
Afgescheiden van Portals verdienste veel materiaal verzamelld te hebben, waarin hij echter niet alleen staat, 2)
heeft zijn werk blijvende waarde, omdat hij ,,groepen” gemaakt heeft van subjectieve waardeeringen. Fleitelij k zouden er ]dus volgens hem drie kleurcôdes bestaan ten voor
de heraldiek zou <dan de derde côde, )de ,,profane” (de voor
ons )doel noodige gegevens bevatten, doch ziet, het heral)dieke rood geeft hij een plaats in (de côde ,,Sacré” $en
daarenboven wijst hij om zijn moeilijkhed’en op te lossen
herhaal,delijk op den regel ,,des o’ppositions”: ,,La règle des
,,oppositions”, zegt hij, ,$est commune à la langue des
,,coíuleurs NB a tous les symboles en général: elle leur attri,,bue la signification opposée à telle qu’elles possedent
1) Zile o.a. J. Strzyqowski:
logus 1899.

D e r Bild,erkreis

d e s G r i e c h i s c h e n Physio-

2 ) V g l . W a c k e r n a g e l : D i e Farben und Blumensprach~e d e s Mittelalters
in Abhandlungen zur deutschten Alterthumskunde und kunstgeschichte 1872.

.
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,,directement. D a n s l a Genèse, l e s e r p e n t reprhnte le
,,mauvais genie les pères de l’l?glise appellent le Messie
,;le bon serpent. En Egypte l’eau etait le symbole de la
,,régén&ation et l a ner 1St:Gt consacrée á Typhorr !ypc~
,,&e la dégradation morale. De même le rouge signifie
J’amour, l’égoisme et la haine; le vert régénération
,,céleste et la degradation infernale = la sagesse et la folie.
Zeer waarschijnlijk ligt aan deze tegenstellingen hei
dualisme ten gronde, (dat de ouden bij al het geschapene
aanwezig achtten te zijn. Zoo is het b.v. niet onmogelijk,
dat de slang een symbool was van de verkregen menschelijke ondervinding - een Idier dat overal een uitweg zag.
- zooals kalm overleg voor den mensch lichamelijken
strijld overbodig maakt, doch t’evens was het geneigd zich
tegen kerkelijke leerstellingen te verzetten.
Tenminste zou een aanwijzing van deze beteekenis getrokken kunnen worden uit het feit dat het slangenteeken
bij (de Egypenaren beteekende: ,,dat, wat gezegd moet
woriden.” Als Apaphis is de slang de gevaarlijkstje vijand
van de zon, gedurende haar nachtelijke vaart in de onderwereld. Voor den Pharao is {de slang als Uraeus, als L,1
ware lde koninklijke diadeem. Hier staat dus waarschijnlijk
d e s l a n g - de geaccumuleerde levensondervinding als
vijand tlegenover
het geopenbaarde en als vriend van den
wlerelldlijken
vorst 1). Zoo was er een verschil in de
waarldeering
van het regen en Nijlwater dat het levensonderhoud verschafte en de wilde zee, tegen welker woede
geen menschenkracht bestand was.
Een fout van Portal is zijn vaagheid, waardoor men
dien indruk krijgt, dat de kleurencôdes elkander zouden
opvolgen, in werkelijkheild staan zij tegelijkertijd voor ons.
Zoo vonld men toch nietwaar, reeds in de middeleeuwen
naast elkaar Ide liturgische, de heraldieke en de dichterlijke
kleuren. Aanvankelijk waren de kleuren in de christelijke
kerk gebruikelijk, nog onderhevig aan den règle des oppositions, een herinnering aan de oude geestesbeschaving,
Het waren Ide leeken, ldie in ldeze toen nog de leiding
h&den. Op (den duur werd deze invloed door de geestelij kheid uitgeschakeld, als gebaseer’d
#op tooverij, althans
als een erfenis van het heidendom, waarmede voor goed
gebroken was.
De liturgiscbe kleuren #der christelijke kerk zijn geenszins
van jouden datum, ldoch verschijnen in Europa tegelijkertijd
met Ide heraldiek, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid ook
de oorzaak geweest is, ‘dat voor lde liturgische gewaden be1
)
H’et Egyptischje
afwleermiddlel tegen betoovering was slangenvet,
m.a.w. gezond verstand.
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paalde kleuren zijn gebruikt, waaraan andere gedachten
werlden gehecht [dan aan (de kleuren ‘der toen in gebruik
komende wapenschilden - doch pas veel later heeft de
kerk haar kleuren vastgesteld en het gebruik alszoodanig
verplichtlenld gestelId.
Nieuwbarn 1) geeft dienaangaande !de volgende inlichtingen : ,,Cok de kleuren der liturgische paramenten of
,,plechtgewaden heeft de h. kerk binnen den kring van
+den eeredienst van haar kerkelijk jaar getrokken. De vast,,stelling is reeds oud en tevens - zeer merkwaardig &it ‘den voor symboliek zoo gevoeligen zin van het chrisJenvolk, zelf opgebloeid, zoodat minstens sinds den tijd
,,van Innocentius 111 (1216) het vijftal ritueele kleuren
,,algemeen was aangenomen,, zelfs b’uiten eenige kerkelijke
,,voorschriften om. Door Paus Pius V (1570) werd haar
,,gebruik verplichtend gesteld en tot juist omschreven toe,,passingen gebracht, tegelijkertijd werden evenwel het
,,bruin, geel (oranje) en blauw, wlelke oudtijds in onze
,,streken als liturgisch werden beschouwd van de kleurenJijst afgevolerld. De liturgische kleuren zijn dan: wit, rood,
,,groen, paars (en zwart. Volgens de vaste regelen worden de
,,kleurparamfenten gedurende het kerkelijk jaar gekozen
,,waarbij de symbolieke beduiding de reden aangeeft.
,,a. het wit verzinnebeeldt <de onschuld, de maagdelijk,,heid en daarmede vierbonden blijden feeststemming;
,,vandaar dat #die kleur bestemd werd voor alle blijde
,,en glorieuse mysterien des ëaligmakers en zijner
,,h. moeder: voor de feesten der Engelen, en die van
,,die heiligen, welke den marteldoo+d niet hebben
,,doorstaan, tev#ens voor alle feestelijke handelingen
,,der kerk doop- processie- huwelijk- kerkwijding en
,,de meeste zegeningen.
,,b. het rood is zoowel door zijn gloed het symbool van
,,het vuur, als door zijn kleurtoon dat van het bloed:
,,het worldt gebezigd op de gedenkdagen ‘der AposteJen ten #der Martelar’en: op de passiefeesten ldes Hee,,ren, op Pinksteren en (diens Oktaaftijd.
,,c. het grofen #draagt liturgisch geen typeerende symboJiek- en werd later als dae kleur lder hoop verklaard
,,en daardoor als leen verzinnebeelding van het toe,,komende leven. Het wordt aangelegd op de Zonda,,gen - bijwijlen de weekdagen - na het Oktaaf van
,,Driekoningen tot aan Iden vastentijd, en #die, welke
,,er gestelId zijn na het Pinksteren Oktaaf tot aan den
1 ) M . C. Nieuwbarn O.P.:
jaar z.d.
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,,Advent, kortom voor de Zondagen, welke door geen
,,specifiek karakter zijn gekenmerkt.
,;d .het paars spreekt in de symbolieke trl:ll van het
,,kleur~engamm 2 over boetvaardigheid en droefenis.
,,De kerk bekleedt er zich mede op hare treur- en
,,boete!dagen,
advent, vastentijld,
vigilien, kruis- en
,,quartertlemperdagen, bij bede- en boeteprocessies, bij
,,plechlig ,,exorcisme”, *duivelverbanning,
b i j toedie,,ning van het h. Sakrament der boetvaardigheid, de
,,Biecht.
,,e. hel. zwart is de lichtlooze kleur van den dood en
,,voegt dus op ,,Goede Vrijdag” en bij de geheele doo,,denliturgie der h. Kerk.
,,,f. het rozerood wordt voor de Zondagen Claudete in
,,den Advent en Laetare in de groote vasten toege,,staan: hel drukt de blijde verwachting op de nade,,I ende feestgeheimen uit, evenwel getemperd én in,,gehouden door den boetegeest van de genoemde tij,,den.
,,g. ook goud- en zilversloffen zijn, ter wille harer
,,kostbaarheid geoorloofd. Goudstof kan in plaats van
,,witte, roo’de en groene paramenten worden gebe,,zigd; zilverstof in plaats van witte.”
Het is van groot belang voor de studie (der kleuren-symboliek in het algemeen bovenstaaede uiteenzetting nader *
te beschoiuwen,
want wat blijkt hieruit ten duidelijkste?
Zij geeft aan hoe een kleurencôde ontstaat. Er blijkt uit,
dat hierbij uitgegaan is van bepaalde leerstellingen, in
welker gedachtenassociaties de kleur als versLerkende
i’actor
is opgenomen : er wordt een nieuw gedachtencomplex gevoegd bij reeds bestaanden, om een zoo volledig mogelijk
beeld te verkrijgen van de leerstelling.
Wanneer men zich rekenschap gegeven had van de beteekenis van het woortd symbool, zou dit alles door heraldici begriepen
moetten zijn geweest, maar men maakte het
zich wel wat gemakkelijk met (de etymologische verklaring;
waar (de latere Grieken er al niet meer in geslaagd waren
een bevredigend antwoord te geven heeft men gemeénd
de zaak maar te moeten laten rusten.
Gaat men echter uit van de bovengegeven voorstelling
van de vorming van een kleurencôde, dan is het Grieksche
ballein = :werpen, Idat in het woord symbool oorspronklelijk
lag, toch misschien wel te verklaren. Dit ,,werpen”
zou
in verband kunnen slaan met ,,het lot werpen ” bij het vcrdeelen van ,,een geheel” - buit of land b.v. Ieder deelnemer
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kreeg zijn ,,geworpen” part, zooldat niets overbleef en de afzondIerlijke stukken (dus weer samengevoegd het geheel
vIormden. Hletzelfde beeld is ook toepasselijk op teen
leerstelling, <de verschillende onderdeelen ‘moleten hier eveneens een volkomen geheel opleveren - los daarheen g&
worpen gedachten moeten samen een bepaal,de voorstelling
verwekken. ZOO werdaen onze droogmakerijen door het
lot verkavelld, men ldeed een gooi of een worp om voor
goed of voor ‘n bepaallden tijd land ter beschikking te
krijgen. De ,,,gemeene werf” waar onze voorvaderen samenkwamen ‘om belangrijke beslissingen te verkrijgen, ZOIU
wellicht mede als voiorbeeld mogen worden aangehaald;
{die ‘uitgebrachte stemmen vormlden aldaar de juiste beslissing; men wierp er oorspronkelijk het lot.
Hiet Fransche ,,guetter-jeter” vinidt men terug in ,,jeton” ied’er stemgerechtigde moet zijn jeton of herkenningsteeken medebrengen. Vandaar dat jeton ook als rekeneenheid
bekend is.
Plato gaf een voorbeeld van het gebruik van het woord symbool, waarin het hiervoor geopperde zich weerspiegelt. Hij1
zegt, ‘dat het gebruikt wordt bij overeenkomsten, die in
een kleitafeltjle zijn ingedrukt: dit tabletje wordt nu gebroken en elk lder deelnemers bewaart een stuk - het ware
contract kan dus alleen weer te voorschijn worden geroepen, wanneer de oorspronkelijke stukken weer samengebracht -wor(den en dan volkomen passen. Eten paralel-verklaring is, (dat bij een overeenkomst een ring werd gebroken ien (dat het aaneensluiten der beide helften op de
breuken, ide houders ldIer stukken tegenover elkaar legitimeerde. Hij noemt dan leen symbool een geheel dat uit
twee aan elkander passende stukken bestaat - vandaar
het begrip ver’drag en alle overeenkomst4en die ldoor een
zichtbaar teeken bekrachtigd werden. 1)
Men (dwaalde hoe langer hoe verder van de oorspronkelijke beteekenis af. Juist omdat Portals werk een zoo duidelij k waarneembaren godsfdienstigen inslag heeft, is het
vlerwoniderlij k, (dat hij (de wordingsgeschiedenis der liturgische kleuren tot uitgangspunt heeft genomen - (deze waren geenszins openbaringen, welker inhoju,d langzamerhand
degenereerde - doch een zuiver menschelij ke waardering
der zelf gekozen middelen de openbaring te ilhrstreeren.
Met #dit al was zijn denkbeeld om d’e gevonden litteraire
gegevens te rubriceeren geniaal. Geen zijner voorgangers
had dit systeem nog toegepast.
1) Uitvoerige gegevens over dit onderwerp geeft o.a. F. Creuzer:
Symbolik und Mythologie deer alten Völker - later door Mons voortgezet.
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Om evenwel tot een bevredigend slot te komen, moeten
d&les weiden opgespoord, die voor bepaalde groepen
der samenleving, vroeger en thans gegolden hebben en
nog gelden. Eerst dan wordt de beschikking verkregen
over de noodige steenen, waarmede een geb!ouw naar de
regels der wetenschap zal kunnena worden opgetrokken.
Men komt dan van zelf tot het antwoord op de vraag,
welke vaste gedachten-verbindingen bepaalde menschengroepen aan ‘de kleuren hechten en waarom: het grocpsonderscheid kan daardoor tevens duidelijkeer
tot ons spreken
Het is Ide renaissance geweest, die oixderzoekingen in
deze richting in zoo hooge mate bevorjderd
heeft, uitgaanlde zooals zij bij alles deed, van het abstracte naar
het concrete: men ging niet uit van de kleur, doch van
het dogma; daarom verwierp de kerk blauw als liturgische
kleur. Waarschijnlijk hechtten de leeken er een vaste beteekenis aan, ‘die door de kerk niet geschiki geoordeeld
werld vo’or ‘de lit,urgie; ‘dit is blijkbaar een tegenstelling met
die Joodsche godsdienstige begrippen. Exodus. 39. toch
vermeldt:
,,Zij maakten ook ambtskleeren, om in het heilige le
,;dienen,
van hemelsblauw en purper en scharlaken; óók
,,maakten zï de heilige kleederen, ‘die voor Aâron waren,
,,gelij k de d e e r aan Mozes geboden had”.
Ongetwijfeld waren Egyptenaren reeds vroeg overgegaan
tot het gebruik van symbolieke kleuren en moet dit tien
Israëlieten bekend zijn geweest. Overgenomen hebben zij
deze kleurencôde niet, (doch zij hebben zich gericht naar
Mozes’ openbaring in Ideze.
Wel vertoont. sterken Egyplischen invloed Numeri 2-2
dat zegt: ,,de kinlderen Israels zullen zich legeren, een iedler
onder zijn banier, naar de teekenen van het huis hunner
vaderen; rondom de tent der samenkomst zullen zij zich
legeren”. Hier wordt dus een reeds bestaand gebruik gesanctionneerd, dat wellicht van de Egyptenaren was overgentomen. Dit totémisme wor(dt thans veelal verklaard als
het mi&el onder primitieve volkeren om tot een georganiseerde samenleving te komen; dit was en is gebaseerd
op het geloof, dat bepaalde teekens ‘de gedachten aan ,de
gestorven vaderen, als beschermers van het nageslacht
1) Wetenschappelijk is dit onderwerp door vele schrijvers grondig
bestudeerd, o.a. door Kohlbrugge en Frazer. Een duidelijk overzicht
van den stand dier oniderzoekingen geeft M)aurice Besson in Le totéisme
1929 (met bibliographle).

_

*

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

167

matlerialiseerlden.
In feite vertegenwolordigt
het totem de
geheimzinnige kracht Ider samenwerking van stamgenooten,
De Israelieten hadden ter versterking hunner saamhoorigbeid, met behoud van zooveel mogelijk individueele zelfstan’digheid. behoefte aan onderschleidensteekens, deze werstandigheid, biekoefte aan onderscheidingsteekens ; deze werden ‘door !de verschillende stammen niet aangenomen uit
m Onder ,,Flag” vermeldt The Jewish Encyclogaedia (Vol.
V. Ed. Funk & Wagnalle Company New-York an,d London) het volgende:
,,A staedard lor banner having a certain color-emblem and
,,sometimes an inscription, and carried before a marching
,,army to ldistinguish
its nationality. Flags are of ancient
,,origin. According to the Bible, each of the twelve tribes
had its special banner”.
,,The Midrash (Num. R. 11) on the passage: Every man
,,of the chilidren of Israel shall pitch by his own standard
,,with the ensign of their father’s house - ‘explains
,,that the emblems an’d colors corresponded to the twelve
,,precious
stones set in the breastplate, worn by the, high
, -\
,,,priest, as follows”.
Tri be

Representative
Stone

Color of Banner

Reuben
Simeon
Levi

Sardius
Topaz
Carbuncle

Judah
lssachar
Zebulun
Gad
Naphtalie
Asher

Emerald
Saphire
Diamond
Agate
Amethyst
Beryl

Red
Green
Tricolor of White
Black en Red
Sky blue
Black
White
Gray
Wine-color
Pearl-color

Joseph : Ephraim Oryx
do Memasseh do
Benjamin
Jasper

Jet-black
do
Thebove colors
combined.

Emblem
Mandrake
City of Sechem
Urim and
Thummin
Lion
Sunand Moon
Ship
Lamp
Hind
Femalefigure
and olive-tree
Bulloc
Unicorn QY Pt*
Wolf.

Het bovenstaanlde
geeft den inldr’uk, dat alleen de figuren oorspronkelijk een beteekenis hebben gehad, welke
verband houdt met het wel en wee, Idat de :verschillende
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stammen ondervonden he’!ben 1) ; Uc s:ecncn cn kleuren
echter, zullen later in gemeen overleg zijn gecodificeerd.
Niet dat het volk zich het genoegen ontzegde, ook aan
steenen e e n bijzlondere beteekenis toe te kennen (vgl. sir E. A. Wlallis Budge: Amulets and Superstitions
1930 en Alfred Jeremias Handbuch der alt orientalischen
Geisteskultur 1929) doch dit had niets met erkende gods#diensten te maken. Men kan hier als vergelijking wijzen
op de emblemen en kleuren der Schotsche clans. Hun
aantal was belangrijk grooter dan twaalf - zij kozen dus
als onderscheidingsteeken geen edele gesteenten, doch planten. Ook hierin moet geen oorspronkelijke symboliek gezocht wor’den, tdoch eenvoudige onderscheidingsteekens.
Zoo zijn {deze en ldergelijkIe codes beperkt tot gemeenschappen, die nu eenmaal hadden vastgesteld, dat bij
‘11 bepaalld figuur of ‘n bepaalde kleur voor de ingewijden
een van tevoren overeengekomen gedachten-associatie behoorde.
Deze codes waren dus onderscheidingsteekenen en niets
is dwazer dus dan daarvoor één sleutel te zoeken.
Nog onmogelijker hebben dit de dichters gemaakt en
juist hunne gedachten-uitingen omtrent de beteekenis der
kleuren, vormden vroeger het gro,olste deel van het onderzochte materiaal. Zij waren volkomen vrij in dit opzicht
- aan geen code gebonden- hoogstens werd een aardige
vondst #door collega’s overgenomen, zooldat men van mode
zou kunnen spreken, zoo vestigt Wackernagel b.v. de aanrdacht Iop Ide ,,kleuren lder temperamenten”.
,,De kleurverandering van den mensch bij verschillende
,,gemoeldstoestanden
neemt een belangrijke plaats in bij
,,de verklaring der beteekenis van kleuren in de Middel,,eeuwen. - Op het gelaat van zijn medemensch vindt de
,,middeleeuwer de verbinding van wit en rood, de huids,,kleur met het doorschijnend bloed, en hij ziet dat als
een teeken van leven en gezonde schoonheid. Een verande,,ring dier kleuren treedt op als de onwillekeurige uit,idrukking van de meest verschillende gemoedstoestanden .
,,Vreugde en liefde, doch óók schaamte en toorn roepen
,,een roode gelaatskleur te volorschijn. (voir rouge).
,,AngstgevIoelens maken het gelaat bleek, en bij het naderen
,,van ‘den (dood wordt het gezicht door bleekheid over1) Een zuiver begrip van groeponderscheiding. Bij vele volken werd
op dien (duur #aan d’eze teekens het denkbeeld ,,bovenmenschelijke bescherming d’er groep” verbonden.
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.,,togen. Neen, er komt geen bleekheid, het bloed trekt rweg.
,,Maar ook andere reacties kan men van de wangen
,,aflezen. Haat en dergelijke slechte gevoelens, zielsangst,
,,gevaar het leven te verliezen, hebben als het ware een
,,giftige werking en uiten zich in geele tot groenachtige
,,gelaatskleur 1)
,,Kwaadheid en bekommering roepen een zwarte kleur
te voorschijn.
,,In de Midldeleeuwen hebben de minnezangers hier den
,,natuurlij ken bodem gevonden volor hunne kleursymbo,,len - de kleuren der gemoedsbewegingen”.
In zekeren zin is hier een code ontstaan, doch de dichtersbent is daardoor niet gebonlden. Niets en niemand
belet (den dichter kleurv8ergelijkingen te maken, zóó als
die hem ‘onder het #denken invallen.
Bij deze kunstuitingen kan de kleurensymboliek der wapenkuede toch waarlijk niet aankloppen, om hare moeilij khe’den verklaard te krijgen.
Ligt het voor de hand, naar aanleilding der gegevens in
het Ou,de Testament vervat, den oorsprong der wapenkunde in Egypte te zoeken, zoo dient aan een ,onderzoek in die richting de vraag vooraf
te gaan, of de
daar te vinden gegevens als bronnen
kunnen worden
bleschonwld, of als wellicht ook weer reeds van een andere
bleschaving te zijn overgenomen - misschien weer op hun
beurt zoeden kunnen berusten op b.v. een cultuur, die
van het Oosten in Egypte zou zijn binnengedrongen.
De gegevens dienaangaande, die Jeremias vermeldt geven
aan deze laatste veronderstelling geen voet. In hel algemelen
wer’den de kleuren in Mesopotamië in verband gebracht
met #de sterren, hetgeen op een late kleurensymboliek wijst.
(Wlel is aan te nemen, (dat de adelaar, de griffioen als
dere wap,endieren hier hunnen oorsprong gehad hebben).
Op blz. 177 V.V. zegt Jeremias:
,,Die Verbindung der Planeten mit Farben-Metallen-Tönen.
Die planetarischen Farben:
,,Die Verteilung bestimmter Farben auf die Planeten ist
,,von Babyloniën aus durch die Welt gegangen. Vettius
,,Valens sagt: ‘die Alten (er meint damit, wie Ptolemaios
,;die Babylonier) zählten sie folgender Massen auf:
Kronos (Saturn) Stern: schwarz.

4

1) Vandaar d,e groene slangen en groene duivelen, die niets te maken
hebbIen mlet ‘den règle des oppositions, doch slechts zijn tmerug 6e brengen
tot producten eener dichterlijke fantasie.
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,,Zeus (Jupiter) Stern: weisi.
,,Ares (Mars) Stern: feuerrot.
,,Aphrodite (Venus) Stern: bunt.
,,H-ermes (Merkur) Stern: grün, gallegrün.
,,Dazu stimmt für die vier ohne Venus, die Angabe babylonischer Texte:
schwarz Saturn
,,weisz Jupiter
,,grün Mars
,,rot Merkur.
,,Nur sind hier Mars und Merkur vertauscht, was nicht
,,auffUig ist, wei1 sie als ,idie kleinen ZwilQnge” zusammen
,,gehören. Auch eine in einem Text aus Ninive überlieferte
,,Farbenordnung nennt die selben vier Farben sicher als
,idie Planetenfarben :
,,Sâmu - rot.
,,Pi-li-u dunkel (schwarz)
,,Arku grüngelb
,,PisU - weisz,
,,Die Farben entsprechen teilweisle der wirklichen An,,schauung, besonders rot für Mars. Aber das ist keines we&
,,maszgebend. Wir sahen z. B. ,dasz sogar der deutlich rote
,,Mars auch andere Farben haben kann.
,,Eine Gruppierung von vier Farben ist schon fiir die
,,Sumerer bezeugt, und zwar in Testen, die teilweise rein
,,sumerisch ohne akkadische Uebersetzung geschrieben
,,Hier werden dem Schwein Z.B. die vier Farben zugeschrieben: weisz-schwarz-braun, gelb. Aucb dahinter steekt
,,sicher mehr als rationale Wirklichkeit. Ein Grundsatz
,;der sumerischen Lehre ist ja die Wiederspiegeling des
,,kosmischen Ganzen in Iden Einzelerscheingeu *das KOS,,mos. In Assyrischen Insektenlislen sind die ftinf planetaqischen Farb,en: weisz, schwarz, rot, grüngelb als Insek,,tenfarben aufgezahlt: dazu als fünfte burrumu, bunt.
,,Diesle burrumu Farbe gilt bei den Babvloniern dem 5.
,,Planeten, Ider Venus, Bei Plutarch hal Isis deshalb bunte
,,Glewänlder - Oder sollte es der blauen Farbe entspre,,chen?
,,Sonne und Mond werden mit der Farbe des Gol’des und
,,des Silbers belegt. Hier treffen also Farben und Metalle
,,zusammen. Mythologisch hat der Mond Idaneben die grüne
,,Farbe. Man sieht ihn grün in stidlichen Zonen, aber das
,,ist auch hier nicht allein der Grund. Wir weriden sogleich
,,in ‘der Besprechung der Siebenergruppe der Farben Bei,,spiele Idafur aus später Zeit finden.
,,Der gesamten Planetenreihe müszten sieben Farben ent,,sprechen. Man würde bei der kosmischen Parellität des
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,,Regenbogens mit ‘den Planetenstufen, wie wir sie gefunden
,,haben, eine Gruppe von sieben Planetenfarben erwarten,
,,etwa wie die natürlichen des Regenbo,gens:
violett, indigo,
,,blau, grün,, gelb, orange, rot. Spuren tdavon sind vorhan,,den. Bei der Ausgrabung Ides Turmes der Schwesterstadt
,,Babylons. Borsippa, wil1 Rawlinson fiir #die unterste Stufe
,,Reste der schwarzen, für die dritte der roten, für eine
,,der obersten die blaue Farbe festgestellt haben.
,,Die ältesle vollständige Farben nachricht gibt uns Hero,idot in (der SchilIderung der Mauerzinnen von Ekbatana,
,,die in ihrer Siebenzahl die gleiche kosmische Sphären,,deuting haben, wie die Stufen der Türme. Fünf sind dan,,nach mit Farben bemalt gewesen, zwei mit Gol’d bez. Sil,,ber (Sonne und Mond) überzogen gewesen:
,,Goldfarben (Sonne), Silberfarben (Mond), Sandelfarben
,, (Jupiter) blau (Merkur), rot (Mars), schwarz Saturn,
,,weisz (Venus). Der persische Dabistan gibt nach dem ver,,schollenen Werke Akhtaristan für die sieben Planeten
,,folgende
Farbenreihe an:
,,schwarz
(Saturn)
,,erdf arbig (JNupit,er),
,,rot (Mars)
,,gelb (golden) (Sonne)
,,weisz
(Venus)
,,blau (Merkur)
,,grün (Mond).
,,Die Ssabi’er hatten nach Dines$ folgende Planetenfar,,ben: Saturn schwarz, Jupiter grün, Mars rot, Sonne gold,,gelb, Venus blau, Merkur braun ?Mond Silberfarben.
,,Der persische Dichter Nizâmi endlich beschreibt eirren
,,siebenfachen vom Sassaniden könig Bahram Gôr errich,,tefen Palast, ldessen sieben Teile in sieben Farben getönt,
,;den sieben Planeten geweiht gewesen seien: schwarz
,,Saturn, sarrdelfarb’en
Jupiter, rot Mars, goldfarben Sonne,
,,weisz Venus, azurblau Merkur, grün Mond.
,,Am lebendigsten ist diese babylonische planetarische
,,Farbensymbolik bis heute in Siam erhalten (S. Döring.
,,Siam.” Theoretisch is er wel een waarschijnlijkheid dat via Griekenland, lafer speciaal via Constantinopel - al deze inzichten en codes hun weg van Babylon hebben gevonden naar
West-Europa, en menige overeenkomst wettigt dit vermoeden - doch hebben zij uitdrukking gevonden in de wapenkunde?; dat toch is ons uitgangspunt waartoe wij thans
weer terugkeeren.
Men neme een proef met roold Mars, dus iets als oorlog-strijd, loverwinning
ldesnoods; deze gedachten-associatie zou
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dan moeten zijn terug te vinfden, b.v. in die Noordhollandsche gemeentewapens ‘die een rood schil#d toonen. In de
toepassing toch mo’et het bewijs liggen, the proof of the
pudding is in the eating.
Nu is het merkwaardig, dat geen der oorkonden waaraan
het ontstaan ldier wapens zou kunnen worden toegeschreven een direct verband roold-strijd
vertoont: integendeel al
die oorkonden spreken van verkregen stadsrechten. Een
gedacht,enassociatie wit-Venus-stadswapen wordt zelfs a priorie onwaarschijnlijk. Neen, van deze zijde wordt geen
sleutel aangebo,den,
die past in het slot van den schatkamer ‘der heraldiek.
Na al deze omzwervingen blijft er niet veel meer over
te onderzoeken, dan lde Egyptische kleurensymboliek.
Slechts buiten onderling verband, komen enkele aanwijzingen in de litteratuur voor, dat er toch wel zooiets in
het land der Pharaohs bekend is geweest. Deze gegevens
zullen dus gegroepeerd moeten worlden #en nader aan de
practijk getoetst.
Eigenlijk onverwacht hebben deze navorschingen reeds
vroeger aan het licht gebraciit, dat er alle aanleiding bestaat de geheele heraldiek als uit Egypte gekomen te beschouwen. Is niet het ,,teeken der Unie” het prototype der
fransche lelie? 1) En vinden de veeren van den Prins van
Wales niet hun oorsprong in de witte veer der godin
Maat? 1) En vert’elt Breaste(d 2) niet, Idat Toetmosis na de
overwinning van Kadesj, een zijner bevelhebbers, Amenemhab, den ,,leeuw” in goud vereerlde?
en is niet lde visch
die de zonnebark door de onderwerelld
loodste het symbool. van ‘den leider uit lde #duisternis naar het licht?. 1)
Waar Ide Egyptenaren ons geen kleurencôde in schrift
hebben nagelaten is het uiterst moeilijk de gevonden toepassingen onbevooroorldeeld
te waardeeren - te moeielijker waar zij overeen moeten komen met #d,e reeds geformuleerde hypothese onzen westerschen wapens betreffende.
Er zal in #deze niet meer te bereiken zijn dan .het aannemelijk maken van de hyp,othese,
‘uitgaande van de mentaliteit [der loude Egyptenaren (en aan ide hand van hetgeen
Egyptologen (daaromtrent op schrift hebben gebracht. Uitgesloten acht ik het echter niet, dat een bijzonder onderzoek zou kunnen leeren, welke Pharao voor het teerst een
bepaaWe kleur heralldische gebruikte en waarom hij dat
Ideed.
1 ) Vlerhandlelingen ,nog i n han(dschrift.
2) Geschiedenis van Egypte. Premieuitgave.
154.
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Goud,
Toen Ide menschheiid zich van hare 8omgeving en van net
leven op aarde bewust werd opende zich voor haar het
rijk Ider ontdekkingen.
Het begrip causaal verband was
{de grondslag voor haar verldere geestelijke ‘en materieele
ontwikkeling. Aanvankelijk zocht zij ‘dit verband in de
naamgeving 1), vlo,or haar beteekende dit in bezitneming en ook in het vervaardigen van jachtgerei. Het waren
pogingen om bewust in de natuur in te grijpen, doch $let
resultaat van beide metho,den was niet hetzelfde.
Met w#erp-, slag- en stootwapens waren meeslal de b,eoogde ldlolelen te bereiken - toch was ‘de uitslag lang niet
altijld alleen afhankelijk van eigen ,nitvoering ‘der voorgenomen b’ewegingen. Er waren tevens daarbij onbekende factoren inhet spel, en de naamgeving was toch een zeer ongewis middel de omgeving te beheerschen, ‘daar deze zich
daarvan niets aantrok. Die zIon kwam ‘s morgens op en verdween ‘savonds weer achter den horizon. De regen daalde
neder op het aardrijk en zocht zijn weg in de rivieren en
beken naar de eindelooze zee - de winld loeide -DDE jaargetijden wisselden af - de mensch werd zich bewust van
geboorte en sterfte - doch ook van de bestendigheid van
het leven <op aarde. Welke was de agens die dit alles buiten hem om [deed geschieden? En klemmender werd deze
vraag toen het jachtleven vervangen werld door Iden landbouw, omldat toen zijn levensonderhoud van een hem duidelij ker causaal verband afhing.
In het oadle Egypte w.erd als bestenldige factor bij allie l,evensverschijnselen ide zon gedacht, want (de zon was onmisbaar en werd daarom iederen morgen begroet als d,e
uit den strijd met Ide (duisternis terug,gekeeide weldoener
der menschheid, niet alleen, Idoch ‘der gansche wlereld.
Breasted 2) schildert dit gedachtenproces als volgt:
,,Vele eeuwen voor lden historischen tijd bleef lde zonne,,go(d, een natuur,god. In het verst verleden wer’d hij slechts
,,met máterieele functies bekleed gedacht. In de vroegste
,,zonnet’empels verschijnt hij als bron en groei van alle le,,ven. MIen zei’de van hem: Gij hebt den storm doen ,over,,drijven, Id’en regen gebannen en de bewolkiug gebroken.
,,Dit toch waren zijne vijanden, en natuurlijk werden zij
,,in !de volksmythe mede geperslonificeerd.
1 )
H’et ,,woord” verbonld toch de menschen op mysterieuze wijze;
zij waren daaRdoor
in staat een gerlegelde heerschappij t,e vormen.
2) Thle D a w n o f ConscEence.
1935.
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,,Doch toen het Ni,jldal, waar de zonnegod zoolang he,,schouw,d was als een natuurkracht, overging tot den vorm
,,van een groote natie moest zijn functie veranderen en ne,,trad hij het velld van actie, verbonden aan het menschelijk
Jeven en aan nationale belangen.”
Het valt op, dat in h’et algemeen de Egyptologen
verband leggen tusschen lde cultureele legyptische geschiedenis en een algemeen beklende karaktereigenschap der
bevolking, n.1. hun conservatisme. Zooals alle vo\keren
hebben de Egyptenaren de waarde der verkregen ondervinIding volkomen b’eseft. Zij {die de oplossingen van vele
vraagstukken hadden mede:gemaakt. waren de raadgevers
van het jongere geslacht. Hun sterven werld als een verlies
gevoelid. Toen men geleerId had ervaringen op schrift te
stellen waren (die raafdgevingen heel wat gemakkelijker te
verkrijgen, dan (door het aanroepen van de geesten der gestorvenen om voorlichting en bescherming en kwam de
leiding van het volk in handen van de schriftkundigen.
Zeker gaf men er zich rekenschap van dat in den loop der
eeuwen vele omstandigheden cie maatschappij in andere
banen geleid#den - doch daarom verwierp men het oude
niet, het kwam niet buiten gebruik. Die Egypeniaar was dan
ook nooit revolutionair, hij wilde voor alles ,,bestendigen.” Als de zon niet bestendig elken morgen opkwam ging
het leven ldoold - als men oude wijsheid zou moeten .missen was het met Ide beschaving gedaan. Zoo wilde hij ook
nooit voor goed afscheid nemen van zijne dooden en zeker niet van de gestorven zonnekoningen.
Hun lichaam moest zoo lang mogelijk bestendigd blijven.
Groot worden nu lde verplichtingen van den leider van
het volk: hij moet kunnen voorspellen wat er gebeuren zal
en wat lde gevolgen zullen zijn van zijn regeeringsd:a(den - hij moet zorgen, ‘dat de beschaving - de geordende
samenleving bestendigd blijve - hij moe1 een god op aarde
zijn evenals de zon, de hoogste god en hieruit ontluikt
lde symboliek van het teeken Tet = blijven = eeuwig evcnwicht, welke hieroglyph, ook als am,ulet steeds goud ge,
kleurld wor(dt.
,,Wij weten (gaat Breasted voort) niets van lde sociale
,,gebeurtenissen, die in een eerste Unie van Boven en Be,,neden Egypte resulteerlden; zeker is het evenwel, dat een
,,vorst van On, Ide stad, ‘die later door de Grieken Heliopo,,lis geheeten werd, (de andere prehistorische vorstendom,,men van Egypte had overwonnen en voor <de eerste maal
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,,iijk niel later (dan 4000 jaar v. Chr. Zelfs niet zijn saam
,,OI Itiiens echo, heeft ons met ,den t<ussschentijldvan onge,,veer zes (duizenId jaren bereikt, doch zijn daad liet leen
,,blijven$d merk na op het egyptische leven ren de bescha,,ving, daar hij de ‘eerste groote volkeren-organisatie slicht,,te en beheerde, waarbij toezicht uitgeoefend werd op het
Jeven van vele miljoenen menschen.
,,De eerste Unie bleef Ieenige eeuwen bestaan: na haar
,,ontbin’ding v’olgde een tusschentij,dperk van tweedracht.
,,Doch. omstreIeks 3400 v. Chr. werden ‘de verschillendte
,$deelen van het land, die zich gevormd nadden, opnieuw
,,verbonden in lde z.g.n. tweede Unie.
,,Het lei’derschap, dat Heliopolis onder het eerst’e verbond
,,verkr!egen had, had aan de plaats een invloed en prestige
,,gegeven, welke zij nooit verloren heeft.
,,Op (de Egyptische beschaving heeft <deze stad een diepen
,,indruk gemaakt; daardoor bleef (de zonnegod er een over,,heerschende macilt uitoefenen, terwijl tlevens ‘de vorm en
,,inhouid van het w#erelldlij ke regeeringsstelsel der eerste
,,Unie geheel overging in de overheersching van #den zon,,nego’d, als nationale godheid te Heliopolis. Hij werd ge,,dacht boven alle golden te staan. Men zeide van hem: Gij
,,zijt het die toezicht houdt op alle goden: er is geen god
,,boven U geplaatst. Eveneens werd hij tegelijkertijd be,,schouwd als hoogste lotbeschikker van den mens&. Uit
,,het gebied der natuur, ging de zonnegod over naar de
,,menschelijke samenleving, waar hij gedacht werd als (een
,,Pharaoh Sìit het ver verleden, die Egypte geregeerd zou
,,hebbIen. Zijne symbolieke manifestaties werden hiermede
,,in overeenstemming gebracht.
,,De boot gemaakt van twee rietbunldels, de herinnering
,,aan een lang vervlogen voorstelling, werd vervangen Idoor
,,een overwelIdigend rijk versierde bark, zjo80als de aardsche
,,Pharaohs gebruikten. Men geloofde Idat de zonnegod in
,,zijne lichtgevende zonnebarken, één voor Iden morgen Fn
,,één voor den avon)d, even majestueus over den hemel,,oceaan glIeed, als (de Pharaoh met zijn schip over de Nijl.”
Voor den Egyptenaar lag het nu voor Ide hand de begrippen zon, gold, ,goud en pharaoh te verbinden. Met goud ver,,eerde de Pharaoh den zonnegod. Bij schepels werd het
,,ed,ele metaal uit de schatkamers afgewogen, om er de
,,obelisken me’de te bekleeiden, die zoo hoog moesten zijn,
.,,dat zij als het ware de zon bereikten.”
Het goud werd gewaardeerd als het kostbaarste dat de
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mensch zich kon voorstellen, als hel behoud van <de zon
die alleen het aaridsche leven kon bestenldigen.
Wiedemann 1) illustreert deze voorkeur voor goud mei
de volgende w,olorden :
,,Hor-nub ,,de goulden Horus” is voor alles de godheid
,,der ochtendzon, hij vertoont zich in de schittering der
,,jonge zon: als zoodanig neemt hij een plaats in, welke een
Jegenstelling vormt met die van ‘de gouden Hathor, die
,,weer niets te maken heeft met {de goCudstralende Aphro,,dite #dier Grieken, doch de godin is van den westelijken
,,hemel, Idie schitterend in den zonsondergang - deze ster,,vende opneemt.
,,Rij voorkeur nam ldle koning, die zich steeds als de .aard,,sche zon liet voorstellen, {den titel ,,gouden Horus” aan,
,,zooals hij tevens zich verpersoonlijkte met haren ver,,schijnenden lichtglans. Uitdrukkingen ldie steeds ook ge,,bruikt worlden om lden zonsopgang aan te duiden, zijn ook
,,ongewijzigd op hem toepasselijk te verklaren.”
En van Leer zegt duidelijk het volgende 2) :
+de iderde titel, waarbij de koning Gouden Horus ge,,noemd wordt, dnidt op het eeuwige leven, dat hij als zoo,,danig heeft. Goud is het metaal van den zonnegod Re,
,,den gold die zich eeuwig vernieuwt. Het is onvergankelijk
,,en door {dat het op Horus uitstraalt maakt het dezen, dus
,;den koning, leekwig levend.” 3)
Indien men een parellel zou trekken tusschen #de egypti,,sche en #de heraldieke beteekenis van ,,goud”, dan zou
het niet lo,nlolgisch zijn te (denken aan den wensch ,,te bestendigen”, het beeld dat opgeroepen wordt door het devies : je maitienldrai.
(Wordt vervolgd.)

1 ) A . Wiedlemann: Retigion der aiten Aegypt,er.
2) H. A. van Leer. Een Iteeuwenjacht scarabee van Amonhotep 111.
in jaarbericht No. 6 1939 van het vooraziatischiegyptisch gez,elschap
Ex
Oriente L u x .
3) Moret in zijn: Du caractère religieux de la royauté pharaonique.
1902. bl. 21 zegt dat (dseze voorstelling ontstaan is onder de vierde dynastie onder Snofroui.
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EXTRACT.
Uit het R. K. Kerkeboek, bevattende doop, trouw en overlijden
der gemeente Limbrscht.
Berustende Rijksarchief te Maastricht. No. 267.

1

Inhalt !und alle nachrichtung und bleschaffenheit
(der h’erlicheit limbricht wie von alters her obseruiert
fund gehalten worden, aber bei diesem bblerzeughnus
ist kein tagh noch iahr zu finden, weniger das es ,gerichtlich probiert und ratificilert ist.

COPIE.
Die ich Statius Hamers Scholtis zu limbricht Anno
1626 aus einem buchlein das IVicoZaì von breill her
zu limbricht aus hander der executeurs von juffer
Raetsfelt nach absterben Nirsia Scheiffnxrs von merode
bei ihrem leben frawe zu hammerbach, Sinlderff und
limbricht etc.
verner Heidt geschriben bericht unid besch’er der herlicheit Limbricht und zehiden.
Hier volght glents nahr alle begrip und bescheidt des
hauss und herlicheit limbricht, nae der alte verklernus und hercommen,, und gleich als hem allder zo
alder gehaden is en bescheidt der pe’ul auch uitwísen#den is, und vort slein alle beivanck, sein Stigh und
Straten und vort van íalle gerechtigtheit die den gansen
kiersspil anhenght.
2 In ‘den E,ersten die heerelikeit van limbricht zeit ann.
etc.
3 (In margine: Clausule concernens pastloratum)
Item ons joncker, joncker johan von Merode, her zo
limbricht und hammersbach, lder is ons gewaldiger
herr en wer weck onder hem bruckt der motet dat .al
‘dragen nar +uitwleist,
magh #die Schepens en op ons
jonckers genaden.
ons j’oncker is auch paus in seiner kircken aller geistlichen j’e,ders item; als ein pastor gebricht soo mach
hij (dermen setten nahr seinen sin en nahr sein @edtduncken dat hij godt noch bem niet to cort en doen.
item vort is hij kuch machtig alle altaren die gefonldert
in der kercken to geuen naer sein welbehagen als der
teiidt compt Idan ‘ern von leeuen ter doodt compt.
item als #ein *ster gebricht, soo mach mein joncker
den selluig ‘doen aufsetten.
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item von de missen die men doen sal in die Ikirch,
sdaer pleght man af te sprechen wie man die halden
sole dal wirt staen op hun selff conscientie dat sije
soo machen dat sich godt op nem nit tourne.
fort habden wir voor ein alt hercommen dat man twee
kirckmeisters or’doneren
sal, alle iaer einen newen bij
e.inen abden, (dat ldie besorgen sullen die
4 kirch von brloIdt, von wein, wasch ,en van alle ornamenten van emant toe #der kirchen behoeff; te weeten:
twe lampen borrende nacht enlde dagh tho tij weitz
ebren.
ein lamp fur dat hochw. Heiligb sacrament die ander
aen die kroone fur (das crusifix.
Soo is man gewonlich to maken ein doopkersse van
vierentwintigh pont en drij sanctus kerssen ieglich
van drij ponden.
Idie sol (den kuster anstechen alle wegen als men
sanctus anheft, h’et sei gelesen of gesongen en die
sullen bernen al tot #der tijldt toe dat dat Heilig Sacrament gesacriert is. furt is man gewonlich dat die kirchenmeister Idat heiligtuhm opslieten sullen 10 aller
hochzeiten nemelich (als) op )die tagh als man gemeinlich metten (singht) zu tuhn.
fort soo (is) seint Idie kirchmeister auch schultdig die
kerss#en op zo setten bonen ‘den hogen altaer en voort
op <die Engelen in (den cohr en op die crohn en vort
op die altaren (die in die kirch sein, te weeten idatter
twee en tertigh tho houff sein.
5 noch voort ,dar sullen die kirchmeister die kir& hal$den van wijrock ‘en van colen en voort sullen sij @ie
kirch von allen saecken besorgen soo was die kirch
noot is, gelijk oft hun propre goedt weere.
die kirckm#eisters
s’ullen (des iahrs ans rekenen fur
iden gemeinen man waer bij Idat men ho!ore dat die
heilige kirck nit toe cort geschede.
item soo ist ein alt hercommen dat men alle iahr ,ein
armen meister sedt en die armen meisters sein auch
schuldig des iahrs (to r’echenen) die renten to spenden
voor die hauss armen; met namen Ides freidaghs für
Sint thomasdagh bnd des freidaghs fur palmsondagh
met mess en met gefuildt en wijrocken, gelijk dat al
gewonlich i s.
fort soo sal )den armen meister die handt opstaen den
armen met to theilen da das von noden is, frawen
die int kin’derbedt
sein tind fort alle crancken perso-

/

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

179

nen ldie das begeren, niemandt ‘daer van uitgescheiden
in de kirspill. fort soo is (den armen meister schuldigh
tot maken twee kerssen van twee pont was die sullen
sij opsetten soo iemandt gestorven is, hij sei dan reich
ofte arm, Idat hem godt door dat licht dat Ewigh
licht verlene.
6 sij sijn auch schul(digh ldes iahrs eens to rekenen fur
Iden gemeinen man, waer bij Idat men hoore waer dat
dat aermen geodt bestaedt wordt dat men die niet
to cort en ldoen.
7
van (die thienlde
Idie gehnden limbricht is gedeilt in ‘dri delen bij alsoo
(der landtheer halt sij halff.
!den pastor twee deil van den andere ‘deil sen haltzet.
der propst von milllen dat (derden deil van den heltzets
als to weeten Idat (der prost die sechste haltscheit von
alle IdIer gehndeni behalven pastorslandt dat der pastorie toe behordt en vijff bunlder in dat hoofvelt aengen keuittenis to berden sijden van den wegh daer
men naer gen Nen stad door geit; die thienden b#ehoordt lden pastoor allein toe.
fort soo ist ein alt her commen ‘dat to augst :sullon
gaen (tw#ee wa) idrei wagens nae’r ein anNder, des heere
wagen fur die sal ldri gerven op leggen, pastorswagen
naer {die sal twee gerven opleggen, ten des prostwagen
millen naer Idie sal ein gerff op leggen.
fort aengesien #dat Ider probst die gerechtigheit hie
in diesem Idorp halt, soo is heij schuldig zo dem loff
{das van noden wIehre, daer godt voor sie, das die kirck
in (den ban quleme miss lassen zo lesen of singen in
<der Capelle.
Voor afschrift :
A. v.d. HOEVEN.

Dit afschrift is woordelijk gelijk aan het origineel. De
eigennamen zijn cursief gedrukt. De tusschen ( > geplaatste woorden zijn in het origineele stuk doorgehaald.
DEN HAAG.
A. v. d. HOEVEN.
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JACOB AMELIS VAN DAM.
doop W. E. van Dam van Isselt.
Laatstelijk Idleelde ik hier in 1935 zeven brieven uit het
archief der Oud-Bisschoppelij ke Clerezy te Utrecht mede
betreffende of van de hand van mijn bovenvermelden
voorzaat, (die Katholiek werd, zich in Sept. 1671 onder de
Karthuisers te Antwerpen begaf en 6 Maart 1686 ‘die orde
verliet om naar zijn vadersta’d Utrecht terug te keeren. Al
trad noch in noch naar aanleiding van die brieven de beschrijving van van Dam% bekeering [door bisschop Jan
van Neercassel aan het licht, waaromtrent ik in De Navo’rscher reeds tweemaal een vraag stelde, zoo werden toch
door ‘die brieven tal van bijzonderheden bekend omtrent
\deze eenigszins geheimzinnige figuur in onzIe familie. Niet
lang geleden vestigde [de ldaar genolemde heer J. Rruggeman, oud-hoofdcommies op het Alg. R.A., mijn aandacht
op nog 8 door hem ontldekte brieven, welke òf geheel
òf ten deele J. A. van Dam betreffen. Zij worden alle gevonden in Inventaris No. 139. ,Joannis Neercasselii epistolarum. T. X, 1685-8 en volgen hier in chronologische orde?
door mij voorzien van ‘een aantal noten:
1. 10 ,Martìì 1686 ,am D. v. Heussen. 1) Zoo als ik helden
morgen van ld,en predikst’oel
trad, wierlde mij Uwen brief
behan$digt, 2) Heb !daer in tot mvn groote droefheid gelesen, hoe P[ater] van Dam syn klooster heeft verlaeten. Een
half ure nae hët lesen van U Ews. brief kreeg eenen an(deren van Hr. Coldfde 3), ldewelke my schryft, dat P[ater]
van Dam Wtrecht by syne m:uye is 4) en dat h.y l voiorgeeft uyt syn clooster gegaen te zyn om dat syn clooster
hem niet voeden kan. Hy soekt ldan plaets in ‘de missy, dewelke ik hem noyt toe voegen zal. [Ik] schryf dat ,heden
1) H. T. van

Hleussen,

p a s t o o r te Leidsen, vermeld Nav. 1935, blz. 219, nt 1.

2) Deze brief berust niet in het in den aanhef van dit

artibel genoejmd

archilef.
3)

Ondervicaris

van

Joh,an

van Utrecht. Nav.

van

1935,

Neercassel

blz. 205,

a a n Nseercassel i s n i e t i n hlet
4)

van Dam’s tante

Elisableth,

$en

nt 2.

na

diens

dood

Aartsbisschop

De bedoeldte brief van Codde

archief.

die als tusschenpersoon diende tusschen

hlem ten d e n bisschlop, d i e z i c h t e UtFecht m o e s t s c h u i l houdBen,
ten e r z i j n postadrles ,aldaar
ha,d. T.a.p., blz. 206-7,
209 en 216-8.
Daar

van

Dam

uiterlijk

10

Maart

~needs

te

g e k o m e n , m o e t h i j v a n zon k l o o s t e r , d a t h i j
rechtstreeks zijn gereisd naar zijn vad’erstad.

Utrecht
Iden

was

a’ange-

6en verliet, vrijwel
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aen hr. Codd’e, lopldat hy van Dam spoedig keere nae Me
plaets, van ‘de welke hij gekomen is. 1) Ook soekt syn
vader en muye raet van ons 2), (die hem anders geenen
geven konnen (dan den raet van weder keeren.
11. 10 hfartii 16’Su laan Ll. Codde. ‘t Geen U Ew. m i j
schrijft van P[ater] van Dam heeft Hr. van Heussen mij
geschreven 3), en (deste saek bedroeft my tot in myn binnIenste van myn hert. Syn voorgeven van (syn clooster)
verlaeten te hebben als onmachtig om hem te voeden is
gansch belachelijk, want als hem een klooster der CaT -.
thuysers [sic] arm is, 4) idan worlden (desselfs Religi)eusen
van andere kloosters geholpen. Voorders, indien sulxs was
d’oorsaek van syn vertrek, so,ude hy brieven ten minssten
van syn Prior m&ebrengen. Eldloch om hem dit pretext
uyt Iden mond te nemen, soude #de heer syn vader them
konnen seggen, dat hy tot syn onderhoud ietwes iaerlykss
sdude geven, indien hij anders int klooster geen subsistentie
soude vinden. U Ew. sal aen lden Raetsheer van Dam als
mee aen joffe, syn suster5) myne gedienstige gebiedenis
gelieven te #doen en myne condoleancy over dit droevig
ongeval b#etuygen als olok hun aenmaenen om #den vluchteling te [doen welderkeeren en hem wel te doen vatten, rdat
het onmogelyke idin,gen syn, ,dat hy hier eenige priesterlyke
Eunctiën soude b’ekleeden, soo om ldat geen Carthuysers
tot bediening van missiën bevoe,gd syn als omdat ik noyt
in sulken saek sou mogen of ook willen consenteren.‘*

1) Hieruit len uit wat onmidld~ellijk
blz. 182.

voorafgaat, valt af te lei!den,

dat de

major (= dfe oudere). Zie
2) Ook van Dam’s vadler, Mr. Jacob van Dam
voor dIezen, die achtereenvolgens ontvanger van hlet Huisgeld der Provincie Utrecht (1651),
procureur-generaal van cfen Ead, Hove Provinciaal van Utrecht (1665) len raled-ordinaris in dat Hof (1667-74) was,
mijn gen,ealogischfe
aanteekeningen van Dam-XXIII in de Navorscher
1920-1. Deze was sen bl~eef Hervormd; zie hier blz. 185.
3 ) D e brilef, bedoelld

in I met noot 2),

Cd,erhalvIe

niet aanwezig.

4) Ook in leen testament dd. 22 Juli 1704 van J. A. v. D.‘s oom Mr,
Jacdb van D,am minor, oud-consul te Smyrna, kom,t de schrijfwijze Kathuyzer voor, welke Idestijds een gebruikelijke was; zi’e o o k d e
‘briseven Vl’ en VII.
5)

Dezelf’de tante als bedoeld in
met noot 4).

brieef 1; z i e v o o r h a a r b l z . 180

182

GESLACHT- EN WAPW KUNDE

ZI. IQ Martii kW3 aïn il Codde.
Ziehier wat ik aan pater van Dam schrijf. 1) Hem moet
worden gelast ten spoe#di,gste terug te keeren. bdien hij niet
wil verblijven te Antwerpen, kan hij worden gezonden
naar Lier, zooals ik meen. 2)
(Uittreksel; vertaalld (uit het Latijn).
IV. 16 Maart 1686’ alan D. Codde.
D’eerw. P. Prior schryft my eeinen Christelyken brief,
in dewelke
hij niet anders soekt als ‘t wederkeeren van
synen Religieux 3) [pater Hilarion van Dam]. Ik versekere
hem, $dat se hem met geen hardigheid sullen beiegenen,
maer met ermen van lief\de omhelsen. 4) Dat hy dan wederkere sonder uytstel: Idat is hem het saeligstle en ‘t eerlykste. Hoe hy langer hier blyft 5), hoe hy meer scaedaal
veroorsaekt. Syne reys nae Hr. de Weert soudIe nivers
toe strecken als om de huysluyden aldaer te verergeren
en om syn oversten, en in syn oversten God meerder te
vertoornen 6). Dat hv dan sonlder vertoeven te ruch k-ere.
Die Hr. Advocaet de Weert 7) sonde een goed werk doen
met hem te geleilden of misschien zal de Hr. syn vader
1) De door mij in 1935 gepubliceerde brief V, mede van 14 Maart 1686.
2)

Da,ar h a d J.A.v.D. b e g i n 1 6 8 2 re,eds verbleven, in het Karthuiserklooster, Ier geopend 1551, nadat dat te Antwerpen 1542 was verw o e s t d o o r Maartten v’an Rosslem.

3)

t e Antwerpen
Nagenoeg zleker die P . P r i o r v a n d e KSarthuyzers
blijkens datum (9 Maart 1686) en inhoud van diens schrijven, door
mij in 1935 gepubliceerd onder NO III.
)
Di’e verzlekering z a l mondelin,g z i j n gegevlen n a ‘ s bisschops brief
Om die
van 15 M’aart 1686 #aan J. A. van Dam (No. V van 1935)
bejegenin’g
t,e verzekeren schreef Neercassel zijn brief aan den
P. Prior te AntwIerpen, mede nog 16 Maart 1686 uitgegaan; zie
N O Vl als voren.

4

‘5) De bisschop verbleef dus toen te Utrecht, waar hij zich verborgen
moest houden slechts veilig in een schuilplaIats.
Zife Nav. 1935, blz.1206.
6) De van Dam’s van ,dilen tijd waren door Tol1 te Rhenlen in de verte
v e r w a n t a a n f a m i l i e d e W,eert, destijds Oud-Katholieken en rezie o.a. de gen’ea log i’e onzer familie bij
genten te Cullemborg ;
Ferwetda. Bledoeld zal zijn Johan de Weerd, major (= de oudere),
pastoor in dmen Bergschen 0 . h o e k , leen ldorp 7 K . M . N . N . O . v a n
t,en
onrechte:
Rotterdam. De ger&ogie van Dam bij Ferwerda ZI
te Utrecht; vergissing m e t (de Mariahoek der Oud-Katholi’eken?
7 ) M r . A d a m #de Weert, aIdvocaat te Utrecht, jongere broeder van
d,en in noot 6 genoemden pastoor, dus waarschijnlijk ook katholiek-
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ZU~X wel willen doen ofte ook zyne Godvruchtige Muye l),
hy de welke een man van respect wei ‘diend gevoecht te

worden 2).
U Ew. oorfdeelt seer wel, dat ‘t geen hy seyd tot naeldeel
van syn Religieusen niet te gelooven is.
Het syn verciersels, uytgevon,den
lom syne vlucht te verblomen 3)
(sic). ‘t Geen hy seid wegens de nulliteyd van syne professie bewyst niet anders, schoon !dat [zelfs indien] het waer
WIS, alsdat lde R#eligieusen aen hem niet gehouden syn,
maer het bewyst geensins, #dat hy aen syne belofte niet
gehouden is. 4) Der is voor hem geen saeligheid als in
‘t keeren nae syn klooster, om er in te leven en testerven.
V. 30 Martii l(iS(i aan D. Codde.
. . . . Ik heb aan #den prior van Antwerpen geschreven we;gens P[aterl van Dlam5). Heb hem[prior] verhaebd, hoe hy
*[van Dam] sic11 bier aen den devoten kan,t hotid, doch
blyft afkeerig van nae Antwerpen te keeren. 6).
Stelle
vo’or ofte hy in Duytsland ofCe ook in Magna Carthusia 7)
geen plaets zoude konnen vinden. 6) Vermaene hem ook,
geen plaets soude konnen vinden. Vermaene hem ook,
dat sulcken gevaerlyken opschrift niet gebruyke. 6).
Vl
8 April 1686 aan D. Codde.
Ik oordeele het nog in myne nog in U Ew. macht ‘le
soo om dat ik versyn P[qter] van Dam ‘t absolvieren,
trofuwe, (dat hy geëxcommuniceert is S), als om dat voor
i)-- D e reeds
genoemde tante Elisabeth van Dam; noot 4 van blz.
Hier blbkt o v e r t u i g e n d , d a t zij wee r Kath,oliek was ge180.
w a n t (die oud’ers w a r e n Hservormd. Medte K a t h o l i e k z a l
wordlen,
dus
zijn geweest haar, met h,aar samenwonende, jongere zuster
Mechteld.
Daar beiden woonden ,,aen d’Marieplaets”
te Utrecht,
w a a r z i j sti’erven in 1711, zijn het waarschijnlijk ,,klopjes”’ geweest,
in strijd met wat ik aannam in 1935. Het gros harer woonde in dce
Mariahoek (waar Feeds leen ouldle Katholilekle k e r k ) , e e n p l e i n t j e ,
met feSen doorgang verbonden met de Marieplaats.
2) llemand van aanzien of gezag, met het oog op die reis naar Antwerpen.
3) In dit opzicht is Johan van Neercassel vóór 12 April d.a.v. wél wat
omgedraaid; zie zijn hier volgenden brief VIII met mijn noot 6,
Codde’s brief is niet aanwezig.
4) D.W.Z. dat de Karthuis’er kloosterlingen zich niets meer behoefden
aan te trekkien van van Dam, doch dat <deze gebondlen
bleef aan
zijn belofte.
5) D.i. dte door mij in 1935 gepubliceerde brief VII dd. 26 Maart 1686.
6) Dit schreef Jan van Neercassel indetidaaId in bri,ef VII van Nav. 1935.
7) Dit klooster lag bij Grenoble.
8) D.w.z.: in (den b a n gedaaSan; ontslagen van alle katholieke banden,
d.i, de hoogste straf.
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vast houwe, dal de Calhuyhers 1) jsicj gehonden syn aen
Biechtvaders van hunne ordre, behalven (dat hy apparentelyk geen vereyste voorbereiding hebben sal en dat syn
communiceren tot ergernisse strecken zoude. 2)
VII. 10 April 1686’ aan Ll. Codde.
. . . ‘C geen ti Ew. my schryft van Plater] van Dam smart
myn seer; ook ben ik gevoelyk,, dat de CaihuysersI) niet
iveren om hem te (doen wederkeleren.....
VIlI. 12 A p r i l 1686 a a n P[ater] P r i o r Carlhusianorum
Bruxel: [Vertaald uil het Latijn].
-Wij zijn hier in droefheid, daar wij hier zien, dat. pater
Dammius en voortvluchtig is uit zijn kloosier èn zoodanig
daarvan vervreemd, dat hij ‘door geen gebeden en vermaningen om daartoe terug te keeren tot >dusverre door mij
en mijn vicaris j) kon gebracht worden. wij zijn te *zeer
vreemilen voor hem om hem het geloof weer bij te ,brengen, wanneer hij tegen gene [zijn kloosterj spreekt, maar
zijn ~,locdverwanten, ook Katholieken, lalen zich door
hem r;ldt‘n. 4) Het zou een groot schandaal zijn, indien
hier werd bekend gemaakt, wal hij zegt, dat er in zijn
klooster gebeurt; wij hebben zijn bloedverwanten erop gewez,en, dat men niet zonder groot geweld aan de billijkheid
te doen aan één voortvluchtige geloof mag schenken tegenover een geheel klo,oster. Maar de oprechthei’d, waarvan
hij blijk geeft, en #de ingetogenheid, waarmee hij zich tot
nu toe hier heeft gedragen, schenken overtuigingskracht
aan zijn woor#den. 5) Tol dusver heeft hij weinig schade
kunnen toebrengen aan den goedennaam van zijn kloos~-.---__-- -1) Vlerg.

2)

nt.

4

van blz. 181.

Communiceeren =

de

communife

doen of houden; aanzitten aan

het H. Avondmaal.
3)

Hier

wordt

bedoeld

dfe

pro-

of

ond’er-vicaris

voor Utrecht Codde

Navorscher 1935, blz. 205). Johan van Neercassel was

4)

vicaris.
Llees: ,,waarondler o o k
nt

4

en

blz.

van Dam,
brief

IV.

5) 16 Maart

183,

Ialsm~edle

Dat

1.

1686

strooide
tweeslachtig,
toch

<een

katholileklen”,
1

n.l. z i j n r e e d s o p b l z .

2

genoemdJe

waarschijnlijk

A.

v.

D.‘s

oor&eId~e

omtr(ent

was. (brief Vl).

nt

hlet

vadler
die

de

tantes

familie

door

gleplaatste
D.

‘dat,

wat

180,

Mechteld

geno’emtd

blijkt

klo&er,

in

aanstonds.
v. D . r o n d -

onbetrouwba#ar

tegenstelling klinkt wat

ingebrachte

deel waarheid te bezitten?

en

Weert,

bleef,

bisschop nog,

v.

Elisabeth

de

Hervormd

(door h e m v e r l a t e n
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BIekIen
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ter, omdat hij zich zoolang heeft schuil gehouden bij zijn
tante, een goldvruchtige en verstanldige joffer. Maar rleeds
is hij bezig te verhuizen naar de woning van zijn tva{der,
een achtenswaardig, niet katholiek man. 1) Daar zullen
zijn woor’den gehoorld en gelooffd wor’den. En wat erger
is, daar zal hij onder lden invloed komen van allen, IJie
zijns vaders huis bezoeken. Daarom moet niets worden
nagelaten, wat kan bijdragen om zijn spoedigen terugkeer
te bewerkstelligen. Indien hem (door U een tegemoetkomende brief werd geschreven, zou hij misschien terugkeeren, zooal niet naar het klooster van Antwerpen dan toch
naar het grootte Kiarthuiserklooster of naar eenig klooster
Uwer orde in Duitschland (dan wel in Brabant. 2) Vóór
eenige ‘dagen heb ik (den pater prior van Antwerpen geschreven, ld’och nog geen antwoord van hem ontvangen 3)
IJ, zeer eerwaarde pater, verzoek ik, (dat gij Uw volortvluchtige wel wilt uitnooidi,gen terug te keeren; hield hem een
huis of een ander klooster xm 4) Handel met hem als
#de Heilige Rernardus heeft gehanclelld met zijn Robertus;
hij heeft dien met een vrome uitnoodiging tieruggeroepen
en den vluchteling Idoolr zijn milldheid teruggehaald. 5)
Hetzelfde nu hoop ik, (dat door Uw brief en Uw vromen
dienst hij hem [pater van Dam] kan worden bereik !. Loopt

1)

Uit de tegenstelling en betiteling valt met stelligheid af te leiden,
‘dat Idez,e tante, Elisabeth v. D., wél katholi#ek w a s , <en (dan w a a r schijnlijk eten klopje; dse oud-raa’dsheer
van Dam bleef Hervormd.
WIat mijn publicati’e
van 1935 betreft, had de heer J. Bruggeman
d u s , w a t elerstgenoemdSe
betrleft, gelijk.
2) Die bisschop, die J. A. v. D. zoo eenigszins mogelijk wilde behouden
in (de orde, ha’d reeds 26 Maart t.v. het d’enkbseeld geopperd van
opname in het buitenland; zie brief VII van 1935.
3) Moet zijn (d#e in nt 2 genoemdfe
brief aan dien prior, welke o.m.
evenvermeld ondjerwSerp behanld&e.
4) ,,Uw voortvluchtige” wil nEet zeggen: voortvluchtig uit Brussel, waar
V . D. hoogstwaarschijnlijk niet is geweest, doch uit de orde der
Karthuyzers. Eien ,,huis” i n den zin van geest’elijk huis of klooster.
geslacht, st
5) De heilige Bernardus, geb. 1091 uit een rid’dermatig
W e r d 2 0 j a r e n later heilig verklaard.
Zelf5
Clairveaux 1153.
uitvoeriqle Kirch(enlexion
W e t z e r e n We!&
geeft zijn
d e zeler
geschifed’enis
m e t Robsertus ni’et. Waarschijnlijk Robertus van Melun,
geb. omstreeks 1100 in Engeland, dile omstr. 1130 naar Parijs ging
en daar een school stichtt’e,
de Rob,ertijnen: reinheid van zeden en
orf’hodoxie.
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{derhalve den dwalende na om hem terug te brengen op
den weg [des heils. Wat ook in deze zaak door @ns kan
worden gedaan, zal met ijver en gaarne worden gedaan.
Tot slot nog de aanhef van een brief uil No. 140 van
hlet Archilef <der Oud-Bisschloppelij ke Clerezie, me,de na
1935 aan het licht gekomen:
1X. Johan van Neercassel aan hl.elle Marie van der
Steen te Utrecht 1) , dd. 30 Juli 1681; geen plaats van
verzeixding :
,,,Il VM~S plaira d ’ a d r e s s e r m a l e t t r e a hlademoisclle
van Dam 2) #et lde luy dire qu’elle ne parle point de
ma ldernière venue ii Utrecht. 3)
Salue la bien de ma
part comme aussie Mademoiselle Droog clui me fail bien
de compassion” 4).
Slotsom 30, waartoe ik naar aanleiding van de in
1935 hier afgedrukte brieven kwam:
,,J. A. Van Dam stond en bij Bisschop Jan van Neercassel, die hem in 1671 een aanbevelingsbrief voor den

1)

Voorname
Zij

was

Utrecht

tot

archief
Jonge

d,er

van

#den

van
van

Utrecht,

Oud

van

Steen.
St.

Gerard

van

Katholiek;
laatsten

van

der

van dmer

geen

R.K.

klopje.

kanunnik

te

,,De K a t h o l i e k g e -

Steen

stukken b,etreffende

Roomsche

Ellemeet.

R.
den

Zie voor dezen:

Jan,

Inventaris

de

(oud)

erfgenaam

van

kanunnik

*ding

te

en

Gerard

bleven
lei

dame

nicht

(1590-1680)“,

in-

Utrecht

uit

het

Clerezy, (door J h r . M r . B .

M.

de

Steen werd, hoewel katholiek, nog

in 1 6 1 1 k a n u n n i k i n h e t K a p i t t e l v a n S t . J a n ,
H i j b r a c h t tijdlens z i j n l a n g l e v e n leen b e l a n g r i j k e v e r z a m e l i n g
stukken bijeen; zie zijn zelf opgemaakten inventaris en de verklaring

van

Archief.
Lucia
van

genoemde

198. Kwam

Van Esch,

in hlet

kam’eraar e n

daardoor
Zijn

zijn
III,

ook

legio

in

verschill~en~d~e

wa,arin

hmerhaaldelijk

zij

2)

Die
Jan

van

Nleercassel

er

schuil

houdlen.

Cath,arina

Tol,

D e genoIemdIe

thuis

genoemde

tante

op blz. 182, tr.

leIen

van

fabriekm’eester,

3)

4)

Kapittel

a a n t a l blelangrijke

archieven,

nicht, gedrukt bij Dodt van Flensburg,
#door

kwam
van

broed,er D i r k

St.

Jan,

werd

en per slot
provinciale

stukken

zijner

evenals

moeder

gene

daar-

1651 vice-deken;

nevenfuncties.

werd

later

verdeeld

over

de

behooren.
tante.
daar

pastoor

dus
en

intermitteerend;

van

advocaat

d’e

hij

moest

Weert,

zich

vermeld

Theodorus Drogh (onze genealogie bij Ferwarda).

mej.

D r o o g z a l v a n ‘deze f a m i l i e z i j n g e w e e s t ;

Katholieken te Utrecht?

oud-
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prior te Antwerpen had meegegeven, waarschijnlijk ook
de o’orzaak van zijn bekeering was en bij dien prior, ook
bij den bisschop van dal ldiocees, zeer goed aangeschreven.
Zij waardeerden zijn goede hoedanigheden en h!ebben
het mogelijke verricht om hem te weerhoúden van zijn
voorgenomen uittreding (zoo mogelijk te bewegen tot
terugkeer), Idie conclusie vinldt in (de later aan den dag
gekom)en brieven louter bevestiging. Inzonderhseid Bisschop van Neercassel, bestuurder van het bisdom Utrecht,
tevens Apostolisch Vicaris, heeft bijzonlder belang gesteld
in Jacob Amelis van Dam. Ik acht het evengoed mogcfijk, [dan genie v. D’s bekeering inderldaa’d heeft beschreven (len #dat zij (dan nog eenmaal wor’dt ontldekt) als dat
de Fransche Navorscher in 1’Interméldiaire des chercheurs et curieux, slechts ten deele ingelicht, door het
samenstel van brieven, welke achteraf nog blijken te
bestaan omtrent dezen van Dam, eenigszins op een dwaalspoor is gebracht.

,,Een groot patriot, C, L. van Beyma”
door

Maa~its

Goldsmid.

Ptiriotten *en Prinsgezinden.
,,Gioejanverwellenslnis en prinsles Wilhelmina zijn ongeveer
die enige namen, ldie ‘door die nevelachtige periode heenschemeren”.
Zo oordeellde Mr. J. A. Sillem in ,,De Gids” van 1882
over de kennis van de patriottentijd en voor velerllei
kringen blijft Idit nog gelden. Nog is ‘de nevel over dat
tijdperk hangende, niet opgetrokken; nog zijn de heersende voorstellingen van ide verschillende gebeurtlenissen, ‘de Idaarin op de voorgrond tredende personen min
of meer vaag of wel ten onrechte gekarakt,eriseerd.
En toch is #dit niet zonder oorzaak: het beeld van die
tijld, vlooral i n leer- en studieboeken, is onvolkolmen.
De geschiedenis van de 17e eeuw is beter bekend dan
die $er 18e. Het laat zich overigens begrijpen, maar niet
ver’ontschuldigen De 17e eeuw immers, legde door haar
zelfgenoegzame overmoed de kiemen voor de rampen.
en staatkundige geschillen, die de 18e eeuw gekenmerkt
hebben als de eeuw van de grootste en meest bewogen
rlevolutionaire gebeurtenissten i n onze vaderlandse geschiedenis.
En bij een terugblik, een poging tot beter begrijpen
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van de 1Se eeuw, stellen we onwillekeurig de vraag: wat
is er bereikt? Het was toen niet meer mogelijk, de eeuwenou’de misbruiken af te schaffen. Maar wij moeten erkennen, <dat de toenmalige revolutionairen voor Nederland
gedaan hebben, wat de mensheid nu eenmaal nodig
heeft:. een andere weg banen, een weg naar een betere toekomst.
Of zij hierin geslaagd zijn, )dat staat te betwijfelen,
evenals het feit, - dat vrij algemeen als een zegen geldt dat fdc zoon van Willem V door het bekende driemanschap tot souverein werd gepromoveerd, terwijl toch ook
deze mannen van 1813 bij die van 1787 in de leer zijn
geweest; ‘dit is (dan ook het enige resultaat, dat de patriottentij’d
heeft mogen bereiken, )en nog wel na een
kwart eeuw van diepe ellende!
Die meesten hebben ‘de ,,betere”
tijlden niet meer beleefd, en zo zij er al van getuige waren, was van velen
hunner ‘de geestkracht reeds ,door ouderdom of door
economische tegenspoed gebroken.
Het is niet te ontkennen, dat de rol, door de Republiek
der Verenigde Nederlanden ‘in het laatst van de 1Se eeuw
gespeelld, een zeer treurige is geweest; zij miste de kracht
zich te verheffen ingevolge het organisme haar door een
vroegere generatie gegeven. Een der grootste fouten was
!de losse band, die de Zeven Provincies verbond, waardoor #de nodige samenwerking, een soort ,,eenheids- of
volksfront”, zo niet verhinderd, dan toch zeker niet bevorlderld werd. Iedere provincie was souverein, m. a. w.
zij had het recht alles in haar eigen belang te doen,
zonder iets anders voor ogen te holuden. En door het
feit, dat (de diverse gewesten volstrekt ongelijke belangen
hadiden, was het totaal onmogelijk om tot samenwerking
g e r a k e n .
Vandaar ook, ‘dat het foutief is, de geschiedenis van
d e partijstrijld i n (de j a r e n 1 7 7 0 - 1 7 8 7 i n h e t h e l e
land, samen te vatten.. In alle gewesten hebben beroeringen plaats gehad, maar overal waren ‘de oorzaken,
midid~ellijke als onmiddellijke, andere en geheel van lelkaar
verschillend. Hier waren ze gericht tegen #de regenten,
elders weer tegen #den prins-stadhouder.
Maar in één gewest is er werkelijk ernstig naar gestreefd, hervormingen in te voeren en wel in Friesland.
D a a r wer#den Ide loverheersende
m i s b r u i k e n ,onbarmhartig tentoongesteld.
Wel hebben lde pogingen tot ‘die hervormingen schipbreuk geleden, maar dit is o.i. meer te wijten aan de
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destij#ds zo merkwaardig verbreide verdeeldheid in de internatilonale staatkunde, {dan aan den geestdriftigen, eerlijken lei(der der loppositie: Coerf Lambertus Van Beyma
Hij werd (de 5e Februari 1733 te Harlingen geboren.
Als knaap schijnt de later zo vurige patriot tevrejden
van natuur en vrij regelmatig van humeur te zijn geweest. Als zoveel aanzienlijke Friezen uit zijn tijd ontving hij zijn lopvoeding buiten de provincie. Zo verliet
hij reeds op negen-jarige
leeftijld het ouderlijk huis.
om <onderricht te worlden door een zekeren Brandles te
Schoonhoven. Zestien jaar o,ud, <deed hij zijn intrede bij
de Franeker Academie. Hier voerde de latere tegenstander van (den prins, namens zijn me,destudenten het woord,
toen de staldhouder op een reis door Friesland op 31
Juli 1773 (de hogeschool met een bezoek vereerde. (speling van l,ot?)
Een jaar daarna verwisselde hij de colleges aan de
Franeker v o o r d i e a a n d e Leildse ho&school, w a a r
hij tot in het voorjaar van 1776 is gebleven en waar hij
academie
ijverig heeft gestuldeerd, maar zijn
Friese
kon hij, niet vergeten. Te Franeker promoveerde hij tot
meester in ‘de rechten. (16 Januari lZS0). Maar reeds
daarvóór
trad hij in het openbare leven. Reeds vóór
zijn vertrek naar Leiden was hij ,,Volmacht ten Landsdage”
v a n Stellingw’erf-Oosteinlde b i j Zevenwou’den.
Met <de landdag van Februari 1776 begint de tij,d, dat
hij onafgebroken, tot 1787, Volmacht is geweest van genoemtde ,,grietenij” en later ook van
Westdongeradeel.
Reeds (dadelijk bij zijn optreden deed Van Beyma zich
kennen als anti-stadhoudersgezind. Dat hjj dit was,, is
geen toeval, maar een gevolg van de invloed der omgeving, waaruit hij is voor\gekomen, n.1. de Friese regenten-aristocratie. Jarenlang ging hij met deze aristokraten hand aan hand, maar eenmaal moest de scheiding
komen. Het was onvermijdelijk, (dat zijn vroegere partijgenoten eenmaal zijn heftigste tegenstanders moesten
wlorden.
Eerst id’eed hij 1 zich kennen als een ijvlerig blestrijder
van Ide misbruiken van (de loligarchie, maar had weinig
siucces wegens (de grote macht (der regentren.
Daarna trachtte hij de afscheiding van de anti-prinsgezindte Statenleden, die in 1787 te Franekmer in vergadering
bijeen waren, te bewerkstelligen, waarmee hij meer geluk
hald. vanwege ‘de nauwere samenwerking, welkse hij had
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weten te verkrijgen met cde Friese vrijkorpsen, waarvan hij op ‘dat moment de onbetwistbare leider was.
Groot was toen zijn invloed in het politieke leven.
En )dat zou niet minderen. Lang heeft zijn activiteit haar
stempel gedrukt op de politieke verhoudingen in ons
land, voornamelijk in Friesland. Geen Oranje was bij
machte zijn invloed te onldermijnen. Toen hij door
iden prins was gedwongen te vluchten, +st hij .zijn
kamerad’en wakker te houden en het kontakt te bewaren. Onder de uitgeweken patriotten speelde hij een
belangrijke rol, overtuigd als hij was, eenmaal het doel
te zullen bereiken. En (de weg daartoe leek geëffend in
1795. Met het Franse leger keerde hij in dat jaar naar
Friesland terug, waar hij Ide revolutie leidde als voorzitter
van de nieuwe Statenvergadering (,,Provisionèle representanten”).
Tegen zijn wil werd hij gekozen in de nationale vergadering, waar hij zich fel republikeins
toonde, voortdurend een actie voerend tegen het herstel van Oranje en
(de daarmee terugkeren(de r,egentenhleerschappij.
Toch was hij uit Fries’ particularisme niet geheel unitarisch. Met alle kracht ijverde hij ldan ook voor het verwerven van de federalistische grondwet, waaraan hij zijn
lidmaatschap van ‘de nationale vergadering juist had te
danken. Hoewel revolutionair, was hij geen voorstander
van gewebd. Tegenover #de Oranje-aanhangers in Harlingen
was hij gematigd en #dit gevoegd bij zijn particularistisch
standpunt, was oorzaak, dat hij met de Federnlistcn bij
Ide staatsgreep van Januari 1798 in hechtenis werd genomen en zelfs bijzonder gemeen werd behandeld.
Na Ide staatsgreep van Daendels openden zich voor
hem weer ‘de deuren van zijn gevangenis - het ,,Huis
ten Bosch” bij Den Haag.
Na ontslagen te zijn, keerde hij naar Friesland terug,
waar hij ,de betrekking kreeg van ,,advocaat-fiscaal van
de convooi- #en licentgeliden” (,,advocaat van de marine”)
te Harlingen . Dit ambt legde hij onder koning Lodewijk
Napoleon in 1806 weer neer uit republikeinse overtuiging.
Op het eind van zijn leven (1.817) werd hij nog eens
tot het openbare leven geroepen, en wel als lid van de
Statien van Frieslanld. Niet lang heeft hij zijn overtuiging
meer mogen verdedigen. 7 Septembser 1820 bezweek hij.
Zijn levensbeschouwing laat zich niet scheiden van zijn
persoon. Hij onderschreef het manifest van den groten
wijsgeer en strijder Voltaire:
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,,de wetten moeten voor allen gelijkluidend zijn,
De ‘dubbele ambten en overbodige bezoldigingen moeafgeschaft worden. . . . . Aan *de behoeftigen moet men
kolossale rijkdommen geven, ldie het eigendom zijn
geweest van leeglopers, ‘die de gelofte van armoede
hebben afgelegd. . . . En Ide tijd komt, waarin men bij
de wetten rechtvaardigheid zal zoeken tegen de wetten
die (de deugd tot straf hebben veroordeeld.. . . “.
Het leven van een man als Van Beymq is niet te begrijpen, als men Ide misbruiken niet wil weten, ‘die hij
heeft willen afschaffen.
Zijn vij anden, die hem ten gronde richtten en de op
hen volgende generaties hebben het niet will,en horen:
maar wij (willen) weten, (dat elke revolutie een stap wil
zijn in de goede richting: om het m:ensdom een b,etere,
zonniger toekomst te bereiden.
Er bestaat een vers van Tollens, waarin hij zegt:
. ,,rekent id’uitslag niet, maar telt het doel alleen”.
De* ‘inhould en lde betekenis van deze simpele woorden
zouden wij op Van Beyma en op (de revolutie, welke
hij voorstonld, van toepassing willen brengen. En wanneer
wij ‘dit doen, dan pas zullen wij - ook ‘de meest verstokten
- volmondig erkennen, dat deze patriot een groot man
is geweest in de ontwikkelingsgeschiedenis van de menselijke verhoudingen en in het bijzonder van zijn tijd!.

Jhr.

MP,

A. F, 0, van Sasse van IJsselt. t

Wederom is een van onze o,udste meNdewerkers ,Ihr*
van Sasse van Isselt, heengegaan. - Hij was wel de
&dste en leverde ;reelds in 1877, dus meer dan zestig
‘jaar geleden zijn bijldragen vo’or ons blad.
Wat hij sinldsdien heeft gepraest(eerd is in de verschillend’e jaargangen van de Navorscher te apprecieeren.
Zijn enorme werkkracht, die hij ook op ander gebied
aanweadde, is $ons tijdschrift voor een groot deel te
gelede gekomen.
Wij blijven Iden grooten genealoog en oudheidkundige
hiervoor Idankbaar.
Tal van publicaties zijn door hem ook elders gedaan,
waarvan wij slechts noemen: ,,De voornaamste Bossche
huizen 1900-1905. - Het Heilige Kerstmisgilde te Haarlem 1905. . . . en zijn verschillende artikels in de werken
van het Prlovinciaal Genootschap in Noord-Brabant, Taxandria len elders.
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Hoewel hij een hoogen ouderdom bereikte en tot
het laatste toe kon werken, wil men ldergelij ke grootsche
figurien zoNo ongaarne missen.
Red. Navorscher.

Onder de Studeerlamp.
Serieuitgave N O 4-5 Noorid-Hollanldsche zegels.
AMSTERDAM
Uitgave F. A. de Lange, Heilo.
In het voorwoord van ldeze suitgav,e wijst de schrijv(er
‘0 het vermoeden, (dat ade zegels en wapens der NoordErollandsche gemeenten, als onlderldeelen der heraldiek
ten slotte zijn te verklaren als gegevens betreffende de
Egyptische beschaving.
Dolor zijn werk wil hij een toepassing geven van deze
hypothese.
Of Idle schrijver hierin geslaagd is, valt moeilijk te beolordleelen, maar zeker verdient de hypothese op zich
zelf aandacht, op grond van de gegevens, die de schr.
in zijn werk “uiteen zet en tolelicht.
Over lde geschiedenis van Amst’erdam vertelt hij naast
veel bekenids, ook wel nie,uwe Idingen en vooral valt te
waardeeren, wat schr. uit (de zegels, der gemeenten voor
de geschiedenis weet te halen.
Hfet boekje is keurig uitgevoerd en smaakvol geillustreerfd en heeft als bijdrage tot ‘de geschiedenis van Amsterldam ongetwijPelld z i j n waar#de.
G F.
DANKBETUIGING.
Het is mij een behoefte ,den heer J. Verheul Dz., Mauritsweg 46 R’dam, en aan #de N.V. Drukkers- en Uitgeversbedrijf St’ewerlding & Co. te R’dam, hartelijk ‘dank te zeggen volor ide groote berei,dwilligheid om mij het cliché van
kerk en kasteel van Ysselmonde belangeloos af t,e staan
ter illustratie van mijn artikel ‘over ,,De brand in de Ned.
Herv. Kerk te Ysselmonde anno 1678 en de gevolgen daarvan” door J. Spruit, opgenomen in de 5e en 6e aflevering
van de 88sfe jaargang van het tijdschrift ,,de Navorscher.”
J. S.
ONTVANGEN:
1Mr. Paulus zmn Hla,eften, Pastoor te Nieuwkoop, Meij’el
‘en Zegveld, omstreeks 1640, door
D,r. M. van Haeften, te Amsterdam.
Drukkerij van het St. Jacobs-Godshuis - Haarlem - 1939.
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AANTEEKENINGEN
betreffende de Mtddeleeuwsche

Hepaldíek,

Door .tioevallige omstanldigheden kwam schrijver dezes
in het bezit van een aantal aanteekeningen, welke van
waar’dc bleken te zijn voor de kennis van de heraldiek,
vooral tijdens de middeleeuwen.
Hoewel geheel authentiek kunnen zij niet beschouwd
worden als absoluut zuiver, en zijn ook geenszins volledig te achten, terwijl (de noodige kennis van de juiste
onderlinge verhoudingen vooralsnog ontbreekt.
Het is dan ook bijzonder moeilijk er een juiste verklaring van te geven. Dat zulks in het navolgende niettemin zal wor’den getracht, ligt voornamelijk hieraan,
dat het noodig is, de verkregen gegevens in een meer begrijpelijk heraldiek kleed te kleeidlen, terwijl voorts een
groole <egelmatigheid in de opvolging der gegevens aanwezig blqkt, welke tot enkele zeer algemeene gevolgtrekkingen zou kunnen leiden.
Men gelieve !dan ook het navolgende meer te beschou;den als voorloopig commentaar op gevonden belangrijke
ge levens, (dan als korte studie over het b<ewustle onderwerp.
6 e verkregen gegevens laten zich het gemakkelijkst indeelen in een viertal groep’en, welke twee aan twee bij
elkaar blijken te behooren.
De algemeene volgorlde is aangegeven (door de nummering Ider groepen van 1-IV, terwijl opgemerkt wordt, dat
de$e groepen niet los van elkaar staan, doch integendeel
door meer’dere, zij het dan ook voor het beoogde doel
minIder belangwekkende gegevens onderlink verbonden
zijn.
In ‘dit eerste artikel wolden gegeven d,e beide eerstte
groepen, terwijl !de oveFblijveede in een tweede artikel
zullen wordten opgenomen.
Nemen wij niu Groep 1 len Groep 11 als op bijgaande
staten aangegeven, $dan lijkt het daarbij mogelijk, een
begin en een einde aan te gev’en.
Chronologisch wordt het geheel geopend door een hoorn
onderaan groep 1, gevolgd door het Wilde Zwijn.
Deze laatste figuur kunnen wij als kenmerkend bieschouwen voor den (deurwachter. Chronologisch is het
einde on(deraan groep 11, waar wij aantreffen een afgez,et been en een afgeslagen hoofd, waarop nog volgt
blauw en droefheid. De overeenkomst is zeer duidelijk

.
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als men in aanmerking neemt, d a t h e t W i l d e Zwi,jn
bij gnoqp 1 gepaard gaat met een onbruikblaar been, piju
en ‘een hoofid, en ‘dan onmiddelQk voorafgegaan wordt
door een blauwe bliksem.
Men (doet goed zich de samenstelling der groepen als
volgt te $denken:
ORANGE.
A. afscheiding, geen kerkelijke
opvatting hier boven uit.
LUSIGNAN.
B. Lusignan bekleedt in kerkelijke opvatting een bijzondere
plaats.

C. Zwaan
Graven
Baronnen
Visschen
Gemeene volk
Wilde zwijn

lagere adel en
geestelijkheid.

Er is meer reden lot vergelijking. Groep 11 vangt aan
met cen tweetal huwekjj ken, waartusschcn de kleuren
Zwart en Ro#o,d en een flesch Wjjn.
Qij de andere gegevens vinden wij een felle, invallende
koude. Hier is (de overeenkomst te bespeuren met *qroe.p
1, waar wg yin’den een felle invallende koude bq een
Rooide Iduivel, voorafgegaan door ‘de Zwaan en gevolgd
door (de Roos en het Paard, welke beide zoowel manlijke als vrouwelijke figuren omvatten.
Vinden wij verder, ,dat het 3e huwelijk der lwee,dc
groep overeenkomst vertoont met de Os en daarop naar
beneden volgen Ide Visschen, dan kan men zonder meer
aannemen, ‘dat (de Groep 11 teruggaande parallel loopt
.aan Groep 1 genomen vanaf de Zwaan.
De bov!enste afdeeling van ’ .Groep 1, welke ingeleid
wordt tdoor {de #eigenlijke Hoorn van Orange (punt 3)
is dns niet bij (de tweede aanwezig. Dit is wol een kenmerkenld iets, zooals nsder zal blijken.
Dit plunt 3 ldient vooral in ‘de goede volgorde genomen te worlden. Volgens meer uitgebreide gegevens zou
deze zoo zijn, !dat vanaf de Zwaan genomen eerst komen:
de Hlooge Priester met Idaarnaast de Hoorn, vervolgens
de open- en (dichtgaande deur en eerst daarna de band
van Lusignan (en lde Merlusine) en lde hertenjacht met
de ho$nden. Er is dus een afscheiding tusschen de ondferdeelen dezer groep gegeven. Tro,uwens een nauwkeuri,qe
beschouwing zal ook opleveren, dat de hoosn zelve allIJd
vlak vóór een afscheilding ligt, wat er verder bij mocht
hooren als de hertenjacht, enz. ligt vlak áchter #de afscheiding.
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Bij de gegevens van anderen aard vinlden wij van onder
naar boven, dus in chronologische volgorde, bij Grolep
1 een onbruikbaar been, een onbruikbare arm, een lanssteek in het hart, en aangezichtspijn. Merken wij dan op,
dat in Groep 11 bij ‘de flesch wijn misselijkheid ,optreedt,
dan vinden wij hier in zekere mate terug de symboliek
van #den kruisdood der Kerk. Deze verplaatst daarmed’e
als het ware het zwaartepiunt van Orange van Groep
1 naar het begin van Groep 11, vermoedelijk tevens gebruik makend,e van het Blauw met Witten Gold.
Eenigszins plastisch kan men het uitdrukken, dat het
wil,de zwijn, ,die het ho’ofd afslaat, bij den hals is.
Het al18erbofvenste van Groep 1 zijn lde haren, zoodat
deze kerkelijke opvatting neerkomt op een hoofd zonder
haar, #den kalen schedel d,us.
Waar de kerkelijke ‘opvatting het zwaartepunt naar
Groep 11 verlegt, worde er tevens op gewezen, dat hier
alléén voorkomt:
Het kinld in Ide wieg met overwegen#d witte kleur.
Het paard in ‘de wieg met overwegend roode kleur.
Groep 1 wordt voorts op zeer voorname plaatsen gekenmerkt #door hanengekratii. De Haan nu was een teeken
der oude Galliers, (die zich hiermede plaatsten op een
definitieve heralldiek met Or-Ange als hoogtephnt.
Evenwijldig e n vermengd hiermeNde vinlden wij
hlet
gemauw van <de Kat, die vooral vereert schijnt in Bourgondië, Zwaben len z,witslerlanld. In wezen zijn deze bleide
identiek; er is echter ook verschil, n.1. ‘dat de Kat de
sport (der enkele kleuren (punt 1) niet b’ereikt, wel echter
de Haan. Bij de heraldiek van (de Haan zullen wij dan
ook wel vinden [den Hoorn, de Hond en de Hertenjacht
(Hart). Bij cdie van [de Kat vermloedelijk het Paard. En
zloo is er, gezien de reeds vermelde figuur van het Paard
in de wieg, mogelijkheid, dat de heraldiek van de Kat
meerdere elementlen bevat, welke dloor de kerk over-.
genomen konden worden.
De vo’lgende meest ‘omstreden figuur is die van dl@
Zwaan. Deze kwam vermoedelijk voor in het gebied van
d e n Nieder-Rijn, ons land inbegrepen.
Het is (daar echter een specifiek vrlo/uwlelijke figuur geweest, vsorgesteld door een wit schild., Het meest belangwekkenfde volorbeeld is hier het wa en van Viandmen:
Veld - Keel met een hartschild van filver,. latier do,or
. de kerkelijke heralldiek lovergenomen als het wapen van
Adam en Eva.

.
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Bij Groep 11 onder punl 11 cn laler 21 vinden wij het
wit als manlijk opgenomen. LXt heeft echter minder
waarde gehad en is vermoedelijk te vinden in hel oude
Baronnenwapen van Lippe, dat in verband staat met
het oude Sachsiscbe Ross.
De reeds vermelde kerkelijke opvatting, welke de Zwaan
van Groep 1 als hoogtepunt beschouwde, nam nu eenerzij’ds aan de vrouwelijke zwaan als kerkelijke figuur;
echter door verschillende invloeden verhief zij het oorspronkelijk lagere manlijke door hel met de zwaan gelijk te stellen. (Misschien als Witte Godheid van Groei,
11). Daardoor ontstond een kerkelijk stelsel, dat vermoedelijk vertegenwoordigd wordt door het Wapen van Cleeff.
J)unl cn wel h e t
N o g een enkel 11 icr1)i.j a:msl~~ilcnd
z.g. Kruis van .Jcrusalem der Koningen van Jerusalem.
Dit dateer1 uil: de eerste dagen der Kruistochten. WTI:\,*
n u Godfried
\‘;II~ J3ouillon, Hertog v a n Neder-Tolhnringen, tlen invloed onderging van tic heraltliek v:\n de
zwa:ln cn het J)o\~cnrlicn w~a ~rsr~hijuli,ik is, d;>t de T,llis(rn:lil
geïdenlificecrd kan wor’dcn met den Roland der Middeleeuwen (waarover nog later), dan lijkt het niet aan
twijfel omlcrhevig, dat de heraklick van dit koningscl;:\J)
niet verder gaal dan de Zwaan en de geheele Groep 11
in tegenstelling met )de oude uitdrukking Fr, die in den
vorm Or - goud voor Groep 1, ‘en ,4r - argent - zilvci
voor Groep II het geheel omval. De oorzaak van deze
opvatting is misschien wel te vinden in den mnur bij de
Zwaan, ldie den indruk geeft van een ommuurde stad,
waarover later meer.
Alles bijeengenomen kan men besluiten, dat d,e oude
Fransche heral!diek
zich verjdeellde over Groep 1 voor wat
Frankrijk betreft, en over Groep 11 voor wat betreft
Nederland en den Ne’der-Rijn,
met overname van gegevens over en weer.
Reeds in het begin is er op gewezen, dat de Hoorn de
de afscheiding vorm1 van de verschillende afdeelingen
van Groep 1, benevens ‘de aankomliging geeft, zoowel
van Groep 1 als van Groep 11. Soms is hij gevolgd door
een hertenjacht, (hart) soms echter niet, en is dan meer
als krijgshoorn op te vatten. Hoewel hel hier waarschijnlijk een en dezelffde hoorn betreft, heeft de latere heraldiek vermoedelicik
de verschillende hoorns met eigen kleu-. .
ren afzonderlijk gebruikt. De eigenlijke hoorn(van Orange)
is die, welke wij vinlden on(der punt 3. Groep 1 met cie
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Hlonld en (de hertenjacht en waarmede ook toegang verkregen worldt tot het gebied der enkele kleuren (punt 1)
alsook tot Groep 11 .
Het wapen van Qrange me1 zijn gouden schild,’ waarop
de hoorn voorkomt met (de drie kleuren roo$d-wit en
blauw, is #dan ‘ook kenmerkend voor de geheele heraldieke
opvatting, welke hieruit voortvloeit. Dat deze zich niet
beperkt tot Groep 1 zij d:&elijk gemaakt door het feit,
dat ook Groep 11 door den Hoorn met hertenjacht geopend wordt.
Groep 11 blijkt overigens eveneens in afldleelingen te
worden ver’deeld door het optreden van een Hoed, waarmede iedere afldeeling afgeslot’en wordt. En nu is het
eigenaardig op te merken, (dat is de onmiddellijke nabijheild hiervan en [dus mede als afscheiding #dienende vermelId zijn een cocarde of vlag onveranderlijk aangeduid
met de kleuren rood-wit en blauw of oranje.
Deze hoed en het gebruik er van is wel ‘de oorsprong
van de helmteeken heraldiek geweest.
Het is uit dit oogpunt niet verwonlderlijk, dat de kleuren van punt 1 Groep 1, ook de geheele Groep 11 overFerrschen Orange (Willem met den Hoorn) beh,eerscht
dus Groei 1 Idoor het gouden schild en dooIr den medegevoerden hoorn, welke zeker in latere jaren in het schild
werd opgenomen, alsmede ook Groep 11 dolor de kleuren Roold-Wit #en Blauw o.a. opgenomen in het Guidoln
de Couleurs. Hiermede is de positie van Orange in de
heraldi’ek vrijwel bepaald.
Punt 2van Groep 1 schijnt hlet oude velidteeken dxer
Fransche S’eigneurs te zijn geweest.
P,unt 3 De Hoorn met hertlenjacht, welk wapenteeken
en helmsieraad van CJrange leveren.
De Blauwe Banld en de Merlusine, #die Lusignan aangeven.
De Hond van Ide hertenjacht vinden wij terug bij Montmorency, waardoor wij leen Idrietal zeer belangrijke, vrijwel gelijkwaardige Fransche geslachten krijgen, die elkander in Iden loop der tij#den zijn opgevolgd. Heraldisch
echfer moet Ide orulderldom in aanmerking worden genomen
zoodat Orange sfeeds boven Líusignan zal komen.
Bij Lusignan nu schijnt de blauwe kleur en de band
te wijzen op het beginsel van het Baan’derheerschap.
De naam hiervan staat in nauw verbaad met het woord
Band lof Benld’e (#ook Orange heeft een band van golud
of elen gouden schilld). Zoo zullen wij het blauw ook aantreff’en in het Nlormanldische vaandel voor 1100, terwijl
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ook sommige schrijvers aannemen, dat het oude Duitschc
wapen was een gouden adelxxr op een veld van azuur.
H e l olulde schilld d e r Franschc k o n i n g e n w a s bl;tuw
vóór het met lelies bezaaid werd en waarschijnlijk kunnen wij hetzelfde lerugvin)den bij de Nassauers vóór het
Huis Lurenburg (Laurenbur,g) (de leeuw in hel wapel\
opnam. (Bij dit geslacht is hel merkwaardig de hertenjacht lerug te vinden, welke aanleilding was tul de stichting van Iden burcht Nassau, waardoor *een typische overeenkomst met Orange merkbaar \vordI.
De M!ersuline is hier moeilijk voor bespreking vatbaar.
maar de vraag Idoet zich voor, of men hier niet te doen
heeft met een samentrekking van Mère-Lusine (Lusignan),
Een overgang dan van de oude Gallische heraldiek naar
meer kerkelijke opvattingen, iets wat nog later besproken
zal worclcn bij 1~~1 \‘:iir \‘an den Hoorn v 111 Roland uii
de legende.
Punl 1, T c samen mei d e n b:md v a n Lusign*m maak1
de Paal van de Zwaan vermoc’delijk den grondslag ui!
van dc z.g. heralldiek der herautslukken.
Het is hier misschien de plaats om te bespreken d’e
z.g. Quatre Coups Guerriers.
Nemen wij n.1. lde Paal van lde Zwaan en bedenken wij.
dat (de later te noemen visschen als 2 Barbeelen voorkomen
in het wapen van Bar en tevens het grondbeginsel zijn
voor de wapens van lden lageren Adel, dan komt vanzelf
de geldachte op aan de Barre onder de herautstukken.
Voegen wij lusschen \deze twee uitersten de Band voor
de Graven als baanderheeren en de Fasce voor de Baronnen, (dan zijn (de oorspronkelijke hoofldpunten ervan
vrijwel .vastgelegd.
Pal- Zwaan
Band = Graaf of Baanderheer
Fasce = Baron.
Barre = gewoon edelman of geestelijke.
’
Hebben wij hier reeds te doen met teen overgangssys‘teem, een meer natuurlijk gebruik van ‘den Paal kunnen
wij vinden bij een aantal ioude steden van Holland, waarDordrecht
toe waarschijnlijk wel te rekenen zijn, Delft,
Brie& en GowIda. DIeze voeren alle een Paal in het wapen.
hetw$elk zijn 080rsprong wel zal gevoeden hebben in het
feit, (dat blijkens [de andere gegevens in dee onmiddellke
nabijheid te vinden zijn een muur met een deur erin,
waaruit gemakkelijk de voorstelling le lezen is van een
‘ommuurde stad. %(Zie hiervoor ook de -pmerking bij de
Koningen van Jeruzalem, terwijl er tevens op gewezen
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wor’dt, #dat de paal met de zwaan zich vlak buiten den
m uur bevinden. >
Hiermede zijn wij Idan genaderd tot (de afdeelingen,
waar Groep ‘1 en 11 aanvangen parallel te loopen. De
witte Zwaan is natuurlijkerwijs vrouwelijk, zooals zulks
wordt uitgedrukt in het wapen van Vianden, waarmede
tevens het eerste huwelijk van Groep 11 is aangegeven.
Beh,oor,en van Groep 1 (de Roode (duivel en de GravenRechters met het tweede huwelijk tot de Fransche en
tot de D,uitsche heraldiek, het volgende punt, de Leeuw
en ‘de Lelie leveren tesamen met het Hart ‘de gegevens
voor de Fransche heralldiek der Koningen, waarbij de
Lelie dan is ontstaan n?t ‘de oude speer der Franken, en
voor de Engelsche heraldiek in ‘de figuur van Leeuwenhart
uit het Huis Plantagenet. (Groep II punt 14 komt ook
een Leeuwenhart tusschen de Baronnen. Hseeft dit misschien aanlei(ding gegeven tot het verhaal der Magna
Charta, waar lde Koning van Engeland op het veld Runnimede gedwongen werd te teekenen Idoor de verzamelde
Baronnen?)
De overeenkomstige af\deeling van Groep 11 geeft hier
de noodige aanvullingen.
Reeds bespraken wij tde Lusignan. De Merlusine zou
dan terug te voeren zijn tot dfe hierboven vermellde witte
zwaan, ldoch hiermede wordt een verandering van opvatting aangegeven, welke naar het kerkelijke overgaat.
In de lIegende van Rloland, Idie tot dezelfde ovlergangsgrloep behoorde, wordt in een Nederlandsche vertaling
gesprok!en van een Hoorn van glas. Dit zal wel een verkeer’de opvatting zijn benustende op h>et feit dat glas in
het Fransch is verre, hetwelk gelijkluidend is met hlet
herabdische vair, zijnde blauw-wit.
Niu is het bekend, dat Lusignan ook een hoorn
gevoerd heeft en zijn deze kleuren aldaar ook wel te vinden. :Met dat alles verLoont Lusignan wel zeer duidelijk de
sporen dat een oorspronkelijk natuurlijke heraldiek van
zeer ir,oornamen aar’d omgezet werd in een meer kerkelijke.
Het wapen van Lusignan blijkt te zijn:
Burelé d’argent et ,d’azur de dix pièces, Un lion de ueules sur le tout. Het burelè d’argent et d’azur kan we Y een
mo’dernen, rechtlijnigen vorm van het o’uder,e golvende
vair zijn. Voorts is (de toevoeging van den Rooden klimmenden leeuw (van Aquitanie?) merkwaardig. Het is nu
ook een Roold-Wit en Blauw wapen, waarvan er verschillende voorbeelden te vinden zijn onldlerdie oudje Fransche
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geslachten, o.a. Aure 1038. Longueval-Buckoy 1081, Toucy
1096. Het is overigens de vraag of het vair zijn bekende
eigenaardige fig,uur niet ontleend heeft aan een primitieve
voorstelling van een blauwe zee met witte golfkammen.
Deze af’deeling wordt overigens afgesloten door een Hoed
waaraan toegevoegd de drie kleuren welke ook Oran’ge
voert, doch hier gesclreideu
als witte zakdoek, roode zakdoek en blauwe kamer. Waarschijnlijk zal men niet ver
mistasten als men hier te doen heeft met de oude Fransche Baanderheercn waarvan Tusignan het prototype was.
Maar daarnaast vinden wij ook het Rood-Zwart van de
Dluitsche keizers (getuige het Amsterdamsche wapen !, en
het Blaww-Wit der Beyersche vorsten in de dubhele kleuren der Dwitsche heraldiek.
Daariiaast dc Flcs~~l~ W i j n dit den nanm Angc-\‘in g a f
aan het Huis l’lant:igene!. Men bedenke hierbij, dal de gele
brem in het helmteeken vermoedelijk de plaats inuremt
van hl11 goud, na*lsl !ict roede schild v:ui d e
Fransc*lic
Seigneurs en de Rlauwc vaan der baandcrhecrcn.
De reeds vermelde gouden band (zie Orangc g&*oep 1) is
misschien terug le vinden in het Huis Châlons. Mtrklvaardig is deze naam in verband met het feit, dat juist in deze
streken (de Kat (Chat ) in hoog aanzien stond. De vergcliiking me1 Groep 1 is voldoende om ons te doen zien d,=.
wij hier te maken hebben met de oude Graven die ook
rechtsmacht bezaten.
Wij zijn thans tot dc volgeede afdeeling genaderd, waarin wij bij Groep 1 vinden voornamelqk Baronnen, Visschen (voor lagere adelij ken en gcestclijltllcid ) en de Kippensoep (het Volk), bij Groep 11 iiel huwelijk als bij de
graven en de zwaan, visschen en een lantaarn voor de
geestelijken, en bij de witle hel en het gerechtshof de afsluiting, wederom een vlag rood-wit- en blauw. (men denke hier aan de kleuren van de Fransche Revolutie].
Een opmerkenswaardig verschil is dat bij Groep 1 het
goud den boventoon voert, bij <den overgang van Groep 1
op 11 de waarde van het blauw uitkomt terwijl te beginnen met deze afdeeling van Groep 11 het Wit of Zilver
den beslisten boventoon heeft. Aangezien wij hier bij de
lagere groepen zijn gekomen kunnen wij ons indenken
de Dfuitsche opvattmgen :
Gol’d ist Adel Silber Gerechtigkeit
en ook
GolId nur fur Ritter Silber nur für Kn(echte.
De oude Fransche opvatting zullen wij waarschijnlijk
terugvinden in het Baronnen wapen van Lippe, evenals
Vianden een huwelij kswapen, waarin het witt’e schild duidt
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op het Witte Paard van deze groep, dat wij later in het
Hannovraansche wapen terug zullen vinden. Waarschijnlijk het oude Sachsische Ross.
De Visschen zijn reeds genoemd uit het wapen van Bar
en (de lantaarn is een zeer bekende geestelijk -figuur,
De OS behoort tot deze afdeeling, komt voor in het wapen van Béarn.
Wat betreft de kippensoep zij vermeld het bekende gezegde van Henri IV ,,A4 chacyun son poulet dans le pot”, dal
vrijwel teruggaat tot de alleroudste opvattingen.
Het meest belangrijke van deze afdeeling moet echter
geacht worden het eerste punt in Groep 1: de Kettingen.
Deze zijn waarschijnlijk de kettingen uit het wapen van
N a v a r r e . D e l e g e n d e d a a r o m t r e n t z’egt d a t Pancho d e
Sterke het legerkamp veroverde van den Saraceen Moilamed de Groene, die het met kettingen omspannen had.
Voor’dien voerde Navarre een schild Or plain als Orange.
Reeds wezen wij er op dat deze afdeeling in Groep 11 vrijwel geheel wil is, maar dan manlijk en voorts dat het kerkelijke hierin beler tol iuiling kom:, nadat in de vorige aftleeling onder de gegevens van anderen aard zoowel hel
kind als het paard in ‘de wieg werden gevonden. Roold cn
Wit wisselen elkaar hier dan ook af. Maar de ketiingen omsluiten het. Hierdoor is de vergelijking mogelijk met de
muur bij de zwaan of de stad Jerusalem, maar ook vinden
wij bij de andere opgaven van Groep 1 dat onder punt 3
de hoogepriester staat, eveneens met een deur als afsluiting
welke de hoorn van Orange kan openen. D,eze eigenaardigheid heeft waarschijnlijk er toe geleid om de kerkelijke opvatting te plaatsen naast de wereldlijke, wat tot de groote verwikkelingen aanleiding gegeven heeft waarvan de
heraldiek de (d,uidelij ke sporen draagt.
Het eenige wat nog valt op Le merken bij Groep 11 is,
dat de afscheidingen als bij Groep 1 aangegeven, nl. Baron,
Visch en Kippensoep niet idiuidelijk zijn aangegeven, doch
dat juist hier o.a. een meer zuivere kennis der oederlinge
verhoudingen noodig is.
:Wat b e t r e f t d e N e d e r - R i j n s c h c heralldieki s h e t w e l
merkwaardig op te merken dat de huwelijkswapens Vianden, Cleeff, Lippe, welke op een gebruik van Groep 11 wijzen in een vrijwel halven cirkel liggen naar #de monden
van den Beneden Rijn. Verder naar bov’en, bij den aanvang hiervan, vinden wij het blauwe schild van Laurenburg met de hertenjacht. Het lijkt aantrekkelijk om de veranderingen in dit wapen, nl. de gouden blokjes te verklaren als een kerkelijke omzetting, waar P. Grüedel gegevens geeft dat de ,,Schindeln”
waarschijnlijk zijn een zoon
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in tegenstelling tot lden vader. D,och ook is een. meer natuurlijke verklaring te vinden. Het blauwe schild met de
blokjes stellen voor het lage drassige land, Naslsau, met
verschilleede heúvels, op een waarvan de burcht gebouwd
werd. Door de legende van de hertenjacht komt men dan
van zelf tot Nasstiu aan het begin van Groep 11.
Ook de Friesche vlag is te verklaren als een blauw-witte
baanlderheeren vaan waarin later de rooIdIe pompebladen
zijn gekomen, geheel in overeenstemming met Groep TI.

GROEP 1.
In chronologische volgorde,
doch van achter naar voren genomen.
GEGEVENS VAN ANDEREN
HERALDISCHE GEGEVENS.

AARD.

1. Oranje (goud) sjerp (band).
cocarde rood -wit -blauw.
2. Varken in rood.
3. Hoorn met honden en hertenjacht blauwe band en
Merlusine.

en dichtgaande deur.

4. Zwaan op een Paal.

Bij muur een open en dichtgaande deur.

5. Witte Hoorn.

Invallende strenge koude.

6. Roode duivel.
7. Roos en Paard, graven en

Aangezichfspijn.

rechters.
8. Leeuw en Speer (lelie).
9. Hoorn met hertenjacht.

1

Hooge priester achter een open

Lanssteek in het hart.

10. Kettingen.
11. Os, Baronnen.
12. Visch, Adelijken en gees-

telij ken.
13. Kippensoep, gemeene volk
14. Hoorn.

Arm onbruikbaar.
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15. Adelaar.
16. Wilde zwijn. Laars.

Been
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onbruikbaar.

17. Blauwe bliksem.
18. Gehoornde koeien, rood
koord.
19. Hoorn met hertenjacht.

GROEP II.
In chronologische volgorde genomen.
2HERALDISCHE

GEGEVENS.

1. Hoorn met Honden en Hertenjacht.
2. Huwelijk (Zwaan).
3. Zwart - Rood.
-4. Gouden Band
5. Blauw met Witten God.
,-6. Flesch Wijn.
7. Huwelijk, Graaf.
8. Hoed.
9. Roode en Witte zakdoek,
Blauwe kamer.
1
10.
11.
12.
13.
i4.

15.
16.
17.

Blauw en Zwart.
Springend wit paard.
Orange.
Huwelijk. Baron.
Leeuw en hart, schrijven.
Visschen.
Opstandigheid, Hoed, Kippensoep.
Knoop. Oranje.

18. Lantaarn met Cape.
19. Schotel met hart en bloed.
20. Bloed van goudvisschen.

GEGEVENS VAN ANDEREN
AARD.
n
z

li
E
F
f
Invallende strenge koude. 9
Ring. Paard in de wieg.
;
Schoenen.
2
P
Vaandel,

Misselijkheid.
Kind in de wieg.

Moord en doodslag.
Schrik.
E
3
2iD
3
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21. Wit, Hel, Intern. Gerechtshof.
22. Gat in het hoofd, verzoening.
23. Vlag Rood - Wit - blauw.

Invallende

strenge

koude.

2
9
iz3
(D
:
k

24. Afgezet been, afgeslagen
hoofd.
25. Blauw, Droefheid. Hoed.
26. Gouden koets, leeuw in

net gevangen, enz. enz.
DELFT, Juli 1939.
J. W. BREGGEN.

Neuwíed.
De stad Neuwied aan den Rijn is gesticht door graaf
Frederik 111 von Wied. Na den 30-jarigen oorlog wilde
hij zijn slot in Altwied niet meer bewonen. Hij bouwde
zich daarom een slot Idat hij Nieuwe Wie’dt noemde.
Keizer Ferdinaed 111 (1637-1657) vergíun’de 26 Augustus
1653 de nie’uwle nedlerzetting
tot stad te vergrooten. Door
de bekendmaking der stedelijke rechten van 7 Juni 1662
kwamen er personen en gezinnen zich vestigen.
Alle niet protestantlen vverd in hunne huizen vrij ,,exerciti;um religionis” toegestaan.
Daarna ontstonden twee protestante gemeenten: een’ rcformeerd en een luthersche.
Deze vereenigden zich in
1877; van 1851 tot 1884 werd na deze fusie de nieuwe
evangelische kerk gebo’uwd.
Hierover vertelt Dr. Vosz uit Neuwied in het maandblad
voor kerkgeschiedenis aan (den Rijn (Aiug. 1938).
*
De kerkboeken van de o’ude Kerken geven vele Hollandsche namen o.a. in het doodenboek 1745 baron van1 Linden, overste in dienst van Nassau-Oranje.
In 1812 Cornelius Jacob van de Graff, gouverneur van
Kaap de Goede Hoop, olud 778 jaren.
Wij vin*den een volledige opsomming van alle aanwez i g e Kerkboekien o v e r )doop, h@wlelijk e n o v e r l i j d e n i n
bovengenoemd tijtdschrift.
J. G. A. VAN HOGERLINDEN.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

205

De beteekenls dep door de wapenkunde gebruikte
kleuren e n hun oorsppotig,
door P. A. de LANGE.

Zilver (wit)

De Egyptenar,en hadden als grondslag voor hunne samenleving de waarheid aangenomen en zij legden die steeds
weer aan als maatstaf bij alle menschelijke handelingen,
die zij zelf te verrichtten of le beoordeelen kregen.
Hierin ligt misschien de verklaring waarom 11zume bcschaving zooveel duizenden van jaren in stand gebleven
is en waarom deze een zoo belangrijken invloed en grootc
verspreilding over de geheele wereld gevonden heeft.
Hel is vanzelfsprekend, dal ofschoon isder Egyptenaar
een volkomen duidelijke voorstelling voor zich zelf had,
w a l waarheicl en rcchtschapenheitl be:eekende, h i j a l s
zondig menschenkind soms van den goedten weg afdwa:jlde. Maar als hij zich vergreep, dan was hij er van overtuigd, dat al mocht hij er hier op aarde voordeel mede
kunnen behalen, zijn zonde op den dag Ider afrekening bij
zijn clood voor den dag zou komen en hij zijn straf niet
zo,u ontgaan.
D e z.g.n. ,,doodenboeken” 1) bevatten een beschrijving
hoe de ziel van een overledene voor de rechlbank der goden wordt gelei,d, waar zijn hart tegen een veer wordt gewogen. Wordt de ziel veroordeeld, dan wordt zij verslonden door Amemit, een monster, dat alle terechtzittingen
bijwoont. Het belangrijkste personage onder de godenrechters was de godin ‘der waarheid IMaat, die altijd te herkennen is aan ‘een stijve, omgebogen witte veer, welke op
al hare afbeeldingen op haar hoofdf prijkt.
Wit was (de veer door lMaat gedragen, en hoog was de
vereering, die de Egyptenaren voor deze godin gevoeld,en.
Haar plaats in ‘de mythologie was dan ook vooraan in den
godenstoet. Zij vergezelde den zonnegod op zijne dagelijksche en nacht’elijke tochten aan boord van zijne barkIen,
varende door hlet hemelruim en door sdle ondlerwlereld, waar
hij steeds weer moes1 strij,den tegen monsters en gevaren.’
Maat was de onpartijdige, de objectieve onderzoekster
en raadgeefster in het heelal. Zij zorgde er voor, dat het
gezag in (den hemel, zoowel als op aarde, snel en onpartijdi zijn taak kon volvoeren,
8 p gevaar af te falen en meer gedachten aan di1 symbool
te verbinden dan er oorspronkelijk aan gewijld zijn, zoo
zou de verklaring van dit symbool aldus kunnen luiden:
1) Britisch M u s e u m Th’e Book of the Dead. 1933 ( E . A . Wallis Budge.)
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De vogel in zijn geheel werd vaak gedacht als een verbinding tusschen het rijk der goden en het rijk der menschen. Een veer, als onderdeel van dit beeld, kan dus betrekking hebben op bepaalde aangeleger.meden, waarbij deze verbinding tot stand kw;am, b.v. bij IdIe beoorideeling van
elke afzond’erlijke menschelijke #daad. Ooik b,eteekent de
veer ,,vIeerkracht”, ,,spontaniteit”.
De stanld van de veer is recht naar boven, wat ‘de heraldiek later zou betitelen als ,,en pal”, een stand die ,,gezag”
uitdrukt, hetgeen duidelijk uitkomt in die oude hieroglyphen, wier beteekenis met gezag in verband gebracht kunnen worden
De veer zelf is tevens een symbool van snelheid. Eeuwen’ o,uld moet het rijmpje zijn:. Al is de leugen nog zoo snel,
de waarheid achterhaalt hem wel.”
De eigenaardige ombuiging zou kunnen1 ‘duiden: e,en zich
b’uigen van het godldelijk gezag over de menschhleid - ,.heschermen.”
En Ide kleur wit beteekende het smettelooze - het belangenlooze - hleL onpartijdig [dienen! van de rechtspraak;
het dienlen zonder arglist.
Zoo vertegenwoordigt in de Nederlandsche vlag het wit
het oude graflelijke recht Idat met rood len blauw alle Nederlanlders aan h’et staatsgezag (Iden vlaggestok) bond: ,,en
bande” zijn de ‘banen toch geplaatst, in (de ;taal Ider hleraldiek.
De Fransche vlag en haar beteek’enis is hier niet mede
in strijd, hierin zijn blauw, wit, rood ,,en pal” geplaatst.
De bedoeling daarvan w’as dat er ‘drieërlei gezag bestond,
van gelijke waardle, al had het burgerlijk gezag dme eereplaats. De Franschen spreken over de klienrrlen van hun
vlag als: la nation, le roi, la loi = blauw, wit, rood.

Rood.
Er moet wel een bijzondere aanleiding geweest zijn om
het rooId tot een der belangrijkste symbolieke kleuren te
bestempelen, want als ‘de primitieve mensch zijn omgeving
bewîust gadeslaat, bIekleedt (daar het roold geen rol van
beteekenis, zooals wèl het zonnegopd, dat hlem van den
morgen tot den avond steeds weer fat zijn vreugde en verwondering vergezelt, of het blauw <der lucht, dat zich in
alle wlater weerspiegelt, of het groen der vegetatie, dat elk
jaar het aardrijk met (een zacht tapijt overdekt.
Evenwel moet er toch één gelegenheid bestaan hebb,en,
waarbij de roode kleur zeer sterk tot hem sprak en zijn
aandacht vasthield.
Dit moet ongetwijfeld het geval zijn geweest, wanneer -
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het bloed van mensch of dier uit de wonde op de aarde
nedervloeide: bij het ,,bloedvergileten.”
Wanneer toch het lichaam was leeggebloed, was heF
leven geweken. IS het nu niet zeer verklaarbaar, dat bloed
en leven, zooal niet als identiek, dan toch als zeer nauw
verwant gedacht werden?
Volgens (de Grieken ontweek d,e ziel uit de gapende
wonde met hlet bloed, waarom volgens Homerus (een wonde gesloten moet worden, en de Europeesche gelelerden
handhaafden dezlelfde opvatting, dat ,,de ziel in het bloed
is” (Cesalpino e.a.) tot dat Harvey <den bloedsomloop ontdekt had 1). Het is dan ook zeer verklaarbaar, dat rood
den Egyptenaar deed denken aan het wegvliedende leven
en dius (de beteekenis van ongeluk had. 2)
Nu is het een oude en al emeene gewoonte bij het vragen
van voorrechten aan de 8 odheid, (datgene tle offeren, dal
men wenscht deelachtig te worden. Hieraan moeten de
bloedige offers worden toegeschreven - men wenschte
al datgene, dat voor het aardsche leven nooldig was en
leven en blo,ed waren identi’ek. Het spillen van eigen bloed
was natuurlijk irrationeel; men wenschte het leigen lIeveu
te behouden. Het bloed van andere slachtoffers moest
>dus vloeien, van dieren, van vijan(den en om het verdelgen
van het lev(en voor de Godheid aanvaardbaar te maken, nam men aan, dat de slachtoffers ‘de vijanden geweest waren van den God. En in feite, werd niet de behoefte der egyptische priesters aan spijs en drank bevredigd ,door de gebrachte spijs en drankoffers? Zon,der dIeze
offers konden zij niet bestaan, zou hun leven niet .bestensdigd blijven.
In tallooze scheppingsmythen zijn ,,bloed en aarde” de
stoffen waaraan de Goldheid het leven sch(enkt.
Doch ook, in zijn onvolmaaktheid, zijn zwakheid en onwetenheid, die hem elk oogenblik duidelijk voor den geest
kwamen, zocht de mensch een verbinding tot stand te
brengen tusschcn zich en ,de krachten, die buiten zijn wil
,en bewustzijn zijn llevensweg
aanwezien. Hiertoe heeft hij
ten allen tijd gebezigd het ,,woorld” en ,,hlet offer.”
Het woord 3) en het offer 4) zijn steeds voor d’en mensch
wonderen geweest, natdat hij in een tijd, die nog niet zoo
lang geleden is, tot geestelijk b#ew,ustzijn kwam.
1)
2)
3)
chard
4)

J. H. F. Kohlbrugge. ‘s Menschen Religie 1933 II bl. 39.
Ebers’ Sapyrus. bl. 1-14.
Wilhelm W u n d t . V ö l k e r p s y c h o l o g i e 1, d i e SprIache. 1 9 0 4 : S i r R i Paget. Hon men learnt to talk 1928.
CFeuzer 111. 51. 152. I 171-173. 174. 188. 246. I V . 128-347.
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Wanneer eer+ en dankoffers buiten beschouwing worden gelaten, dan tracht lde mensc; door het offer levensvoorrechten te verkrijgen. Hij kleeft als geloovige recht op
hulp en bijstand van de Godheid en zoo kon het roode
bloed van het slachtoffer in gedachte verbonden worden
met god’delijk recht, met cen vonnis.
De schrijver van de verhandeling ,.De Dea Syria” zegt:
Wanneer een man een pelgrimstocht wil maken naar
Heriopolis, offert hij een schaap en eet het vleesch daarvan voor een gedeelte op: hij knielt dan neder en bedekt
zijn hoofd met den kop van het offersdier, ierwijl hij een
gebed tot de goden richt.
Wanneer later afbeeldingen gemaakt worden van gehorende go’den, dan is het duidelijk dat daarmede bedoeLd werd aan te geven welke diersoorten voor hen gcofferd moesten worden: (later zOiu hij zelf geidentificeerfd
worden met hlet dier, dat Idan niet gedood moest worden.)
En wanner Phoenicische schepelin)gen
vóór op den boeg
van bun schip horens bevestigen, dan kan ‘dit moeilijk zinders beteekenen (dan: ,,God, laat ons het lfeven op onze gevaarvolle tochten over de onafzienbare waller’en behouden.”
Het offer wordt opgeheven bij aanbieding - en zoo
verheft zich het rood aan (den standaard en vraagt aan de
Godheid recht om te leven; doch hier komt een tweejde
symbool in toepassing - de stok zelf (,,en pal”) het gezag, en wordt ‘dit recht als hoogtepunt van een bepaald
gezag gezien. Wanneer de R’uyter beslotfen heeft den zeeslag te aanvaarden, hijscht hij het teeken dat zijn besluit
kond doet, de rootde vlag.
Capart vindt deze gedachten in het oude Egyptle terug 1):
,,Le roi emportait la tête du belier sacrifié, comme un véri,,table étendarld militaire po:ur s’assurer la protection d’A,,mon au milieu de la bataille. Dans un bas-relief, au mur
Nord dti temple de Ramses 111 à Médinet-Habau, le pieu
,,à tête de belier est fixé sur un char qui procè’de immi,,diatement le char royal.”
Dit alles vormt den grondslag voor Prof. Hierbert Meyer’s
onderzoekingen !die onder verschillende titels verschenen
zijn: Heerfahne iund Rolandsbild. Die Oriflamme und das
französische Rcich. Die rothe Fahne, Stlurmfahnc und
Standarte’ en Freiheitsrolanid bnd Gottesfriedlen,.
De eerste kleur van onze nationale vlag moge dan de
betelekenis
hebben van : godldlelij k algemgen (kepkelijk )
recht.
,
1)

Jean Capart:

Thèbes.

La

gloire

d’un

grand

passé,
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Blauw.
In tegenstelling tol de kleuren rood en wit, die slechts
bij uitzondering #de Egyptenaar in zijn omgeving in de
natuur waarnam en hem tot nadenken kon brengen, stelde het blauw zich als het ware lerstond beschikbaar tot
het maken van vergelijkingen.
Egypte3 bijna altijd blauwe hemel, was zoo nauw verbonden met #de denkbeelden betreffende den zonnegod,,
die er zijn ldagelijksche vaart langs onderhield, ,dat ook het
lazure uitspansel reeds vroeg zijn plaats in de symboliek
opeischte.
Nu werd de hemel waar de zonnebark op dreef aangezien als water 1) ; blijkbaar begreep men niet, dat het bla1iw
reflecteerende water zijn kleur kreeg van het blauw des
hemels - hole dit ook zij egyptologen brengen blquw g@kleurde hieroglyphen steeds in verbin(ding
met water, in
overeenstemming met de kleur der beiden Nijlgoden, die
zorgden dat het Nijlslib over de akkers stroomde en een
rijken oogst den bevolking ter beschikking stelden.
Toch wordt bla’uw als een symbolieke kleur slechts zelden in ‘de Egyptische litteratuur direct vermeld. Behalve
hij dP Nijlgo,den
eigenlijk alleen in vlerbanld met Amen-Re.
Loo schr’ijft Wiedemann in zijn Religion ,der alten Aegypter: ,,Gewoonlijk wordt de god Amen-Re voorgesteld door
,,een menschelìjke figuur, die in de hand den scepter houdt
,,of ook wel het teeken des levens.
,,De zonneschijf en twee lange stijve veeren zijn op zijn
,,hoofd geplaatst, hij draagt een na,uw om het hoofd slui,,tende kroon of somwijlen in plaats daarvan twee Am,,mons’ (rams’) horens.
,,De kleur van dezen god is blauw, waarschijnlijk in ver,,band met ‘de kleur des hemels, waar hij als zonnegod
,,heerscht.
,,De ramshorens vormden zijn hoofdtooi, omdat m’en helm’
,,in Thebe als belichaamd dacht in een ram; daarom lig,,gen langs de wegen, die naar zijn tempel voeren, ontzagJijk groote beelden van rammen, der den god gewijde
,,heilige dieren, ‘die den toegang tot zijn heiligdom bewa,,ken.
1) Onbegrijpelijk is de uitspraak van Dr. Viktor Engelhardt in Die
geistige kultur Agyptens. Babyloniens und Judas z.d. II bl. 51: ,,Agyptens
,,kultur m u s s m a n sehen; d a i s t all,es klarheit d e r F o r m und d e r Farbe.
,,WQ w i r nach G e h e i m n i s s e n suchen w i e d i e a l t e n , welche A e g y p t e n
,,betraten, w e r d en wir bitter enttäuscht. Aegypben muss man sehen und
,,nicht
durchdenken.”
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,,De eerbied voor ‘den ramsgod werd in Thebe in den
,,loop der tijden op alle rammen ovcrgcbracht: he vva:;
,,verboden #deze dieren te slachten. daar ,de .god’leid zich
,,verwaardigd had ‘dit {dier ler barer voorstelling uit te ki:l,,zen: elk letsel aldaar een ram toegebrach’, werd ~1s cen
,,begane zonde beschouwd.
,,Van uit Thebe verbreidlde zich de diens1 van den god
,,met de ramshorens o.a. ldoor dei woestijn naar de oase
,,van J upiter-Amen, waarbij hij vereenzelvigd werd met
,,een daar rceds vereerde godheid van Semitischen oor,,sprong, voorgesteld ‘door een sleen. Van hier uit ~oml
,,deze dienst zijnen weg, ver over zee naar Griekenland,
,,waar o p vcrschillcnde p l a a t s e n Amen-tempels werden
,,opgericht.
,,Dezc godheid verkreeg ili de Grieks&-Oostersche bc,,schavingsgebieden overal een groote bckcndlicid door
,.Alexander den (iroole, die zich z o o n van Jupiter-Bmcn
,,liet noemen en op zijn munten zijn beeltenis deed ~rer. itl,,ren met om zijn ooren gebogen ramshorcn,<.
,,Loowel in Griekenland als in Thebc was liet (le m:\cht
,,der voorspcllil~g aan Amen toegco;cllre;-cn. w.elkl: (te kern
,,van zijn dienst uitmaakle. In zijn b.ikcrmat, in ‘l‘hef~c,
,,werd hij geraadpleegd, waunecr de schuldige a:in ~31
,,diefstal moest worden ontdekt. De Thebaansche konin,,gen zagen in hem den altijd beschikbaren raadgever en
,,riepen hem aan als heer des hemels, troon der lvcrcld CQ
,,koning der goden.
,,Hij dee’d hen ten oorlog trekken en vocht in hunne
,,veldslagen mede ; hij bezorgde hen de overwinning, zoo,,dat hem een groot gedeelte der buitgemaakte goederen
.,,toekwam.
.,,De Thebaansche vorsten trachtten bij alle vraagstukken
,,van gewicht, zelfs betreffende bepalingen in een testa,,ment, de meening van ‘den god te leercn kennen, door het
,,stellen van vragen, die dan slechts mei ja of neen beant,,woord werlden. Zoo bekrachtigde hij besluiten. en hem
,,die ‘de bepalingen daarvan niet nakwamen, trof de vloek
,,der godheid.‘,’
In een hymne 1) aan Amen-Re heet het: Rustend waakt
,,gij, terwijl ieder slaapt.”
Dit zorgen voor- dit waken over- de kleinste belangen
der individuen wettigl de veronderstelling, dat blauw identiek is met ,,waken”, ook in de wapenkbn’de. Hset was de
onontbeerlijke eigenschap van den ridd#er aan wiens hoede
1) Papprus Boulaq No. 17.
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een kasteel of grens ter verdediging is :oevertrouwd doch ook van het staldsbestuur, dat overldag aan ‘de poorten
schildwachten plaatste - d e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t e n
tusschen hare burgers opmaakte en de uitvoering er van garandeer!de, dat (de zorgen voor het ‘dagelijksch brood behartigde door waakzaam te zijn voor de belangen van visch
vangst of landbouw en ‘s nachts alle poor:en deed sluiten
en de wallen deed bewaken.
Voorwaar de functies van Amen-Re en van een Middeleeuwsch stadsbestuur verschilden onderling niet veel.
En een nadere bevestiging van de meening dal blauw
gelijk gesteld moet wor’den me1 ,,wakien”, ligt niet alljeen in
het reeds aangehaallde,.boek ,der fdoo8den”, waarin verwezen
wordt naar een beeld van Henkaura, w:iarbij de tekst uit
inlegwerk van lapis lazuli bestond en een gebed om bescherming uitdrukte 1), ldocil ook in een mededeeling van
den ou(den egyptoloog Brugsch 2): Jn der Pflanzenwelt
erscheint die dunkelblaue Farbe als Indigo, welciler bis in
,,die G e g e n w a r t h i n e i n zum F ä r b e n lder gewöhn,lich’en
,,Hausgewänder
i n B l u s e n f o r m b e n u t z t wir’d. D i e a l t e n
,,Aegypter gaben dieser Pflanze den Beinamen Dar-ncken
,,d.h. : ,,vor Schalden bewahrend.”
I-Zer wordt de depde kleur der ?Jederlandschc
vlag herkend als de privilegies der steden, als hunne voorrechten.
hun eigen rechtspraak.
Niet te boud is ,deze uitspraak, want in onze Nederlandsche litteratuur wordt herhaal~delijk
gememoreerd, dat men
in verschillende steden drie , ,rechtss’tieenenT’
had liggen in
de straten, een roode, een witte, een blauwe. In Leiden
zijn deze lang b,ewaard gebleven. 3) Ik zie in ‘dit alles: kerkelijk-, grafelijk- len stads-recht, en misschien in ,de stee..
nen, ,,rechtsgrondlen.”

Groen.
Het groen zou men naar beteekenis, de meest wasch1 ) O p t a l r i j k e stèles <en m u m m i k i s t e n k o m e n geb,eden om bescherming in blauwe hierogylphen voor.
2) Brugsch Pascha. Aus dlem Morgenland’e, Reclam
Ed. bl. 20.
3 ) Navorschter V 1 8 5 5 ; h e t a r t i k e l ,,Blauwe Steenen” v a n g t a a n o p
p a g . 3 8 . Z i e vetder n o g : v.d. Aa. aardrijkskundig woordenboek op
Muiden. Velius Chroni’ek v a n H o o r n o p a n n o 1 4 2 0 . v . d . A a v e r m e l d t
seinvlaggen tijd,ens h’et beleg van Sluis tegen de Franschen, op Sluis
(1794)) waarbij wit = ,,dienen” of ,,wìj zullen U helpen” en blauw =
,,blijft waakzaam”. verondersteld mag worden te hebben b#eteekend.
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echte kleur kunnen noemen. In bijna alle klcurencôtics
zijn er gedachten van hoop en \~crwachting aan verbonden - de hoop op een betere toekomst - de verwachling
tier wederopstanding.
Ook deze kleurduiding vindt volgens Brcastcd zijn oorsprong in de Egyptische beschaving.
,,Behalve het rijk der zon, zoo zegt hij, waar godheid ,en
,,mensch gescheiden bleven, bestond er nog een ander
,,gebied in de natuur; daar echter hald de mensch reeds
,,vroeg een aanvang gemaakt met samenwerking met de
,,mysterieuse krachten van een ongekende godheid, en
Jeerde ‘door het geven van leiding aan die geheimzinnige
,,machl, deelgenoot te worden, in de door hare werking
,,verkregen weldaden.
,,Dezc meer leidzame natuurkrachl, waarmede de ster,,veling een soorl partnerschap kon aangaan. was die, wcl,,kc zich opc’nbaarcl~~ in hel lcvt~n der planten.
,,Wij wezen cr reeds vroeger opY dat het cultiveercn van
,,wilde tarwe cw rogge. het beslaxn v*.ln den prchistorischcn
,,mensch volkomen veranderde. Van cen zwervend jagersJeven ging hij over tot het gebonden beslaan van den
,,akkerbouwer. Di1 heeft ~~~aarschijllli,ika c h t tl licndui,,zend jaar geleden plaats gegrepen. Hel was een nieuwe
,,wereld die door Ideze omvorming in Egypte en Westelijk
,,Azië geschapen werd in hel latere steenen tijdperk.
Joel1 de landbouw in hel geheele nabije Ooslen ten
,,slotte groote gebieden in cultuur had genomen, hel eerste
,,landbouwgebield deed ontstaan in den maatschappelijkeQ
,,ontwikkelingsgang, ontstond een algemeen vlerbreid be,,sef, dat de mensch, van de vruchlen die de groene vel,,den opleverden. overal voor zijn bestaan afhankelijk was.
,,Deze bewustwording loop1 nog geheel parallel met de ge,,voelens, die onzen voorouders cr toe brachten in het na,,jaar een dankfeest aan te richlen naar aanleiding van
,:den binnengehaallden oogst.
,,Deze gewaarwording van afhankelijkheid van de vrucht,,baarheid ‘der aarde, (die ontstond toen hij van het jagers,,bestaan tot het leven van landbouwer overging, en een
,,diepgaande verandering in zijn levenswijzle met zich me,,de bracht, vond een weerspiegeling in zijn godedienstige
,,zienswijze.
,,Het onsterfelijke leven der vruchlbare aarde. dat w-cl
stierf, doch altij(d weer vermeerd, rijker, herboren werd,
,,wcrd voorgeslek~ als een stervenden doch sleeds weer
,,op staanden gold.
,,Vandaar Idat men niet slechts van Osiris, den meest ge-
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,,vierden god in Egypte, aannam, dat hij geleefd had, gej,storven en weder opgestaan was, doch heL zelfde geloofde
,,men in West-Azië van vele plaatselijke goden, waar
,,Osiris bekend was als Tammoez of Adonis.
,,Uit de mythe van Osiris, welke in herinnering breng;,
,,hoe het doolde lichaam van den god bij Byblos aan de
J’hoenicische kust aanspoelde, waar hij als een boom in
,,vollen
bladerendos herleef$de,
blij kt Idat de herinnering
,,aan dit gemeenschappelijk geloof, (dat Egypte en Azië
,,reeds
in de vroegste oudheid vereenigde, alszoodanig
,,nooit aan de vergetelheid is prijs gegeven.
Joo werd een boom het symbool van nieuw herleven,
,,en vond men daarin aanleiding jaarlijks schoone feesten,
,,te vieren, waarbij een omgevallen boom wederom over,,eind werd gezet en met veel plech;igheild
herplant, en als
,,op deze wijze weer teruggekeer~d
toL het leven werd hij
,,fraai versierd en met groene bladeren bedekt.
,,Deze boom leeft bij ons nog voort in den vorm van een
,,Mei-mast, dien wij altij,d nog oprichten en versier,en;
,,onder feestbetoon en dans vieren wij den terugkeer van
,,het voorjaar.
,,Daar, vóór het schrift bekend was, een voorhistorisch
,,gcbetiren.
zooals de aanvang van den akkerbouw, uit den
,,aard der zaak geen te boek gest,elde oorkonden heeft na,,gelaten,
moeten wij wel in het geloof aan Osiris ,onge,,twijfeld een echo hooren van de groote verandering in
,,de samenleving, die de eerste bewerkers van dien grond
,,deden ontstaan.
,,In het Osiris geloof nemen wij de religieuse reflex waar
,,van de beoefening van den akker. Eren der eerste sporen
,,van het menschelijk denken, dat wij kinnen ond’erschei,;den werld gevormd, toen voor het eerst een ntiuw en
,,waarneembaar contact en welgezinde sam’enwerking ont,,stond tusschen #den mensch en het groenende
plan,,tenleven.
Dit oefende leen machtigen invloed uit op zijnte
,,voorstellingen van leven en dood, hetgeen later door,,werkte in de grieksche mysterien, waar de inwijding van
,,den neophyt gepaard ging met zijne aanbieding van een
,,bundel korenplanten of een korenaar, en zelfs in1 het
,,Nieuwe
Testament is er een naklank van te vinden. 1)
Joorwaar, voorwaar zeg ik U: indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zoo blijft het
alleen; maar indien het sterft, zoo brengt h,et veel
vrucht voort.”
1 ) Joharmes
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,,Deze voorstelling werd in d~ln loop der tijden nauw
,,verbonden a a n cen g r o e p geloofsge’dachten. dit allen
,,betrekking hadden op de belooning en straf aan gene
,,zijde van het graf, waardoor de Egyptische mo:-a:ll tot
,,in den gron’d veranderd werd.
,,Voor wij de Osirische moraal behandelen, moeten wij
,,echter nog wat dieper ingaan op de beleekenis van Osiris
,,als een nabmrgod. VVaar er geen meeningsverschillen bc@aan, over de verpersoonlijking ,der natuurverschijnselen,
,,waarvan Re-Atoem, Horus en de andere zonnegoden de
,,dragers waren, <daar is ter beantwoording der zelfde
,,vraag ten opzichte van Osiris veel onzekerheid gewcesl
,,en er is druk over van gedachten gewisseld. Welk wet,,omschreven natuurverschijnsel stelde hij voor?
Jooals deze verme18d wordt in de Pyramiden-teksten
,,hebbcn wij daarin dc duidelijkste verklaring van Osiris’
,,wezen. Zij ligt daar besloten in de vermelding van heqinden van lden dooden god, door zijn zoon Horus: ,,Ho,,I?US komt: in u. jjong als het verscilc water h~~:.ltenl hij
,,zijn vader.”
,,Even duidelijk uil zich koning Ramses IV, die zicli lei
,,den gold richt met de woorden Joorwaar, gij zijt dc Nijl,
,,zich uitbreidend over de velden bij den aanvang der jaar,,getijden, door het kocht, dal in U is, leven goden en
,,menschen.” In deze twee oude bronnen wordt Osiris ver,,eenzelvigd met water en wel in het bijzonder met liet
,,water van den Nijl.
,,Osiris moge dan al vereenzelvigd zijn met water. zelf
,,met groote waterstroomen, toch was hij slechts verbon,,den aan een bijzondere uitwerking van dat water op
,,de aar’de. Osiris werd er mede geidentificeerd als bron
,,van vruchtbaarheid - de leven schenkende kracht van
,,het water.
,,Aan de bebouwde velden wordt het leven geschonken
,,door het water, hetgeen Osiris eveneens nauw verbindt
,,met den klaargemaakten akker.
,,Dezen gedachtenloop volgend, voert hij tot de verklaring
,,van een hymne uit de 12e eeuw v. Chr. waarin Osiris
,,niet slechts de verpersoonlijking is van het bouwland.
,,maar ook van de geheele aarde. Deze h mne bevat de
,,woorden : Jan U zij gezegd, dal de Nij 9 te voorschijn
,,treedt hit het zweet Uwer haWen, gij stoot de lucht
,,‘uit, die in Uw keel is, in de neusgaten van den mensch,
,,en god!delijk is datgene hetwelk den mensch doet leven.
,,Heilig is ook de vochtige adem Uwer neusgaten en heilig
,,is de wind, die (door het weelderige groen van den boom
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,,blaast, of langs de rietstengels, de planten, de rogge, de
,,tarwe en den boom des levens.
,,wanneer waterloopen gegraven worden. huizen en
,,tempels gebouwd, wanneer voor de groote monumenten
wanneer grafkapellen
,,de steenen worden aangesleept
,,en graven in de rots worlden uitgegraven, dan rust dat
,,alles op U, - gij zijl het die alles tot stand brengt. Dat
,,alles torscht gij op Uwen rug, ofschoon het meer is, dan
,,in schrift kan worden weergegeven. Uw riug is nergens
,,ontbloot, omdat alles op Uwen r’ug rust.
,,De schrijver dezer hymne beschouwde Osiris als de
,,aarde, doch wel in het bijzonder als #de zich met groeQ
,,overdekkende aarde.
,,In de ou!dste toF ons gekomen overleveringen betref,,fende Osiris was hij verbonden aan het plantenrijk, vaak
,,wordt hij er mede vereenzelvigd.
,.Als in het begin der Tweede Unie ‘de Egyptische natie
,,van uit Memphis geregeerd wor’dt, komt Memphis voor
,,in het bekende idrama (waarin den statlus van den god
,,Plah wordt omschreven) als lde graanschhms van den
,,god, en dit was voor de causaal-verband uitdenkende
,.priesters een aanleiding om Osiris in dit drama op te
,,nemen, teneinde een verklaring te kunnen geven, hoe
,,Memphis een graanschuur van den god geworden was.
,,Omdat het waarneembare in de natuur steeds hunne
,,gedachten overheerschte, zleiden zij dat deze benaming
,,van Memphis ontstaan was, omdat aldaar Osiris ver,,dronken was in zijn eigen golven: daardoor werd de
,,plaats de graanschuur van den god.
,,De oudste voorstellingen van Osiris in de Dooden
,,Boeken gegeven vereenzelvigen hem met het graan, het,,geen blijkt uit de woor#den van den afgestorvene ,,Ik ben
,,Osiris, als koren leef ik, als graan groei ik, ik ben de
,,rogge.”
,,De oorspronkelij kle opvattingen in de Pyramiden Tlek,,sten beschreven, toonde eveneens Ide naíuwe verwantschap
,,tusschen Osiris en het plantaardige leven.
,,De veel voorkomende afbseldingen, van het uit het
Jichaam van Osiris ontspruitende graan, of van den
,,boom, die uit zijn graf groeit, of de als mummies voor,,gesteldle beebdjes van d,ezen god, gevormd uit gebroken
,,graankorrels vermengd met aarde en begraven met den
,,doode en op die korenakkers, ter vetirijging van leen, overqloedigen oogst, zijn volkomen in overeenlstemming mlet
,,de voorgaan(de verklaring betreffend’e the god of verdure.’
De kleúr groen geeft inderdaad geen wilsuiting te ken-

nen en daardoor is haar gebitlik in de wapenkunde beperkt, zij kan uiling geven aan bcxhcidenheid, de hoop
‘een verkregen ambt goed te zullen kunnen waarnemen,
de verwachting (dat een geschonken heerlijkheid wat zal
opleveren e.d. of aan een tevreden beschouwen. Het hart
van den mensch, zegt de Egyptenaar wordt groen bij het
zien der als een smaragd lichtgevende, bouwakkers. Tallooze sieraden van smaragd, ringen, armbanden en dergelijke vertolkten de hoop op een gunstige toekomsi.
Wallis Budge geeft op blz. 487 een overzicht van de beteekenis van groen (en ook andere kleuren) in verschillende kleurchdes. In de magiek was groen een gocdc, g’vlukkige kleur. 1)
Als Hathor de oude hemelskollingin in later tijd Osiris
taak overneemt wordt zij afgebeeld met een groen gelaat.
Ook in de wapenkunde is groen de kleur der hoop, der
blijde verwachting.

Zwart.

Lewis Spence heeft in een zijner piublicaties ook eenige
woorden gezegd over zwart als symbolieke kleur en zijne
mededeelingen worden bIevestigt
in tallooze werken over
Egypte van andere geleerd<en. Daar Spence een eenvoiudigen en duidelijken stijl schrijft, en het doel van deze verhandeling de bewijzen voor de vooropgezette hypothese
woordelijk weer te geven, op gevaar af den lezer wel eens
onnoodig te vermoeien - zo0 moge zijn ioelich?ing op
de kleur zwart hier volgen 2):
,,Men heeft beweerd (en waarschijnlijk i.5 dit zoo ,I dat
.,,de kennis der alchemie in oud-Egypte ontslaan is. Het
,,woord
alchemie wordt gewoonlijk tol het Arabische
,,woord
al khemeia teruggebracht, ldoch men heeft even.,,eens beweerd dat het van het egyptische woord1 kemt
,,kan afgeleid zijn: dit beteekent zwart of donker en
,,wordt
gebruikt speciaal voor de donkere kleur van het
+lijk, dat Iden bodem aan b’eide zijden van den Nijl vormt.
,,De egyptische Christenen of Kopten brachten naar
,.men vermoedt, het woord in den vorm khême naar de
,,Grieken,
Romeinen, Syriers en Arabieren over. Op een
,,vroeg
tijdstip had,den de Egyptenaren een groole vanr,,digheid in het bewerken van metaal en volgens sommige
1 ) O o k J . J . ‘Bacho$en w i j d t i n z i j n : Urreligion und antike Symbole.
Rlecl. eld. ll. bl. III. eenigen aandacht aan verschil18ende
kleuren, waarmede echter geen nieuwe gezichtspunten worden geopend.
2) Mythen en L’egendaen van Egypte. Ned. vert. 1919.
3) Reeds toegepast bij de verklaring van het wapen van Amsterdam.
Serieuitgave der Noordh,ollandsche gemleentez+eglels
No. 4 en 5. 1937.
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,,Grieksche schrijvers gebruikten zij kwikzilver bij de af,,scheiding van goud en zilver uit het natuurlijke .erts. De
,,afval, welke uit dit proces overbleef, vormde een zwart
,,poeder
en men veroederstelde, dat dit de eigenschappen
,,van de verschillende metalen, welke tot zijn verbinding
,,bijgedragen hadden, bevatte.
,,Dit poeder werld tot in zekeren graad, met het lichaam.
,,dat de go,d Osiris in de onderwereld zo’u bezitlen, geidcn,,tificeerd en aan beiden werd de gedachte gehecht als
,,aan een bron van licht en kracht.
,,Aldus, zegt Buclge, nam tegelijk me1 de toenemende be,,kwaamheid bij de gewone metaalbewerking in Egypte,
,,het geloof toe, dat tooverkrachten uit samenstellingen
,,en verbindingen bestonden, en d’e wijze van be,,handeling der metalen en de kennis (der scheikiunde,
op
,.het gebied (der metalen, en hun tooverkracht, werd
,.door den naam kheeia aangedui,d,
d.w.z. .de bewerking
,,van het zwarte erts; dit werd als de werkelijke grondslag
,,der gedaanteverwisseling beschouwd. Indien deze theorie
,,jGst is, hebben wij hier niet alleen de bakermat der
,,practische alchemie, doch tevens het ontstaan van een
,,deel ‘der alchimistische wetenschap, welke tol kort voor,,heen, vreemd genoeg, v,erwaarloosd
is. Bedoeld wordt tic
.,,geest,elij ke alchemie, welke van dezelfde svmbolen en
,,dezelfde
taal gebruik maakte. als de prac&che kveten.,,schap, en welke, naar men gelooft, vele diep phychischc
,,en mystische geheimen bevat. Voor den Egyptenaar was
,,deze gedachtenverbinding echter voor ‘de hand liggend,
,,Hij dacht zich Iduisternis
en licht, goed en kwaad, als
,,emanaties van de hoogste godheid. Zoo zag hij in Osiris
,,den zonnegod, doch ook Iden god des doods. OpbouwendrC
,,en verwoesten’de
natuurkrachten hadden voor hem slechts
,,één .oorsprong.
,,De mythologie verhaalt omtrent Osiris het volgende.
,,Toen Osiris de regeering van Egypte aanvaard had,
.,,voerde hij #den landbouw in en gaf wetten en stichtte een
,,dienst
voor godenvereering. Onder zich stelde hij zijn
,,broeder
Seth (Typhon) aan als staldhoiuder, welke hlem
,,bij zijn afwezigheid verving. Deze nu voerde bij een dezer
,,gelegenheden een samenzwering uit met 72 andere xoor.,,aanstBande
onder~daeenl. Bij zijn thuiskomst boold Seth
,,Osiris vele geschenken aan. Een buitengewoon fraai be,,werkte kist, w!elke eveneens aanwezig was, bestemde Seth
,,als geschenk aan hem, wiens lichaamsbo,tiw met de groot,,te het meest overeen zoU komen. Ieder ‘der aanwezigen
1) A. E. Waite, Hi’dden

church of the holy grail. bl. 553
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Jegde zich in de kist om hiervan een proef af te leggen.
Joen Osiris zich er in had uitgestrekt sloten de samen,,gezworenen het deksel, bevestigden het door het geheele
,,werkstuk in gesmolten metaal te dompelen en lieten de
,,kist in de rivier nederdalen en met #den stroom naar zee
,,afdrijven. Isis, zijn gade zocht door het geheele land om
,,de kist terug te vinden. Eindelijk verneemt zij, dat deze
,,bij Byrblos zou zijn gestrand. Van#daar gelukt hei haar het
Jijk van haren echtgenoot naar Egypte terug te brengen.
,,De uitgekozen, verborgen bergplaats voor het lijk wordt
,,echter aan Seth verraden; (deze maakt Ier zich meester van
,,hakt het in 14 stukken, en slingert die naar alle deelen
,,van Egypte.
,,Aan Isis gelukt het nu al deze stukken terug te vinden.
,,Zij begraaft elk deel op de eigen vindplaats, hezgeen de
,,vele Osiris graven in het land moet verklaren. Nu keert
,,Osiris terug uit de onderwereld, waar hij sedert Seth’s
,,verraad verblijf gehouden had, en waar hij als vorst re,,geerde.
,,Hij roept zijn zoon Horus mede ten strijde op tegen
.,den valschen Seth en deze overwlint hlem. In dit verhaal
;,zag de Egyptenaar Osiris als onldergaande
zon, 8door de
,,duisternis overwonnen, wier Heer, Seth voorstelde.
,,In Horús zag men den zoon van Osiris, (dus de zon van
,,den nieiiw aanbrekeh(den
dag, welk’e zich wreekte op
,,Seth. Horus zet zich dan op den troon zijns vaders, wekt
,,Osiris tot nieuw leven, opdat hij in het rijk van het WesJen over de dooden zal regeeren. Zoo is Osiris van een
,,zonnegod,
een Idoodengold geworden.”
Reeds in zeer oude tijden geloof,de men, dat de god van
het kwaad, Seth, wiens dierenkop dien van een varken
was, zich vertoonde in den vorm van een zwart varken,
toen hij het oog van Horus uitrukte.
Zwart was het teeken van doo,d, verwoesting, doch tevens
lag in deze kleur de verwachting van nieuw leven, deze
opvatting komt tot uiting in velerlei kleurcôdes en ook in
die der wapenkunde.
Wanneer toch in den aanvang der vijftiende eeuw de
dorpen in West-Friesland hunne privilegies vernietigd zagen, hunne zegels gebroken, kozen zij na het herstel den
kalen zwarten boom als wapen en gaven zij daarmede te
kennen, dat hun oulde vernietigde voorrechten door een
nieuwe regeling weer tot bloei zouden komen.
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TOEVOEGSEL.
Règle des oppositions.
La règle des oppositions cst commune fi la langue des
couleurs et à tous les symholes en giénéral; ellle leur attribue la signification opposée il telle, qu’elles possèdent directemen 1.
Dans la Genese, le serpent représente le maluvais genie
et les pères de I’Eglise appellent le Messie, lle bon serpent.
En Egypte, l’eau était le symbole de la régénération, et
la mer était consacreé à Typhon, type de la dégration
morale.
De même, le rouge signifie l’amour, l’égoisme et la haine:
le vert, la régénération cClcs e et 111 d,égradation
infernale,
la sagesse, et la folie.
Cette règle loin d’apporter ‘de l’obsdurité ou de l’arbitraire dans la signification des symboles, leur donne un
6nergie inconnue aux langues vulgaires.
La symbolique des couleurs pouvait se passer de ce
moyen et elle l’a conservé, cornme une de ses plus grandes
beautés.
En effet, le noir, uni aux autres couleurs, leur donne la
siguification contraire. Symbole du mal et du faux, le noir
n’est pas une couleur, mals la négation de toutes les nuances et de ce qu’elles représentent.
Aussi, le rouge désignera l’amour divin: uni au noir, il
sera le symbole de l’amour infernal, de l’égoisme, de la
haine et de toutes les passions de l’homnie dégradé.
PORTAL.
Deze opvalling lijkt mij niet meer aanvaar’dbaar.
De Pharao biedt hel godenbeeld de ,,monkhil” aan, de
witte, groene en roode banden.
Zie Morel du caractère religieux ‘de la roynulé Pharaonique (blz. 166.)
-De koning is steeds (de dienaar (der godlen = wit.
Hij heeft tot taak de afgestorvenen l’evend te houden,
groen, daarbij teve-s (de positie in het hiernamaals gelijk
te maken aan hun rlechtsposilie op aarde beklleed = rood.
-.
NABETRACHQ’ING.
Na het gereed komen van ‘dit manuscript kwamen mij
nog de navolgende gegevens onder lde oogen, die betrek‘king hebben op twee belangrijke vragen, die uit het voorgaande opstel van zelf naar voren komen:
f. Hebben de egyptologen nooit eens de aandacht ge-
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vesligd 01) het voorkomen van oude egyp:ische
kleurensymboliek?
2. Hoe heeft eventueel deze wetenschap haren weg gevonden naar het Noor,den?
Voor de eerste vraag zij verwezen naar de Revue archhologique IIIe serie. tome XXXII 1895 p. 27 waarbij George
Foucarl in zijn zeer belangrijke bijdrage, getiield: ,,l’Histoire de 1”écriture égyp tienne”, het volgendIe verklaart:
-- Mais je crois devoir signaler la planche du fron,,&$ice (le signe exprimant le nome de Beni-Hassan re,,produit en grandeur originale) parce qu’il y a ltz le point
,,de départ de toute une serie de recherches archéologi,,wes. Pour qui n’est pas familiarisé avec les peintures
,,murales de I’Egypte, cette planche sera une révelation
,,du degtié de pureté et Id’élegance
auyuel était arrivée en
,,ce pays la peinture héraldiyue. Et ce mot héraldique n’est
,,pas ici une exprcssion forcée;é il n’y a pas plus d’exagé,,ration à l’employer que ceux d’armoiries et de blason.
,,car le concept du moyen âge a été, sur ce point, celui
,,de 1’Egypte féodale. Ce sont bien des armes cl;ue posséldait
,,chaque famille dc la noblesse héreditaire, et si le dispo,,sitif des parlies hbraldiques n’est pas le nolre, ce blason
,,a eu comme celui d’Europe (des parties et un agencement
,,fixes: il a exprimé des idées parfois singul’ièrement ana,,lo&es eux nôtr’es et il s’est orienwe aussi vers les mê,,mes procédés conventionnels et symbolistes.”
Deze zeer duidelijke en principieele uitspraak van een
bevoegd egyptoloog opent de zekerheid dat een verder
,,navorschen” nog vele gegevens zal opleveren, die voor
een recht begrip ook van onze heraldieke stukken of figuren onontbeerlijk zijn, dus niet alleen voor onze heraldieke kl,e’uren.
Betreffende de tweede vraag zij in herinnering gebra-ht
dat de oude Grieken reeds een groote belangstcelling
voor
van
Egypte gehad hebben. Grieksche geleerden trachtt,en
de egyptische priesters zooveel mogelijk kennis te krijgen
van hunnen godsdienst en van de mysterien bovenal.
Creúzer behandelt ‘dezen #egyptischen
invloed reeds in
zijn levenswerk Symbolik und Mythologie der alten Völeer ($5 61-63-65 etc.)
Vooral echter de stichting van Alexandrie bracht een
werkzamen’ invloed tot sland op de Grieksche en Hebreeuwsche denkwijzen, later vond Rome hier een vIerrijking van haar wereldwijsheid en ten slotte sl!udeerden
te
Alexandrie #de eerste christenen gedurende honderde van
jaren in de beroemtde
bibliotheek aldaar. Ook al werd
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deze helaas vernietigd., het egyplische zaad ontkiemde ongetwijfeld ook op chrlstelij ken bodem.
In de mid,deleeuwen schreven Horapollo en Chaer~mon
hun werken over de hieroglyphen en in de zeventiende
eeuw was het de geleerde Jesuit A.hanasius Kir& cr die
aan dit onderwerp zijn volle belangstelling wijdde.
De beteekenis, die zij voor de hieroglyphcn aangaven,
was in den regel juister, dan de verklaringen daarvan,
die hun fantasie veelal ontsprolen waren.
Zoo lang geen volledige verklaring in schrift of druk
gevonden wor#dt, welke den band bewijst tiussch,en Egyple
en de Westersche wapenkunde, is het we;enschappelijk
bewijs daarvoor nog zoek en zal men zich tot het zoeken
naar aparte gegevens en hun onderling verband moeten
beperken.
Belangrijk daarvoor zijn nu vele wapens van Noordhol1 andsche gemeenten. Schakelt men daarvan uit de geslachtwapens - de sprekende - en de religieuse wapens,
dan houdt men een niet onaanzienlijk aantal over, dat
zeer waarschijnlijk illustraties zijn van bepaalde oorkonclen, in zekeren zin dus vertalingen. Een verklaring waarom dit verschijnsel in ‘t bijzonder in Noord-Holland is
terug te vinden, lig; wel in het feii van vroege onafhankelijkheid van ‘den leenheer.
Deze Noordhollandsch,e gemeentewapens zijn in zccr veel
geringer omvang, toch even goed belangrijk als de beroemde steen van Rosetta en mocht het gelukken daaruit
een kleurencôde te leeren kenn’en, die toepasselijk zou
blijken op bepaalde Egyptische voorstellingen, #dan zou dit
ongetwijfeld het begrip van ,deze wapens verrijken. Evenmin als alle onze hedendaagsche kléuren in een heraldieke
beteekenis gebruikt worden, zal dit in Egypte het geval
zijn geweest.
Ten slotte nog een opmerking over het weergeven cler
kleuren bij ongekleurde wapenafbeeldingen. Rietstap geeft
van de verschillende stelsels in zijn Handboek der Wapenkunde een overzicht, waarbij opvalt, dat men aanvankelijk getracht heeft het Babylonische stelsel te volgen,
het aangeven der kleuren door afbeelding van de sterren,
waaraan Babylon een bepaalde kleur toeschreef. Dit is
in de practijk niet aanvaard geworden, (doch wel een stelsel van pater Petra Sancta (ao
1638).
Waaruit waren des paters aanwijzingen voortgekomen?
Het heeft er allen aanschijn van, dat ook hij teruggr’eep
%op egyptische motieven.
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DC ~011 werd in Egyple voorgesteld door een cirkel me!
een zichlbaar middelpunt, de pater stelt voor goud weer
le geven door poinlilcrring:
Voor zilver nam hij het voor dc hand liggende wit aan:
zijn voorstelling van zwart wordt teruggevonden in het
egyptische teeken dat provincie (nome) beteekent : de
zwarte lijnen rechthoekig over elkander = de afwateringsen bevloeiïngskanalen m hel alluviale zwarte ldmct.
Tegenover het zwart van den cul.uurgrond stonden voor
den Egyptenaar de roode bergen, die in het Oosten van
den Nijl een zeer scherpe afscheiding maakten tusschen
bebouwbaren bodem en onvruchtbare woestenij. Aan de
bijna loodrechte lijn der Oostelijke rolswanden verbond
hij het begrip rood. Petra Sancta stelt roo,d voor als de
loodrechte traceering. Het egyptische teeken voor beq,
werd aanvankelijk bijna steeds in roode kleur weergegeven :
Het blauw - de horizontale lijn wordt teruggevonden
in Egypte, in het hemelsteeken (profaan te vergelijken met
een omgekeerd messenleggertje).
De schuine streep voor groen is in overeenstemming met
de hieroglyph voor land; twee evenwijdige horizontale lijnen verbonden ,door twee dwarslijnen = groen( ?) land.
Deze parellen zijn m.i. te opvallend om hier aan een
toeval te denken: te minder omdat hier een poging gedaan
werd - een babylonisch stelsel te vervangen - ‘daarvoor
kon toch geen aanvaardbaar fantaslisch stelsel in de plaats
komen, doch wel een ontleening aan een andere oude beschaving.
Nog een opmerking zij hier aan toegevoegd:
De Hooge Raad van Adel besliste, dat voor ‘de gemeentewapens waarvan de kleuren onbekenld waren, de kleuren
van het Rijkswapen moesten worden gebruikt; #deze waren
goud op blauw. Dit voorschrift is een builengewoon gelukkige trouvaille geweest. Waarom? Omdat blauw en goud
passe-parto’ut kleuren zijn: waken over en bestendigen
beteekenend. Al ‘deze dus gekleurde wapens hadden dus.
de beteekenis van: wij wenschen te wakle#n over Ide bestendigheid, (der in ons wapen voorkomende stukken, wier beteekenis voor ons niet meer begrijpelijk is, doch ,die wij
beschouwen als het symbool van ons rechtsgebied.
Indien ‘deze door Iden Hoogen Raad van Adel gegeven
oplossing van een zeer moeielijk vraagstik aan louter
toeval zou geweten moeten worden, dan zou men moeten
spreken van een gelukkigen worp, die de kern van het
vraagstuk raakte.

*
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Genealogie en leven van eeníge Bredasche Familíes.
door A. STAKENBURG.
Het heeft mij, nadat ik mijn pogingen, om de ,,familiepapieren”, welke bij mijn oom te Breda, in een vergeten
hoek op zolder, ree’ds meer dau dertig jaar sliuimerden
1),
te vergaren, dóór te werken en met gegevens, ten gemeentearchieve aldaar berustend, aan tc vullen, eindelijk met
eenig succes bekroond zag, niet onbelangrijk toe-geschenen, om den inho!uld ervan - zij het (dan ook in met helelemaal volledige staat, in wijder kring bekend te maken,
Niet ónbelangrijk, omdat ik uit cdeze, voor belanghebhenden en -stellenden zoo kostelijke en kostbare gegevens in
slaat wlas dc verwantschap van verschilleede Bredasche
familie% nader te bepalen, en zoodoende dtis tot een overzicht te geraken van een begrensd tij(dvak in de historie
van ,,de geelde stad Brsda”, waarin zij, op de meest uileenloopende t e r r e i n e n i n ‘den l o o p d e r tij’den e e n r o l
hebben gespeeld. Het spreekt wel haast van zelf, dal ik,
zooals de titel van mijn verhaal {de lezers tro,uwens al zal
doen vermoeiden, mij hier in hoofdzaak zal bezighouden
met de zuiver-genealogische details, al zal in mijn verslag
zoo nu en dan een bondgenootschap mei de geschiede&
van Breda niet gemist kunnen wor)den.
Onder de familie’s dan, (die de stof van mijn onderwerp
leveren, wil ik den voorrang geven aan

de Familie TeychTné 2)
Wie de moeit’e neemt, de atlas van Bos en Niemeyer op
blad 22 op te slaan, en daar het departement van de Gers
afzoekt naar de gemeente Aveznn! zal vruchteloos werk
doen. Ter orientatie strekke, dat dit dorp is gelegen in de
onmididellijke nabijheid van Auch, ‘de stad met de zoo
geprezen cathedraal.
1) Wijlren de Heer L. C. A. Smeulders. BSescheiIdren afkomstig uit de
nalatenschap van W. H. H. Tmeychiné, overteden te Klundert 23 Juli 1906.
De namen van dde te behandlelen
familie’s zijn, behalve Teychiné:
21
Pistorius, Frackters e n Jamlez.
Inlichtingen en gegevens, welke kunnen strekken tot #een beter en vol- .
lediger overzicht van haar genealogie, zijn steeds van harte welkom
,aan het adres van den schrijver, Burgsteeg 1, Leiden.
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Dáár, in het meest-Zuidelijke deel van Frankrijk, werd
op den lsten April 1775 Antoine Teychiné door Anloinc
La b(arttre) 1) en Française Teychiné ten doop pehouden. 2) Hij was #de tweede zoon, dien h’et huwelijk van
Jeun Teychinb met Catl2;Crine Caubet had voortgebracht. 3)
De vader van Antonie bezat vele gronden en zag zich, onmid~dcllijk na de Fransche Revohztie,
aan het hoofd gesteld
van zijn geboorteplaats, om in 1798 den burgemeesterszetel met Bál te deelen. 4)
Antonie koos de stlzldie in de medicijnen, Na gestudeerd
le hebben aan de ,,Ecole Ide Medecine” en het &uséum
National d’Histoire na.urel”’ l e Parijs, wierld hij officier
van gezondheid, en verwierf hij zich in 1799 zijn diploma
als ,,chirugien.” Op een veelbewogen loopbaan. tijdens
welke hij nu eens hierheen en dan weer dáárheen werd
overgeplaatst, volgde zijn aanstelling tot ,,chirugien-aidemajor” te BeTgen op Zoom, den 4den October 1803, waarmee hij voor hel eerst den Hollanldschen grond betra’d.
Hollandsch, zeker! maar Napoleon, sinds den 18den Brumaire 1799 Eerst? Consul van Frankrijk, zou voortaan
daar over beslissen.
,,I’aris, l e 13 Vendémiaire, a n 1 2 . ,,Le Directeur de l’admiuistralion de la Guerre au
,.citoyen Antonie TeychinC,
chifilrgilen à la 9ee de,,mi-Brigade j Rouen.
,.Je vous préviens, citoyen, qule le 12 de ce mois, Je
,,vous ai nommé pour être employ’é à l’armée fé,,aise en ‘Batavie.
,,Vo’us prendrez une fleuille Ide route sans délai
,,et Vous Vous rendrez Sur-le-Champ a cette des1) Ik vul in.
2) Bij hèm zal ik de stamreeks aanvangen; immers de genealogie
zijn’er voorouders, van wie zeer weinig bekend is, doet als ,,typisch
Fransch” hi’er mi&er ter zake.
3 ) D e oudstte zoon heette P i e r r,e Te y c h i n é, geboren te Avezan
i n 1 7 6 6 . H i j w a s g e h u w d m e t Thérès,e P a s s a m a , b i j w i e h i j é é n
zoon ,en één dochter had.
Uit den echt van Jean Teychiné met Cathérine C aubet
was ook een dochter gesproten, genaamd A n t o i n ‘e t t e T e y c h i n é.
4) Dank zij d,e hulp van den Pastoor van Avezan, den Zeereerw. Heer
D u f f a u t , m o c h t hIet gelukken omtrent de hier vermebde generatie iets
méér te weten te komen. Ten tijde van de Franschfe Revolutie is het
eente gedeelte van het burgerlijk en kerkelijk’ archief aldaar verbrand,
het ander bevindt zich in de Tower te Londen.
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,,tination & la Hayc. Le Commissaire ordonnateur,,en-chef vous fera reconnaître et mettre en fonc,,tions, et vous Jouirez de la Sol’de, attribu,ée à
,xotre grade à (dater du Jour #de vo:rc cessation
,,de payement.
,,,Je Vous Salue.”
(Deje&)
Den 25sten Novembler 1805 voed te Breda zijn huwelijk
plaats met Mnrgareiha Jwoba Frackers, de eenige docht e r v a n SebcMalirn
Fruckers e n Wilhelmin~a Joanna Jamez, die altdaar den 13den Augustus 1777 geboren was.
De weg, die van ‘dàt oogenblik af, slechts voor korten
tijd, samen afgelegd zou worden, voerde in het najaar
1808 naar Milaan. Dáár werd, eenige maanden later, hun
zoon Louis geboren 1):
,,Mijnen eenigen zoon” - aldus het dagboek van
,,Margarelha Teychiné - ,,Louis Diésir& GuiUaume
,,is gebooren den 20 April 1809 te Milaane in Ita,,lien. Zijnen peeter is Louis Gaï, colonel van het
,,35 Frans regiment en zijn peetje Madame Dé,,sir?c Place, huisvrouw van d’Heer Place, maior
$an het zelve regiment. Mijnen zoon is gedoopt
,,in de zelve stad Milaane, in de kerk van <den hev,,ligen Victor bij het Clooster van de Gewezene Do,,minicanen of ‘t pavillioen van de Gratiën.“’
Maar, veel huiselijk geluk, zou er voor dit gezin niet
weggelegd zijn. Het groote leger der twintig natiën riep
ook Antoine, dien wij in Milaan dhlk in\ de weer vinden
om zijn benseming tot ,,Chirugien-Major” er door te krijgen, in den zomer van 1812, mee óp naar Rtusland. Tijdens
den terugtocht van Moskou, ‘die voor bijna 400000 menschen zoo catastrophaal zou eindigen, is Anfonie gesneuveld, waarover het bovenvermeld,e dagboek als volgt melding maakt:
,,Mijnen ongelukkigen man heb ik in den oorlog;
,,in Rtisland verlooren in het jaar 1812; hij is krijgs1) In het (doopboek van die R.K. Kerk in de Nieuwstraat te Breda vond
i k : 8 F e b r u a r i 1 8 0 6 G e d o o p t J o h a n n a W i l h e l m i n a ! De vader
A n t o n i u s T e y c h i n é d’Avesac, d e m o e d e r M a r g a r e t h a Jac o b a Fa c k le r s. Susceperunt Joannes Teychiné et Wilhelmina Johanna
Jamez.
G,enoemde
dochter overleefd aldaar den 17den Februari d.a.v.

‘226

GESLACHT-

EN

WAPENKUNDE

,,gwangen genomen den 16 November, en seedert
,,dien tijd heb ik nooit het geluk gehad iets van hem
,,te vernemen. Zijnen laasten brief is geteykent van
,,den 21 September lS12.”
De driejarige Louis, van wien voor kort zijn vader nog
dichtte:
,,O mon fils, mon cher fils, q’aujourd’hui ta présence
,-A l’anteur de tes jours épargnerait d”ennuie;
,Soius mes yenx je verrais s’éléver ton enfnncc,
,,Plus tard de mes vieux ans tu deviendrais l’appui....”
heeft geen vader meer.
Wat zal Margaretha Y’eychin6 nog langer in Ilalië zoe‘ken? Zij besluit, in deze troebele tijden, terug te reizen
naar Iireda; een on#derneming,
waarover, midden in den
winter, per diligence of reiswagen, zeker niet gering moet
worden gedacht!
Via Parijs, dat door het opdringen van de Geallieerde
legers langzamerhand dreigde ingesloten te worden, en
.waar menigeen, ten gevolge van de zoo nadeelige beslissing van den, inmiddels geleverden, Jolkerenslag” bij
Leipzig, in een paniekstemming verkeerde, bereikten moeder en zoon, begin 1813, het einddoel van hun reis.
De regeling van het pensioen van haar man, waarop
Mevrouw I’eychiné recht had, zou eerst 28 jaar later tot
stand komen; inderdaad een goede illustratie van het
*droevige organisatiebesef, zooals dat in Frankrijk, na den
val van het eerste Keizerrijk, heerschte! Loolang namelijk
te Parijs, op het ministerie van oorlog, geen bevestiging
was binnengekomen van den dood van Antoine, wilde de
Fransche regeering niet tot een jaarlij ksche nitbetaling
van het weduwen-pensioen overgaan. Daarom zien wij
haar druk in de weer, om getuigen va.n den #dood van haar
man te verschaffen, terwijl zij, door het stichten van een
school in de Nieuwstraat, in haar onderhoud en dat van
haar zoon voorziet. 1)
1)
C a t h é r i n a C a u b e t is tle Avezan overleden den 15den December 1826, in den ouderdom van 80 jaar. Zu was toen reeds weduwe
van haar man, J e a n Te y c h i n é, ‘,,qui, en 1810, avait 70 ans.” Meet
haar dood vServallen hun beider goederen ten de& op hun Hollandschen
kleinzoon, dis in de rechten van zijn va’der treedt. Krachtens familieraad
van den 16den Maart 1827 was als toezien,de voogd van den minderjarige L 0 u i s T e y c h i n é b e n o e m d J a n B a p t i s t Frackers, ,,zijn
moederlijke oom.”

7

!

GESLACHT- EN WAPENKUNDE

227

Die getuigen worden ten slotte gevonden ia den burgcmeester van Mart#el, den getiezen Colonel Ridd’er Figié, cn
in Charles Adam, graaf van Bijlandt:
,,Je soussigné Chevalier Figié, colonel en retraite,
,,Commandeur de la Légion ,d’Honneur et Maire
,,de la ville de. Martel . . . . . , CeFliFie que le Sieur Tey,,chiné, Anloine, Chiyurgien-aide-major au 33e R:é,,giment de Ligne, dont j’avais l’honn&r d’etre le
,,Colonel, adisparu ldans le retraite lde la campagne
,,de Rilssie, depuis leyuel temps j’e n5ai plus en,,tend,u parter de lui.
,,En foi de $loi, Martel le 2 ,Juillet 1839.”
(le chevier Figié j
,,Le Comte Charles Adam ‘de Bijlandt, colonel en
,,retraite, déclare qu’étant Adjudanl Commandant
,,Chef de l’Etat-major de la 2me Division de cava,,lerie légère en Russie, AVOIR VU MOURIR, près
,,de Wilna, pendant la retraite de Moskou Mr.
,,Teychiné, (Antonie), aide-churgien-major au 35me
,ide Ligne, s’uccombant à le fatigne let avant besoins
,,de to’ute espèce.
,,Enfoi de qhoi j’ai délivré le présent certificat à
,sa Veuve, md. Teychitié, née Frackers.
,,Breda, le 2 Aotit 1839.
(Charles Adam Comte de Bijla.ndt)
De jaarlijksche toelage kwam n@ los, en vlug ook! Zij
bedroeg 300 francs per jaar.

Louis D,ésicé Guillaume Teychiné, sinds 24 Januari 1825
ter gemeentesecretarie werkzaam 1), zag zich bij koninklijk beslpit van ,den 19den Maart 1848 benoemd tot secretaris van de stad Breda 2). Middeberwijl was hij, den 29sten
November 1837, in het huwelijk getred$en met Cornelia
J~cobla Pisforius, die te Breda als ‘dochter van den kapitein der Burgerwacht: Hermannus Pistorius en Anna van
de Wrj’ngaert, ‘den 23sten Mei 1806, gebor’en was.
Voor het goede overzicht laat ik hier volgen d’e kinderen
die uit dit huwelijk voortkwamen:
1) Hiervóór @enigen tijd werkzaam ten bureelee van die Hypotheken.
2) Vier jaar later, 29 Februari 1852, overleed zijn moeder M a r g a ret h a Jacoba Frackers.
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1. Julien Jaques Anioir;e 7 eychim:, gíib. te l<recta
18 Maar1 1838 en alti. overl. 2 October 184%
2. Christine Anna Joannti Teychinc;, geb. te Breda
16 April 1839., en ald. overl. 17 December 1900;
tr. ald. 5 Juli 1878 Joannes (Baptisl) Rqx&n
(zoon van Marinus en Joanna Henldrikx j, geb.
te Et;en-en-Leur 9 Juli 1831 en overl. le Breda
10 October 1887; wedr. van Adrianrr Theresin
van Beckhoven.
3. Willem Hendrik Herman Teychiné, geb. te Breda 11 Mei 184 1; priester gewij,d te Hoeven I 9
Maart 1867; achtereenvolgens kapelaan te Boschkapelle, Kluckphen, Halsteren, Oosterhout en
Etten; Pastoor te Klundert 24 December 1888;
Advocaat van St. Pieter; overl. te Klwxlerl 23
Juli 1906 CII ald. begr. in het Priestwgraf.
4. Jaques Jean Louis ï‘eyc>hinti, gel). te Breda 13
December 1842, en ald. ovcrl. lti December 19210;
Landmeter van het Ka#dus:er, cn lid van de gemeenteraad \ran Br#e,da; Ir. ald. 28 Januari 1874
M a r i a Geertruid(cr Hubertiwl Stijlten (dochtcr
van Matheus Henricus en Maria Anna Welters),
geb. te Maastricht 12 Januari 1851 en overl. IC
Breda 17 Juni 1903.
5. Isabelle Julie Louise TeychinP, gel). le Breda 29
September 1845, en ald. overl. 10 December
1906; Ir. ald. 26 Nov. 1868 ,Irnold Jlcxcobus
Smeulders (zoon van Jacobus en Adrirma Jacomina van Arendonck), geb. te Breda 26 November 1840 en alId. overl. 15 December 1887; wedr.
van Dymphna Francixa Jonkers.
,

6. Lacie Anna Cornelia Teychiné, geb. te Breda 26
November 1847, en ald. overl. 5 Mei 1928; tr.
ald. 8 Mei 1889 Frnnciscus Johannes Cornelius
Dekkers (zoon van Johannes Christoffel en
Adriana Vinken), geb. te Breda 9 Mei 1854, en
ald. overl. 14 Februari 1901; Wedr. van Jo,nnna
Maria Philippina v!an Bannrng.

De Hollandsche tak van de Familie Teychiné ij zou
1) Of de familie Teychiné nog in Frankrijk voortleeft, is mij onbekend.
I4de er, op het einde van de vorige eeuw, tee Parijs een med.
Dr., dife zijn naam F Se y c h i n é spelde (een typischle verwarring van de

Wel
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weldra uitsterven; immers Jacpes Teychiné ha>d bij zijn.
vrouw slechts twee dochters, die beiden jong stierven, nl.:
1. Cornelia Louisa í~px.ia TeychinP, geb. te Breda
27 October 1874, en ald. overl. 28 November
d.a.v.
2. Elisa Wilhelmina Christina Cornelia TeychM,
geb. te Breda 18 December 1875 en ald. overl.
9 Maart 1890.
Deze ,,tachtiger jaren” waren rijk aan sterfgevallen,
Eerst overleed Cornelia Jacoba Pistorius, den 16den April
1885, gevolgd door haar twee schoonzoons (zie boven).
Haar man, tot aan zijn dood zijn ambt getronw, en ter
eere van zijn 50-jarig jubileum als ,,Stut der Stad” hartelijk gehuldigd ; een herdenking, die onder meer haar uitdrukking vond in de hiervolgende regels van den toenmaligen Burgemeester de Man:
,,Wie treedt, met achtb’re kruin, verzilverd door de jaren,
,,Met onverdroten lust, m’et veerkracht en met moed,
,,Aan ‘t hoofd der breedre rij van Breda% ambt,enarien,
,-Als nestor van hun kring, die hem als ,,vader”’ groet?,
en begiftigd met hut Ridderkruis in de orde van de Nederlandsche Leeuw, overleed <den 1Oden Maart 1888.
Wie te Princenhage het kerkhof Juylen” betreedt, ‘en
bij den ingang daarvan rechts afslaat, zal aan zijn linkerhand een, nu aan alle kanten ingesloten smeed-ijzereu
hek ontwaren, dat een kleine ruimte omgeeft. En het, onlangs opgeschilderde, kruis, dat van verre )de aandacht
trekt, bevat de namen van hen, die ver van het stamland
afgedwaal’d,
hier een laatste rustplaats hebb’en gevonden.
(Wordt vervolgd. >

Stand!). Uit een briefwisseling, door mij onlangs met de zich in
Engeland op tourn6e bevindende, concertzangeres J e in n Ce T e y c h e nn 4, gevoerd, is gebleken, dat de, te Melbourne en in andere deelen van
Australië levende, Teychenné’s evenwns
uit Frankrijk stammen. Uit de
gegevens, welke zij zoo vriendelijk was mij toe te zenden, blijkt, dat haar
voorouders aan die der Bredasche Familie Teyhiné nauw verwant moeten
geweest zijn.

Burgeri.
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Van Nispen, de MM, Van den Steenkbte, de Dopper.
JACOB VAN NISPEN, geb. te VXssingen & 1625, (Adriaan, Abraham, Christiaen) was een der vier bekende kinderen van Christiaen Abramsz. van Nispen (begraven te
Vliss. 26 Mei, 1652) en diens vrouw, Josina Jacobsdr. van
den Steenkiste (begr. alldaar 12 Aug. 1660). De andere
kinderen van ldit echtpaar waren:
ADRIAEN v. N., geb. te Vliss., die een tij,dlang te Leiden
woonde, en die van 1652 tot 1654 Menniste voorganger
was te Middelburg. (begr. aldaar 9 Sept. 1654). (verder
bekend. )
ABRAHAM v. N., geb. te Vliss., zoLltzieder aldaar, dit
ook een tijdlang te Leiden woonde. (gest. te Vliss. 1658
of 1659). (verder bekend).
MAKI1 v. N., geb. te Vliss., die iu Leiden huwde, 7 Apr.
1646, met Joris van Hoogmade, die naar Middelbfurg vc‘rhuisdeAi. Hij stierf te Vliss. voor 1669.
JACOB VA\N NISPEN (geb. &- 1625) voornoemd, huwde
(te Vliss. ? na geboden te Haarlem?) tusschen 22 Mei, 16 19
en 24 Nov. 1650, met Mae cken de Mill, geboortig uit
Haarlem, dochter van ABIr AHAM ANTHONISZ DE
MILL, Mr. bakker, en diens vro,uw, Magdalecntje Maes.
Na het huwelijk vestigde zich het paar bestendig te Vliss.,
waar hij koopman was in...... Hoogstwaarschijnlijk was
zijn compagnon aldaar, ANTHONIS ANTHONISZ DE
MIL’L, koopman (in graan en meel?), die uit Haarlem
was, en die te Vliss. poorter geworden was op 1 Oct. I
1618. (Over hem hierna.,\ Ze waren alle Mennisten.
JACOB v. N. was later Schepen en Tresorier van Vliss.
Hij stierf aldaar voor 1693. Zijne vrouw, Maycken de MW,
stierf daar voor 1690. Hunne kin,deren, die in 1693 te
Vliss. woonden (behoudens de toen reeds overledenen)
waren :
1. JACOB v. N. Jr., geb. & 1651. Evenals zijn vader
werd hij Schepen en Tresorier van Vliss., zijnde zulks
reeds in 1693.
2. CHRISTIAEN, geb. k 1653. Hij huwde Magdalcna
van Steenhoecker, die in 1693 reeds zijne wed. was.
3. ABRAHAM, geb. -+ 1655. (in leven in 1693).
4. ADRIAEN, geb. 3: 1657. (in leven in 1693).
5. MAGDALENA, geb. k 16GO. Zij huwde haar vollen
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neef, CHRISTIAEN ABRAHAMSZ. VAN NISPEN, Jr.
die te Vliss. geb. was in 1653. Zij woonden in Vliss,.
waar hij stierf, 4 April 1696. Hij was daar koopman
en drogist. Ook heeft hij le Leiden vertoefd, althans
tot 1671. Later ging hij naar Middelbiurg, en in
1676 ging hij terug naar Vliss. Zij haldden (o.a.?)
een dochter, MARIA v. N., Idie in Vliss. stierf. 2
Maart 1722.
6. MARIA, pub. 1662. Zij woonde in 1693 ongeh. te Vliss
7. ANTHONY, gpb. I: 1664. (in leven in 1693)
CHRISTIAEN ABRAHAMSZ. VAN NISPEN, Sr. vader
van Jacob van Nispen (geb. 5 1625), had een broeder,
Adriaen Abrahamsz. van Nispen, die van 1650 tot 1656
Menniste voorganger was te Vliss. (Over hem en zijn gezin
is mij niet veel bekend.) Mogelijk hadd’en ,deze Christiaen
en deze Adriaen een oom, broeder van hbn vkader, Abraham
Adriaensz. v. N., genaamd JACOB (ADRIAENSZ.?) VAN
NISPEN, die (dezelfde JACOB VAN NISPEN was, die in
en nog in 1612, Muntmeester der Ver. Nederlanden was.
Of deze, en de Muntmeester van 1610 en 1612, dezelfdle
1610 gesameylk mei Jacob Fook en --van Me\reren)
is als $ ACOB VAN NISPEN, die nog in Mei, 1641, Mbxttmeester was, weet ik niet.
Het muntmeesterschap ging
vaak van vader op zoon over. Zoo was in 1651, en nog
in 1678 een JOHAN VAN NISPEN Mluntmeester.
Een HENDRIK VAN NISPEN was tijdgenoot van Abraham Adriaensz. v. N., voornoemd, #die in 1588 huwde
met Digna Thonisdr. Boellaerdt. Deze Hendrik van Nis en,
woonde te Dordrecht en ontving zijne commissie als M% ntmeester, met den titel van ,,Ordinaris Generael”, op 15
Aug. 1582. Hij was gehuwd met Antoinette van Rvswyck.
Zij hadlden o.a. een zoon, Jústus van Nispen, die ‘in 1624
huwde, en in 1652 in Den Haag stierf. en eenle dochter,
Anthoinette van N. die in 1629 te H&sden huwde.
Haarman, Floris van Oudtheusden stierf in Den Brie!, 8
in 1657; zij stierf te Woudrichem, in Dec. 1664.
Behalve gegevens omtrent JACOB VAN NISPEN, (geb* 1625), die Tresorier van Vlissingen was, zijn meerdere gegevens gewenscht omtrent genoemde Mluntmleesters luit dit geslacht, te weLen: HENDRIK; v. N. (in ‘t ampt
1582); JACOB v. N. (idem in 1610 en 1612 (en 1641?);
en JOHANNES v. N. (idem in 1651 en 1678), gesamelyk.
dus ongeveer een hatve eeuw.
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ANTHONIS ANTHONISL. DE MlI,L, geb. -t 1390,
mogelijk in Haarlem, koren- en meelkoopman, vestigde
zich & 16í5 in Vlissingen, waar hij op 1 Oclober lfii8
poorter werd. Een zijner broeders was JACOB DE MILL,
denkelijk omstreeks 1588 of te Gend of tle Amsterdam
geboren. Deze wordt in de archiefstukk’en in Haarlem
van 1636 en 1639 als nog levend vermeld, doch schijnt
niet aldaar gewoond te hebben. Zeer wel mogelijk is
hij dezelfde als ,.JACQUES DE MIL’), komende van Gend,
die op 8 A+ug. 1615 poorter werd te Vlissingen. Daarrotl
moet hij eenige jaren tevoren (sederi 1612?) aldaar zich
gevestigd hebben. ,.I<omcnde v a n Gend”, k a n mecnen,
dat hij daar geboren was, en ook dat hij onmiddellijk
voor zijn komst (16127) te Vlissingen, daar verLoefd had.
In het laatste geval zou hij dan als Mennist en als
burger der Zeven Vereenigde
Nederlanden, na den aanvang van hel bestand (1609) weer ioegang lot de Zuidelijke
Nederlanden gehad hebben, ‘1 welk dezulkcn vbGr l(iO9
ontzegd was. \Wc d e r uilgcwckcncn 01 hunne kindcrcn,
van vóór
1589 maakten van het Hesland gebruik om
tijdelijk (daar terug te keereq om orde te stellen op allerlei
zaken, dit zij aleer in ‘der haast hadlden moeten ongedaan
laten. Van Jacob de Mi11 te Vlissingen is mij verder me:s
bekend.
ANTHONIS ANTHONISZ. DE MILL, geb. & 1590.
huwde, wellicht te Haarlem, 3 1664, met Maeycken MIauritsdr. uit Haarlem, wier zuster, Neeltje, Mauritsdr. aldaar de vrouw was van zijn broeder, PIETER ANTHONISZ. DE MILIL, Mr. Bakker. Deze Maeyckcn leefde nog
op 10 Februari 1639.
Behalve genoemde Neeltje, had zij nog vier zusters,
te weten: Sara Maurilsdr., in leven op 10 Februari 1639.
vrouw van Anthony Daelman; Tann\eken
Mauritsdr. in
leven op 10 Februari 1639, ongehuwd; Susanna Maurilsdr.
(overl. vóór 10 Februari 1639) vrouw van Nicolaas Fransz.
en Lysbeth Mauritsdr. gehuwd met Pieter Schouck (beide
reeds vóór 10 Februari 1639 overl. >
Denkelijk was hare familienaaam HEG OU T, en waren
zij dochters van Maurits Regout en Fenneken Deveman,
te Haarlem en zusters van Frans Mrturils Regout.
Deze laatste was echter niet Mennist, noch ook zijne
ouders, dat hij op 17 Maart 1595 te Haarlem, tiercformeerd gedoopt was. Hij werd daar begraven 13 April 1639.
Anthonis Athonisz. de Mi11 schijnt JACOB VAN NISPEN, (geb. $I 1625), man van zijn 1,roeder Abraham Anthonisz. de Mill’s dochter, Maeycken in, of kort na 1650 als
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deelgenoot in zijn zaak te Vlissingen o genomen te hcbbcn.
Tusschen 1657 en November 1B619, komt Anthonis
Anthonisz. de Mi11 gesamelyk met genoemd,en Jacob van
Nispen, herhaalde malen voor als vo,ogd over sommige
zijner eigene oomzeggers, of die van Jacob van Nispen.
Daar hij in 1670 in zijn laatst waargenomen voogdijschap een opvolger kreeg, en ook na November 1669 niet
meer in de tot dusver bekende archiefstukken vermeld
wordt, is Anthonis Anthonisz. $de Mi11 heel waarschijnlijk
in 1670 te Vlissingen gestorven, Of er ‘uit zijn huwelijk
afstammelingen geweest zijn, is mij niet b’ekend.
Wel eigenaardig is het, dat omstreeks 1670 zich
een zekere JAN JACOB%. DE MILL, Mennist uit Zaandam, te Vlissingen vestigde, waar hij op 7 April 1673,
poorter werd. Kan deze een zoon geweest zijn van bovcngenoemden JACOB (of Jaques) DE MIL,L, die op 8 Aug.
1615
oorter werd te Vlissingen? In(dien Jan Jacobsz.
de Mi1 P een oomzegger is gewleest van Anthonis Anthomsz.
de Mill, dan kan het overlijden van laatstgenoemde, in
1670, hem naar Vlissingen gebracht hebben. Dit vraagstuk
is nog onopgelost.
f’
Een ander onopgelost vraagstuk is hel volgende:
MAEYCKEN DE MILL was reeds voor haar hûwelijk
(+ 1650) met JACOB VAN NISPEN, eene ,,evgene nicht”
van PHILIPS DE DOPPER, die op zijn befurt een volle
neef was van gen. Jacob van Nispen. Het laatst genoemde
neefschap is verklaarbaar uit de Van de Steenkiste verwantschap ; het neefschap tusschen Philips de Dopper
.en Maeycken de Mi11 moet aan de Mi11 verwantschap
liggen, daar Maeycken’s vader, Abraham Anthonisz. de
Mill, te Haarlem, zoowel als diens broeder, Anthonis
Anthonisz. de Mill, te Vlissingen, ,,ooms’” genoemd worden
van dezen Philips de Dopper.
Hetgeen mij tot dusverre bekend is over de Van Steenkiste en de De Dopper familien, geeft in dezen geen licht.
Het volgt hier:
VAN DEN STEENKISTE.
JACOB VAN DEN STEENKISTE en diens vrouw,
Cornelia van Averbeecke, van welk #echtpaar ik verder
niets weet, hoogstwaarschijnlijk Mennist hadden (o.a.?)
\de volgende dochters:
1. JOSINA v.d.S., \die huwde met bovengen. CHHISTIAEN ABKAHAMSZ, VrAN NISPEN, Sr., vader van
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Jacob v. N. ((geb. &- 1625) te Vlissingen. Zij werd te
Vlissingen begraven, 26 Miei 1652. Hbmne kinderen
zijn bovengenoemd.
ANTONIA v.d.S., #die huwde met *JACOB PIETERSZ.
DE DOPPER, (die nog in 1619 te Dixwyden woonde.
Slechts een kind van dit echtpaar is mij bekend, n.1.
bovengenoemde Philips de Dopper, geb. te Dixmuyden in 1619, overl. te Leiden in 1669.
CORNELIA v.d.S., Idie hiuw!de met FRANCOIS D’
AGTERSONE, als wiens wcquwe zij te Vl&. stierf,
hare nalatenschap overlatende aan gen. Jacob van
Nispen (geb. & 1625), zoon van hare zluster Josina.
Nog is mij een tijdgenoote bekeed dezer ‘drie pezuslers,
en wel: CATELIJNE, v.d.S., geboren te Nieuwkercke, in
Vlaanderen, omstr. 1586. Zij was Mennist ent huwde (waar
e n w a n n e e r ? ) m e t - - - - APOSTOOL, geb. 3 1583, te
Haarlem, zoon van Jacob Fransz. Apostool en Maeycken Andriesdr. Drvvers, Mennisten, afkomstig uit Meenen,
die zich reelds in 1581 te Haarlem hadden gevestigd.
Catelyne v.d.S. en haar man behoortden tot de Menniste gemeente ,,de Son”’ te Amsterdam.
Deze Catelyne v.d.S. kan een dochter zijn geweest
van PIETER VAN DEN STEENKISTE, te Haarlem.
Deze komt daar voor op 31 Janbari 1592 als een der
executeurs testamentair van Joost van der Molen en diens
vrouw, Griekgen Vecamere, een Mennist echtpaar, afkomstig van Meenen. Nog in 1617 komt deze Pieter v.d.S. te
Haarlem voor, en wel als achterbbur van de ouders van
bovengen. gebroeders De Mill, wier moeder mede uit
Meenen geboortig was.
Met zekerheid zijn mij zan dezen Pieter van den
Steenkiste twee andere {dochters bekend en wel:
1. CHRISTINA v.d.S., ldie te Haarlem huwde op 26
Juni 1627, met Lucas Pietersz. van Beeck, geboortig
uit Emmerick, een Mennist.
2. FEYNa v.d.S., Idie de eerste vro’uw geweest is van
van Lucas Jacobsz. de Clercq, aschkooper te Haarlem,
eveneens Mennist. Dez’e was geb. * 1593, en stierf
te Haarlem, 20 Aug. 1652. Als weduwnaar van Feyna
v.d.S., was hij rt 1640 hertrohwid met Adriaentje
Leendertsldr. Keyser, geboortig van Rott)erdam.
Of er verwantschap is geweest tusschen de tijdge-
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noten JACOB VAN DEN STEENKISTE en PIETER VAN
DEN STEENKISTE, is mij onbekend.
DE DOPPER.

.

PIETER DE DOPP,ER was omstreeksk 1580 Burgemeester te Dixm’uyden. Die Pacificatie van Gend gold
nog eenigszins, en hij kan dus Prot. geweest zijn, maar
Mennist, dat weet ik niet. Slechts weet ik dat hij (o.a.?)
twee zoons had: **
1. JACOB DE DOPPER, die nog in 1619 met ziine vroJuw
ANTONIA VAN DEN STEENKIST’E te Dixmuyden
woonde, en wiens eenig bekende zoon Philips de
Dopper (1619-1669) was. Deze was Mennist te
Leiden.
2.

- - - - - D E DOPPEK, d i e R o o m s c h b l e e f e n t e
Dixvmuden bleef wonen, Ook van hem is mij slechts
een zoon bekend, n.1. MAILLIARD DE DOPPER,
kleermaker, die naar Leiden kwam en daar in 1682
stierf. Hij huwde daar in 1663, uit welk huwelijk vier
dochters en twee zoons. Ven hem stamt nog d’e
bestaande De Dopperlijn te Leid’en, die omstreeks
1800 Protestant is geworden.

Gaarne had ik omtrent bovengenoemde geslachten
personen en relatien, meerdere en vollediger inlichtingen,
L. P. DE BOER,
357 S. Hope Streel,
LOS ANGELES, Californie.

i
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Uit de papieren van een Atnsterdamsch

<

koopman.

Een dezer dagen kwam ons onder de oogen een stuk
uit het archief van een Amsterdamsche koopmansfamilie,
gedateerd 23 April 1812. Het is een groot vergeeld papier,
waarop in stevig handschrift met de noodige krulletters
de inventaris is gesteld van de plantage “‘t Plechtanker”,
gelegen aan de river (de Berbice in Britsch Guyana.
Deze plantage was destij#ds bezit van een Amsterdamsch koopman.
Aan het hoofd van ‘deze inventarislijst staxt: ,jaarlijksche inventaris van de plantage ‘t Plechtanker, groot
2000 ackers land, geleegen
binnen de rivier de Berbice
aan de Oostwal met haare bepooting, beplanting, gebouwen, slaven, materialen, gereedschappen en verdere aanhoorigheden”‘.
Het is een lange lijst van namen. Allereerst de negros
manslaven” en vervolgens de ,,wijven, jongens en meisjes”.
Veel slaven droegen bijbelsche namen als: Abram,
Mozes, Aaron, Isaac, Job, Gideon. Anldere werden onder
meer wereldsche namen ingeschreven als Jupiter, Adonis
Apollo, Liberté e.d. De vrouwelijke slaven hadden eveneens namen aan #dien Bijbel ontleen’d als: Sara, Delila, Rebecca, Lea e.d. Ook echte Hollandsche namen b.v. Heintje,
Lijsje, Keetje’ Mietje, Kaatje, Grietje.
In het totaal bestond de slavenbevolking van de
plantage ,?t. Plechtanker”’ uit 150 personen.
Achter htin namen worden allerlei aanteekeningen
gevonden in betriekking
tot de lichamelijke en geestelijke
gesteldheid der slaven.
Sommige notities zijn duidelijk. De aandui’dingen
,,timmerman met een breuk” en ,,oud en onbequaam” of
,,met kromme heupen”’ en ,,ou!d en in beide knieën
verzwakt” zijn duidelijk genoleg. An’dere uitfdrukkingen
zijn
min of meer wonderspreukig. Wat b.v. bedoeld wordt
met ,,brandziekig” en ,,vol obstructie”, of met ,,zwaar malinger” en ,,mct ulseratien” is minder mduid’elij k.
Een en ander zal wel invloed op de waarde der slaven hebben gehad.
Op een staat van bezit uit het jaar 1808 van een andere plantage, #die toebehoord’e
aan IdenzelfIden Amsterdamschen koopman, (die eigenaar van ,,‘t Plechtanker”
was, staan de slaven met hun boekwaarde genot’eerd.
Het betreft de slavenbevolking van Ide plantage ,,hef
Land Canaan”’ te Rio Demerary.
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De bedragen, die achter de namen staan vermeld.
zijn zeer uiteenloopend. Sommige personen, zijn zeer laag
getaxeerd.
Bedragen van f 400,- tot f 800,- worden aangetroffen achter de namen der ouden ea gebrekkigen.
De meeste slaven zijn echter belangrijk hooger aangeslagen. Men treft op de balans een timmerman aan
ter waarde van f 1800:-, een metselaar van f 2000,- ‘en
een kuiper zelfs van f 2200,~
In totaal was een bedrag van f 130350,- voor het
,,menschenmateriaal”, bestaande 22it 130 slaven, uitgegetrokken.
Het vergeelde papier, waarop bov’enstaande
inventaris
voorkomt, roept de herinneringen op aan den tijd, ‘dat jaarlijks van zes tot zeven duizend slaven van, Afrika naar de
Nederlandsche kolonieën in de West werden1 verscheept.
Geregeld werden door de Hollandsche kooplieden
contracten met slavenhalers afgesloten voor de levering
van het menschenmateriaal.
Zoo ook onze Amsterdamsche plantagebezitter, die
voor zijn levering van slaven n$aar Guiana bedongen had,
dat bij aankom.st het levend materiaal zou moeten worden
,,gevisiteerd
en gesorteerd” ten overstaan van een, gemachtigde van den gouverneur van Berbice, dCenl scheepschirurgijn, den kapitein en twee scheepsofficieren.
Indien gebreken bij ‘de slaven zouden’ worden ontdekt, verbeurde de slavenhaler een boete, die voor twee
derde zou komen ten bate van de Gereformeerde armen
te Berbice en voor een der(de ten bate van die Glereformeerde nederduitsche armen te Amsterdam.
Men was er op gesteld ,,werkbare slaven” bij het
assortiment” te hebben, $dat volgens het contract VOOS
tweederde uit mannelijke en voor eenderde
uit vrouwelijke slaven moest bestaan.
G. VAN ROEKEL.
c .. Gaarne ontving ik inlichtingen, of er nog Famiiilepapieren bestaan van den Schout bij Nacht van )de Bataafsche )Republiek Engelbert Lucas, zoomed’e Pieter Paulus, eerste President van de National(e Vergadering, meer
speciaal uit de jaren 1795-1796? Het Rijksarchief werd
hieromtrent reeds bestudeerd”‘.
T. H. M.
VRAAG.

,
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Een nota van Leeghwater -inzake de Stammeer.
medegedeeld door Mr. J. BELONJE.
Det de beroemlde ,,ingenie,ur” Jan Adriaansz. Leeghwater een belangrijke rol he,eft gespeeld als aldviselur bij
verschillende groole beldij kingen in Hollands Noorderkwartier, is reeds lang bekend, doch hoe hij ‘daarin tewerk ging, weten wij minder nauwkeurig.
Ik vond echter in het oud-archief van het Waterschap de Starnmeer en Kamerhop verschill,ende acten,
waaruit van Leeghwater’s arb,eid blij kt.
Behalve een tweetal calculaGën van kosten, die de
werken van de Starnmeer vorder#en zobden,, tiespectileviedij k
dd. 20 Juni 1637 en 5 Maart 1638, die door Leeghwatcr
alleen of in samenwerking met eea zekeren Langh Ysbrant zijn opgesteld en (die op zich zelf een publicatie
waard zijn, bevatten de notulen,. gegeven’s over de handelingen van Leeghwater.
Maar bovendien was daaronder een stuk5 waarin tot
uiting komt, hoe Leeghwater zijn taak als adviseur heeft
opgevat en hoe hij zich daarvoor gehonoreerd wenschte
te zien. Dit stiuk, hetwelk bovendien nog een overzicht
geeft van den loop der gebeurtenissen bij d,e bedijking
van de Starnmeer, moge hier thans in zijn geheel volgen:
Anno 1636, den 28en October.
Rekening vant ghene Ick Jan1 Adrijaensen aende
Slarnmeer verdient ende v#erscho:ën heb, beginnende int
jaer 1631 inden maent van December geduerende tot den
i4en Meij 1633, alles gedaen door versoeck ‘endje last vande
Rijp, alsoock mede door
heeren vroetschappen van de
versoeck vande heeren versoeckers endle octroijantea vande
voorsz. meer bij namen Meester Steven Pietersen Bosch,
Pieter Menten ende ‘den Secretaris Claes Vechters.
Inden eersten ben ick versocht van, Meester Steven,
Pieter Menten ende Claes Vechters een Caerte te remedieren ende te stellen die gelegentheijt daer in te brengen
besnijden Idïe Starnmeer om bedraechl een ‘dach.
Noch inden maent van Martius vande voorsz. heeren
:b.elaSt int j;aer 1632 e#eh IcleQne calerte! vain,dre. Gtarnrneer te
maken om voor de heeren Inlden Haghe te vertonen een
dach.
Noch een caerte ghemaeckt voor mijnheer Castelijn
Rijckxen een halve dach.
Noch door last vanden Dijckgraeff Meester Steven
soo heb ick gemaeckt een ketlen, om die wercken mede
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te meten, met noch daer bij sekere roeden, bedraecht te
samen anderhalve dach.
Noch door versoeck vanden dijckgraeff ende Pieler
Menten so heb ick met Meester Jan Landtmeter van Purmerend, die Starnmeer helpen meten, ende hebben opden
24 Martius 1633, begonnen drie dagen voor paesschen ende.
hebben geb,esonjeert vijfff dagen na paesschen bedraclit te
samen acht dagen.
Noch door versoeck vanden dijc‘ikgraeff
enlde vroetschappen opden Gen april 1633 medehelpen raetslagen
die roijingen helpen stellen van het plempwerck aent
Spijckerboor ende ringsloot aent S(uijldlandt, een dach.
Noch opden 4en Meij $door versoeck vanden dijckgraeff ende Pieter Menten ende Lang Ysbrant opde meercant inbesoynje geweest bij Marcken enlde andersius, een
dach, d e n sesten Meij s e k e r bestec g h e m a e c k t ende
met Pieter Menlen tot Purmerend gheweest bij mijn Heer
Kijckxen, om eenijghe saken te verrechten een dach.
Den sevenden Meij weder met die‘heeren vande Starnmeer tot Alcmaer gheweest om met die borgemeest,ers
le
spreken ende te handelen van verscheij$den
saken een dach.
Noch opden 14en Meij 1633 weder met die heemraden
vande Starnmeer een ,dach op die meer geweest om verscheijden saken overleleggen.
Dit alles bedraecht tesamen seventien dagen.
Also i c k v o o r dcsen a e n verscheijde meeren ende
dijcasij gedient heb aent fabrijcken ende stellen vandc
watermolens, sluijsen, dijcken, dammen entde andere aferen
het welcke streckt tot drooch maken vanldien als oock
mede gedient heb aen verscheij,den polders vande oude
landen, die polder van Wormer, Jhisp ende n.eck, Herckhout, Purmerlandt ende meer andere. ende also Ick dacr
voor mijn dachloon ontfangen heb, ijsder dach vier gulden,
soo is nu mede mijn versoeck, ,dal die heeren bedijckers van
de Starnmeer mij mede sullen bietalen gelijck als mijn
omleggende nabueren gedaen hiebblen mlet ijder !dach vier
gulden, welcke seventien dagen bedraecht Ide somme van
achtentsestich gulden.
Noch verschoten aen Lombaerts pampier tot die
caerten te maken 2 gulden 16 stuijvers. Dit alltes bedraecht
de somme van tseventich gulden, sesti’en stuijvers.
facit 70 gulden 16 stuijvers.
Jan Adrijaensen Leeghwater,
u e dienaar bereijt
1636.

.

240

MEMORANDA

Kerkzilver te Koedijk (N. Holl. )
In het oude mdoopboek van de kerk te I(oedij,k, bewaard In het archief van den Kerkeraad $der 1Ned. Herv.
Gemeente aldaar, vonld ik een notilie, welke betrekking
heeft op het kerkzilver.
Deze luidt als volgl:
P(r0) M(emoria)
Rouwen Pietersz. Kunbaar, overleden 28 Maart 1720
heeft bij Testament tot gebruij k van des H :.H : Avondmaal
gemaakt den grootslen silvere beker, welke zijnde o,ude
groote keur weegt 21 loot 7 Engelse á 30 st. (?) loot,
dus waarldig is f 332-11-0.
Waar bij de kerken Raald heeft besorgt den kleijnsten
beker, die door diakenen off wel bijt (de kerke penningen
is betaald sondcr Fatsoen, tegens nieuw silver. deese
weegt 20 Loot 6% Engels niewe groote keur á 31 Pond
Sterling tloot kost dus f 32-0-0.
Dit bijde Wierden gekookt En gebquijneerd daar voor
is betaald f 1-0-0.
Men vergelijke deze aanteekening met hel vermelde
met betrekking tot het nog bestaande avondmaalzilve1
t e Koedijk i n Ide ,,Voorloopige Lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en KKunst’“, V,i., De ProYincie Noordholland, Utrecht 1921, bldz. 229, waarop het
bovenstaande een aanvulling vormen kan.
Alkmaar,

Mr. J. RELONJE.

VRAAG :
In welk lijdschrift verscheen in 1842 een bijldrape van
J.W.C. van Hasselt: Zwanenburg, ‘t Huis ter Horst; 16
bladz. (Het betreft idus twee kasteelen in Gelderland; het
is niet opgenomen in de Ribliographie vaa Goada Qqint.
ANTW.:
Het artikel verscheen in De Gilds 1842, 11, 480, 553:
huis Zwanenburg, vroeger ‘t huis TIer Hart (in NoordHollanid). Zie Petit’s Repert. 1.
v. D. v. H.
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Afstammelíngea van Helmert van der Flíer.
Helmert van der Flier (zn. v. Aait van Ider Flier en Hilletje Switerms), geb. te Nijkerk 22 Oct. 1752, overl. ald. 25
Aug. 1821, en Maria Johanna Janctta Erkclens (dr. van
Jan Justus Erketens en Huberta Vooren) ged. te Elde 8
Febr. 1767, overl. tusschen 1826 en 1857.
l e GENElRATIE.
1. Jan Hubertus van der Flier, geld. Amsterdam 29
April 1785.
2. Hillegonda Paulina Suiterius van der Flier, geb. Nijkerk 14 Aug. 1787, gest. Soest 7 April 1565, tr. Nijkerk 20 Nov. 1811 Jan Veenendaal, bakker, geb. Hilversum 13 Jan. 1786, gest. Soest 19 Mei 1862, zn. v.
Aart en van Marretje Vlaanderen. Hiun kinderlen
2e gen. 1-10.
3. Aalt van der Fliler, geb. Nijkerk 18’ Nov. 1789.
4. Elisabeth Johanna Huberta van der Flier, geb. Nijkerk 18 Nov. 1792.
5. Richard Helmert van Ider Flier, geb. Nijkerk 9 April
1798, gest. Baarn 12 Juli 1865, schilder, tr. le Baarn
9 Nov. 1822 Aaltje Karssen, geb. te Harderwijk 1786,
gest. Baarn 20 Mei 1856, ldr. v, Dirk #en Glecrtje Timm.er, tr. 2e Baarn 19 Dec. 1857 Elsje van de Grift,
geb. Doorn 30 J’uni 1815, dr. v. Wulferd en Tijmetje Breeschoten. Hun kinderen ,2e gen. í1-13.
6. Gerrit van ‘d’er Flier, geb. Nijkerk 23 J-uni 1802.
7. Evert Jacob van ,dter Flier, geb. Nijkerk 18 Mei 1804,
gest. Baarn 11 Jan. 1881, schilder, tr. le Baarn 25
Febr. 1826 Judith Sophia (z. n. Anna) Hagedoorn,
geb. te Deventer of Diepenveen in 1790, gest. Baarn
4 Mrt. 1855, ldr. v. Herman Joost (en Catharina ,Agnita Lmdeman, tr. 2e Soest 8 Febr. 1857 Rijkje Tesselhoff, geb. Soest 8 Febr. 1820, gest. Baarn 7 Oct.
1895, #dr. v. Cornelis ten Margaretha van den Hoek.
Kinderen 2e gen. 14-16.
8. Maria Jenetta van der Flier, geb. Nijkerk 26 Dec,
1800.
2e GENERATIE.
1. Aart Veenendaal, geb. Baarn 27, gest. 31 Maart 1813.

.
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2. Jan Huïbert Veenendaal, geb. en gest. Baarn 37 April
1814.
3. Jan H;ubertus Vleenendaal, geb. Baarn 12 Juni 1815,
gest. Barnleveld 24 Aug. 1887, onderw, tr. Johanna
Herber#dina Augusta Wilhelmina van Ede, gest. 26
Juli 1878. Hun kinderen 33e gen. 1-8.
4. Trijntje V(eenendaa1, geb. Baarn 26 Juli 1818, gest.
Barnev#eld 18 Dec. 1895, tr. Hendrik ten Ham, verver, geb. en gest. te Barneveld. Kinderloos.
5. Aart Lourens Veenendaal, geb. Baarn 14, gest. 16
Febr. 1821.
6. Maria Jenetta Veenendaal, geb. Soest 5 April 1825
gest. Oludshoorn 16 Maart 1904, ti-. Eduard Johannes
Cator, geb. Zeist 5 Juli 1824, gest’ te ‘s-Graveland
26 Febr. 1901, bakker, zn. v. Eduard Jacobus en
Maria Norden. Hun kinderen 3e gen. 9-12.
7. Aart Laurens VeenenIdaal, geb. Soest 21 Aug. 1826,
gest. Barneveld 29 Apr. 1900, bakker, tr. Barnevelld
Fenneke Derksen, geb. Barneveld 16 Aug.
1a23,
gest. ald. 18 Maart 1907: Kinlderloos.
8. Herman Albert Veenen!daal, geb. Soest 3 Juli lS28,
gest. alld. 14 Jan. 1900, tr. ald. 23 Nov. 1862, Margaretha van den Hoek. Herman Albert was Koornmolenaar). H,un kindleren 3e gen. 13-15.
9. Matje Veenendaal, geb. Soest 18 Aug. 1830, gest.
Loosdrecht 10 Mei 1910, tr. Reinidert Daams, geb.
NW. Loosdrecht 16 Maart 1825, gest. ald. 15 Febr.
1873, timmerman, zn. v. Cornelis en Louiza Frederika Losdorff. Hun kinld 3e gen. 16.
10. Evert Jacob Veenendaal, geb. Soest 24 Oct. 1833, gest.
Zetten 25 Arug. 1906, hoofd-onderw., tr. Barneveld
Mei 1860 (le) Maria ten Ham, geb. Barneveld 1834,
gest. 18 Maart 1873, tr. 2e Heteren 11 Febr. 1 S75
Hermina HfenIdrika Cochips, geb. Valburg 24 Nov.
1835, gest. ald. 17 Aug. 1908, dr. v. Gosewinus Gerardus en Arnollda Hendrina Speyers, wed. v. .Johannes Hendrikus van L.onkhuyzen. Hun kinderen 3e gen. 17-18.
l l . Geertje van der Flier, geb. Baarn 5 Juli 1824, gest.
ald. 8 Mrt. 1901, tr. Baarn 26 April 1845 Herman
Joost Kerkhoven, geb. Diepenheim 3 April 1821, gest.
Lage Vuursche 21 Oct. 1867, schilder, zn. v. *Johannes en Judith Sophia Hagedoorn. Hun kinderen 3e
gen. 19-25.
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Helmert Richard van der Flier, geb. Baarn 26 Nov.
1827, gest. ald. 5 Jymi 1899, kunstsehild,er, tr. te
Utrecht Elisableth Clara Geertquida Schrader, geb.
Utrecht 16 Jan. 1828” pest. Baarn 7 Nov. 1912, dr.
v. Dirk Johannes len Clara Johanna Elisabeth Weevers. Hnn kinderen 3e gen. 26-27.
Richar#d Ernest van (der Flier, geb. Baarn 23 Aug.
1859, gest. Dien Haag, tr. A. van Eek, gest. Den Haag
15 Oct. 1934. Hun kinderen 3e gen. 26-27.
HelmIert Evert Jacob van der Flier, geb. Baarn 20
Juni 1858, gest. ald. 16 Flebr. 1926, schillder, Ir. Marretj(e Ravenhorst, geb. Soest 29 Mrt. 1856, dr. v. Aart
en Steyntje van den Berg. Hun kin’deren 3e gen.
30-33.
Cornelis Willlem Zilvester van der Flier, geb. Baarn
27 Mei 1861, gest. ald. 1 M’aart 1924, mtiziekleeraar,
tr. Baarn 12 Sept. 1893 Maria Key, geb. Baarn 13
Febr. 1864, dr. v. Gerrit en Marretje van Leersum.
H,un kind 3e gen. 34.
Maria Johanna Jeannette van der Flier, geb. Baarn
15 Maart 1864, tr. ald. 14 Aug. 1894 Anne Andri,es
Stoker, geb. Franeker 3 Aug. 1860, hoofdonderw. zn.
v. Betse Annes en Petronella de Kok. Kinderloos.
3e GENERATIE.
Diderika Gleertruida Veenendaal, geb. Herveld 7 Mrt
1843, gest. Velp 18 Januari 1900.
Jan Veenendaal, geb. Herveld 7 Maart 1846, gest.
Velp 28 Stept. 1887, tr. Mei 1872 Jannetje Heineman,
geb. Barnevelld 10 Oct. 1848, gest. Velp 24 Sept. 1910,
dr. v. Jan en Klaasje Ramselaar. Hun kinderen 4e
gen. 1-4.
Maria Elisabeth Veenendaal, geb. Hervelld 20 Ajug.
1848, gest. Barneveld 1 Jan. 1921, tr. Herveld 15 Juli
1873 Anthonie Heineman, geb. Barneveld 20 Sept.
1850, gest. ald. 14 Juni 1907, zn. v. Jan en Klaasje
van Ramselaar. Hun kinderen 4e gen. 5-11.
Anton Veenendaal, geb. Herveld 1851, gest. Groesbeek, 2 April 1923, tr. Pietje N. Kinderloos.
Jan Hubertus Vieenendaal, geb. Hervelld 16 Dec. 1853,
gest. Amstlerldam 13 Sept. 1925, tr. te Barnevelld Diderika Maria van Ede, geb. ald. 22 Juli lgq54, gest.
Amsterdam 13 Aug. 1904, (dr. v. Jan en Johanna van
Schoonhorst. Hun kinder#en 4e gen. 12-14.
Aart Laurens Veenendaal. aeb. Valburg 16 Dec. 1860.
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gest. te Soest, kruidenier, tr. Velp 22 Juli 1887 Christina Bernar!da Heineman, geb. Barnevel’d 27 Juni
1863, gest. te Rheden 29 Febr. 1928, sdr. v. Jan en
Amalia Top. Hlun kinderen 4e gen. 15-20.
Hillegonda I’aulina Veenendaal, geb. Herveld, gest.
ald. 4 Nov. 1871.
Johannes Herberdinus August Wilhelmus Veenendaal,
Ir. Jannetje Heineman, geb. Barneveld 10 Oct. 1848,
gest. Velp 24 Sept. 1910, dr. v. Jan en Klaasje van
Ramselaar, wed. van Jan Veenendaal bovengenoemd.
Hun kinderen 4e gen. 21-22.
Jeanette Maria Cator, geb. ‘s-Graveland 4 Sept. 1856,
tr. ald. 2 Juni 1891 Pieter Hennipman, geb. Loosdrecht 29 Mei 1863, zn. v. Elbert en Jannetje Zwaan.
Hun kinderen 4e gen. 23-25.
Eduarfd Johannes Cator, geb. ‘s-Graveland 21 Maart
1866, tr. Barnwel,d (le) Febr. 1889 Amalia Heineman, geb. Barneveld 27 Juni 1863, gest. te ‘s-Graveland 2 Maart 1895. (Zij is geb. als Johanna Elisabeth
maar #deze naam werd na j weken vel :rndwd in ilmelia), dr. v. Jan en Amelia Top, 2e Baarn 29 Aug.
1895, Johanna Aleida Wristina Bottema, geb. ZaltBommel 29 Sept. ISGil, gesl. ‘s-Graveland 9 Nov. 1934,
dr. v. Writser Jans len Johanna Aleida Golverdingen.
Hun kinderen 4e gen. 26-30.
Maria Jeanette Cator, geb. ‘s-Graveland 1 Juni 1852,
gest. 28 Juni 1927 te Rock Valley (Iowa-U.S.A.) tr.
‘s-Graveland 21 Maart 1879 Hendrik van Woudenberg, geb. te de Vuursche 24 Juni 1852, gest. Rock
Vally, zn. v. Hendrik en Gijstje V’oskuylen. Hun kinderen 4e gen. 31-37.
Zit (3e gen. 21.)
Margaretha Veenendaal, geb. Baarn 4 Sept. 1864,
gest. Amsterdam 1 Febr. 1921, tr. alld. 10 Maart 1892
Abraham Richter van der Linden, geb. ald. 19 April
1861, afld. chef waterleiding, zn. v. Antonius V!‘ilhelmus en van Hlenriëtta En’geline Maria Breaal. Hun
kinderen 4e gen. 38-40.
Jan Veenenldaal, geb. Soest 17 Nov. 1866, tr. le Nieuwer-Amstel 23 Febr. 1893 Johanna Frederika van
Walen, geb. Amsterldam 13 Dec. 1863, gest. alld. 23
Dec. 1897, ,dr. v. Arnoldus en Glerritjfe Boom, tr. 2e
IJzendoorn 9 Aug. 1900 Augusta Johanna Sloot, geb.
IJzendoorn 9 Aug. 1877, gest. te Soest 15 Apr. 1930,
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dr. v. Augustus Johannes en Maria Christina Verwey.
Hlun kinderen 4e gen. 41-45.
Cornelis Williem Veenendaal, geb. Soest 18 Dec. 1870,
tr. ald. 27 Sept. 1895 Petronella Cornelia Sloot, geb.
Varik 25 Oct. 1869, #dr. v. Augustus Johannes en
Maria Christina Verweij. Hun kinderen 4ti gen. 46-51.
Mathibda Daams, geb. Loosdrecht, 5 Aug. 1869, gest.
ald. 8 Jan. 1899.
Maria Hillegonda Paulina Veenendaal, geb. IJlst 22
Nov. 1875, tr. 8 Aug. 1902 te Valburg Adriaan Slab,
geb. Giessen-Niepwkerk 10 Mei 1876, burgemeester
van Haarlemmermeer. H,un kinderen 4e gen. 52-55.
Gosewinus Gerhardus Veenendaal, geb. IJlst 26 Juni
1877, boekhanldlelaar, tr. Amersfoort 31 J’uli 1902
Grietjle van iden Bjurg, geb. ald. 5 Aug. 1877, dr. v’.
Willem ‘en Evertje van Suksum. Hun kinderen 4e
gen. 56-63.
Richard Kerkhoven, geb. Lage Vuursche 2 Febr. 1846,
gest. Apeldoorn 26 Mei 1931, schilder en fotograaf,
tr. le 1869 Jannetje van Wouldenberg, geb. Lage
V’uursche 15 Febr. 1840, gest. Apeldoorn 30 Maart
1902, dr. van Henldrik len Gijsbertje Voskiuylen, tr.
2e Apeldoorn 25 Febr. 1903 Toosje Gerritie Scherpenzleel, geb. abd. 6 Febr. 1878, tdr. v. Jan en Elisabeth Idle Graaf. Hún kinderen 4e gen. 64-66.
Aaltje Klerkhoven, geb. Lage Vuursche 23 Dec. 1850,
gest. ald. 4 Jan. 1854.
Johannes Kerkhoven, geb. Lage Vpursche 23 Sept.
1855, gest. Alphen a.d. Rijn 25 Nov. 1925, schilder
en fotograaf, tr. ‘s-Graveland 22 Mei 1881 Hillegonda
Pa$ulina Cator, geb. ‘s-Graveland 26 Jan. 1855, gest.
Alphen a.d. Rijn 10 Juni 1938, ldr. v. Eduard Johannes #en Maria Jenetta Veenendaal. Hiun kinderen 4e
gen. 67-69.
Aaltje K’erkhoven, geb. Lage Vuursche 4 Maart 1857,
gest. Baarn 19 Mrt. 1862.
S,uzanna Kerkhoven, geb. Baarn 20 April, gest. 23
Mei 1859.
Herman Hlelmert Kerkhoven, geb. Baarn 1 Sept.
1864, Rest. Epe 20 Sept. 1927, hoofdonderwijzer, tr.
le Vlissingen 29 Sept. 1889 Adriana Jacomina G,uillaume, geb. Vlissingen 4 April 1861, gest. Deventer
31 Mei 1910, dr. van Pieter Ary en Dina Gijsbertha
de Lange, tr. 2e Epe 23 Oct. 1919 Johanna GeertruiIda Logtenblerg, geb. Epe 14 April 1891, gest. Rotter-
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dam 25 Mei 1934, ‘cl r. v. Arent en Gerritje Bouwman.
Hím kinderen 4e gen. 70-72.
Helmert Richarld Kerkhoven, geb. Baarn 1 April
1867, schilder en makelaar, Ir. alld. 24 Oct. 1890
Tannetjle Barbara van Noppen, geb. Wissekerke 15
A’ug. 1862, dr. v. Daniël Cornelis ‘en Lens van de
Kreke. Hun kinlderen 4e gen. 72-80.
Dirk Johannes van dr Flier, geb. Baarn 11 Febr.
1863, gest. Hilversum 2 Dec. 1928, tr. ald. 15 Juli
1898 Henriette Elisabeth Doets. Kinderloos.
Clara Johanna Elisabeth van der Flier, geb. Baarn
26 Juli 1865.
Jong overleden zoon.
Jeannlette van der Flier.
Evert Jacob vvan dier Flier, geb. Baarn 12 Sept. 1884,
gest. alld. ,3 Stept. 1938, schillder.
Aart Christiaan van der Flier, geb. Baarn 26 Jan.
1887, schilder.
Rika Maria van lder Flier, geb. Baarn 10 Oct. lS89.
Else van dier Flier, geb. Baarn 26 April, gest. 6 Juli
1891.
Marretjle van lder Flier, geb. Baarn 1 Oct. 1895, muziekleerares.
4e GENERATIE.

1. Jan Hubertus Veenendaal, geb. Velp 2 Mei 1873, makelaar.
2. Clasine Veenendaal, geb. Velp 18 Febr. 1876, gest.
ald. 7 Maart 1934.
3. Johannes Herberdinus August Wilhelmus Veenendaal, geb. Velp 3 Febr. 1878, gest. Arnhem 4 Febr.
1937, tr. le 17 Mei 1904 Henriette Hollender, geb.
Arnhem 29 Maar1 1876, gesl. alld. 15 April 1926; tr.
2e Catharina Hiendrika Kleve, gest. Arnhem 17 Febr.
1933. H’un kinlderen 5e gen. 1-3.
Hillegonlda
Pauilna Veenendaal, geb. Velp 23 Aug.
4.
1879, gest. ald. 16 Sept. 1884.
5. Jan Heineman, geb. Barneveld 15 April 1874, tr. Milwaukee(?) ná 1901 Lydia Perkens.
6. Johanna Herberdina Augusta Wilhelmina Heineman,
geb. Barneveld 25 Juni 1875, gest. ald. 23 Febr. 1917~
7. Jan H;ubertus Hleineman, geb. Barneveld 23 .Jan.
1877, tr. ald. 9 Aug. 1907. Frederika Henriette Hop-
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ster, geb. ald. 4 Aug. 1882, ,dr. v. Frederik Dirk en
Gerdina Bunschotsen. Hun kinderen 5e gen. 4-5
Clasina Heineman, geb. Barneveld 15 Aug. 1879.
Diederik Gerharld Heineman,’ geb. Barneveld 11 Juli
1881, tr. ald. 21 April 1915 Sophia Hendrika Bos,
geb. ald. 21 April 1879, Idr. v. Hendrik en Geertrui de
Groot. Hun kinderen 5e gen. 6-10.
Maria Elisabeth Heineman, geb. Barneveld 29 Maart
1883, tr. ald. 15 Mrt. 1916 Costery Fikkert, geb. Barneveld 11 Sept. 1882, zn. v. Jan en Alida Hopster.
Hun kinderen 5e gen. 11-13.
Anna Heineman, geb. Barneveld 25 J,uni 1875, gest.
ald. 14 Juni 1907.
Jan Hubertus Veenendaal, geb. Amsterdam 1877, Rest.
ald. 13 Aug. 1904.
Johanna Herberdina Augusta Wilhelmina Veenendaal, geb. Amst,erldam 13 Oct. 1879.
Jan Veenendaal, geb. Amsterdam 11 Aug. 1888.
Jan Hubertus Veenendaal, geb. Baarn{ 2 Juni 1888,
tr. Steenwijk 26 Sept. 1918 Alida Margaretha Davidina Peereboom, geb. alld. 4 Jan. 1891, dr. van David
en Lubtertina Paulina Schut. Kinderloos.
Amelia Veeneedaal, geb. Baarn 1 April 1890, tr. ald.
26 Juli 1917 Georg Ferdinanld Coenraad Everaars,
geb. Utrecht 10 Mei 1886, boekhouder, zn. v. Piet,er
Koelof en Johanna Petronella Jörg. H,bn kinderen
5e gen. 14-15.
Johan Herblert August Wilhelm Veenendaal,
geb.
Baarn 8 Febr. 1893, gest. ahd. 24 Febr. 1892.
Johanna Herbierdina Augusta Wilhelmina Veenendaal, geb. Baarn 8 Febr. 1893 tr. alld. 6 Sept
1922
Hen?drik Jan Miever, geb. Anjum 22 Oct. 1895, boekhou(der, zn. v. Jan en Antje Nieboer. Hun kinlderen
5e gen. 16-18.
Jacob,us Johannes Veenendaal, geb. Baarn ‘29 M’aart
1897, ambten. gem. Secr. tr. ald. 27 Aug. 1924 Johanna Christina Zwart, geb. A’dam 25 Aug. 1899, dr. v.
Simon en Clasina Maria MulIer. Hun kinderen 5e
gen. 19-23.
Christina Bernar(da Veenendaal, geb. Baarn 22 Nov.
1902, tr. ald. 4 Aug. 1931 Cornelis Nicolaas van der
Flier, geb. Zaandam 2 J,uni 1895, zn. v. Jan en Aafje
Bakker. Hun kindleren 5e gen. 24-25.
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21. Johanna Jeannette Veenendaal, geb. Rhelden 6 Jan.
1889, gest. Baarn 23 Nov. 1918, tr. Douwe Daniels
Baarn íS Jan. 1887, goudsmid, zn v Willem
geU.
Frederik en Doetsje Rijpma. Hij hertr. Soest 11 Febr.
1920 Geertje Das. . Kinderloos.
22. Diderik Glerar)d Veenendaal, geb. Velp 26 Maart lS91,
gest. Arnhlem 25 Febr. 1914.
23. Elbert Hlennipman, geb. ‘s-Graveland 22 April 1892,
tr. Hilversum Juli 1931 Aaltje van ‘t Oever, geb. ald.
6 Nov. ?. Kinderloos.
24. Maria Jeaeette Hennipman, geb. ‘s-Graveland 2S
Nov. 1896, tr. ald. 191s Cornelis Kauler, geb. Zutphen
30 Nov. 1895. Kin(deren 5e gen. 26-28.
.t6
25. Jannetje Jacoba Hennipman, geb. ‘s-Graveland
Mei 1898, tr. alld. Sept. 1922 Jan Dirk van Kuilenburg,
geb. Hilvers’um 7 Febr. 1901, koopman. Hun kinderen 5e gen. 29-31.
26. Eduard Johannes Cator, geb. ‘s-Graveland 31 Maart
1890,tr. Kortenhoef 23 Oct. 1918 Geertruida Grootendorst, geb. Kortenhoef 14 Sept. ?., dr. v. *Jan en
Maria Jacoba Boeschoten. Hun kinderen 5e gen.
32-33.
27. Amelia Cator, geb. ‘s-Graveland 31 Juli lS91.
2s. Christina Cator, geb. ‘s-Graveland 5 Juli 1894, gest.
ald. 2 Maart 1916.
29. Wrister Jan Cator, geb. ‘s-Graveland 8 Maart 1899,
assis. resident.
30. Jeanette Maria Cator, geb. ‘s-Graveland 10 Juni 1901,
zeepfabrikante.
31. Gijsbertha van Woudenberg, geb. Hazerswoude 9 Juni 1880, tr. Rock Valley 11 Dec. 1901 Jake Westra,
geb. in Friesland 9 Febr. 1878, zn. v. Pieter. Hun
kin#deren 5e gen. 34-36.
32. Maria Jeanette van Woudenberg, geb. Hazerswou,de
8 Juli, 1881, tr. Rock Valley 25 Sept. 1901 John Speelman, geb. in Drenthe 19 Oct. 1866, zn. v. Jacob. Hun
kinideren 5e gen. 37-40.
33. Henry van WouIdlenberg, geb. Haarlemmermeer 31
Dec. 1883, tr. Rock Valley 22 Jan. 1908 Teunie Marie
V.erdoorn, geb. Haarlemmermeer 7 Nov. 1889, ldr. v.
Joost. Hun kinderen 5e gen. 41-46.
34. Hillegonda Paulina van Woudlenberg, geb. Haarlem-
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mermeer 31 Juli 1884, Ir. Rock Valley 16 Febr. 1906
Simon Westra, geb. 28 Oct. 1884.
i
Hun kind 5e gen. 47.
Geertje Maria van Woudenberg, geb. Haarlsemmermeer 7 Febr. 1886, tr. Rock Valley 26 Juni 1910 Jacob Schol, geb. TIerschelling 12 Jan. 1886, zn. v. HenIdrik. Hun kind 5e gen. 48.
RicharId van Woudenb,erg, geb. Haarlemmermeer 26
Dec. 1888, tr. Rock Valley 4 Juni 1912 Dora Koel, dr.
v. Hbibert gesch. Hun kind 5e gen. 49.
Edward John van Woudenbserg, geb. Haarlemmermeer 13 Sept. 1891, tr. te Canton (Sonth Dakota) N.
Kurvink, geb. Rock Valley 6 Juni 1896, dr. v. John.
Hun kinderen 50-52.
Henrietta Engelina Maria van der Lintden, geb. Amsterdam 27 Aug. 1892, tr. ald. 4 Aug. 1921 Jan Appels
geb. ald. 1 Aug. 1890, zn, v. Hen(drik en Anna Maria
Elisabeth Francisca Hartkamp. Kindleren 5e gen.
53-55.
Herman Albert van der Lmden, geb. Amsterdam 21
Aug. 1894.
Antonia van /der Lindlen,< geb. Amsterdam 14 Juni 1898.
Gerritjle Margaretha Veenendaal, geb. Nieuwer-Amstel 10 Oct. 1893, gest ald. 5 Sept. 1894.
Gerritje Margaretha Veenendaal, geb. Nieuwer-Amstel 5 DIec. 1894, verpleegster.
Margaretha V’eenendaal, geb. Haarlem 6 April 1901,
Cr. Soest 29 Juli 1926 Wilelm Paul Johannes Venema, geb. Amst’erdam 27 Dec. 1894, winkelier, zn. v.
Cornelis Arnoldus en Eleonora Hendrika Guilleron.
Hun kinderen 5e gen. 56-57.
Maria Christina Veenendaal, geb. Soest 18 Sept. 1902.
MathilIda Veenendaal, geb. Soest 11 Jan. 1904, tr.
Amersfoort 5 Juni 1930 Anton Nicolaas Hendriks,
geb. (Zeist?) 11 Febr. 1902. Kinderen 5e gen. 58-60.
Margaretha Maria Vteenendaal, geb. Soest 23 Juli
1896, tr. alid. 10 D,ec. 1924 Jan Dirk Hendrik van der
Neut, tleekenaar kadaster, geb. Waverveen. Hun kinIderen 5e gen. 61-63.
Herman Alblert Veenendaal, geb. Soest 24 Jan. 1898,
tr. al,d. 11 Maart 1925 Elisabeth Adriana Kraayenhage, geb. ald. 1 Juni 1899, *dr. v. Cornelis en Anna
Elisabeth Adriana van Lnnteren. Hun kinderen 5e
gen. 64-65. (H.A.V. is bIehanger-stoffeerder.)
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4s. Augustus Johannes Veenendaal, Drs. neerl. litt., geb.
Soest 14 Nov. 1899, leeraar, tr. Den Haag 26 Aug.
1931 Maria Petronella Slagter, geb. ald. 19 Dec. 1900,
#dr. v. Lammert len Johanna Frederika Hermanie. Hun
kinderen 5e gen. 66-67.
49. Jan Veenendaal, geb. Soest 26 Juli 1903, gest. ald. 17
Sept. 1904.
50. Cornelia Christina Veenendaal, geb. Soest 24 Aug.
1905, tr. Laren (N.H.) 20 Sept. 1933 Hendrik Roelof
Lasthuyzen, geb. Hilversum 10 Mei 1899, handclsr e i z i g e r , z; v
Willem en Johanna Wilhelmina
Wallenburg.
51. IWtilhelmina Pietronella Veenendaal, geb. Soest 13
Aug. 1908, tr. ald. 29 Sept. 1934 Louis Mengs Hornsvel’d, geb. Baarn 27 Mei 1909, accountant, zn. v. Hen‘drik en Clara Amelie Krieg. Kinlderen 5e gen. 68-69.
52. Wouter Slob, geb. Rotter(dam 30 Mei 1903, Luit. ,Huzaren, joíurnalist, tr. tle Wieringerwaard 30 Maart 1932
Catharina Saal, geb. Nieuwe Niedorp 4 Juni 1912, dr.
v. Pieter en Grietje Otter. KindNeren 5e gen. 70-72.
53. Hermina Hendrika Slob, geb. Rotterdam 6 Mei 1906,
tr. Hoofdldorp 12 Juni 1935 Ernst Went, geb. Amsterdam, verzekeringsinspecteur, zn. v. Jean Jaques en
Ada Geertruide Beets, wednr. v. Willemina Schappert. Hnn kindmeren 5e gen. 73-74.
54. Hilligje Slob, geb. Rotterdam 21 Febr. 1908.
55. Gosewinus Gerhardus Slob, geb. Hoof,ddorp 14 Sept.
1912, Ambtenaar Marinetechnische dienst.
56. Evert Jacob Veenendaal, geb. Amersfoort 26 Juli 1903,
illustrator, tr. ald. 23 Oct. 1928 Sara Maria Meerdink,
geb. Zeist 23 Dec. 1905, dr. v. Adriaan. Hnn kinderen
5e gen. 75-78.
57. Everdina Veenenldaal, geb. Amersfoort 4 Mei 1905,
tr. alld. 10 Dec. 1929 Pieter Koning, geb. alrd. 19 Aug.
1897, zn. v. Gerhard #en Geertrui(da Johanna de Leeuw.
Hun kirrderen 5e gen. 79-82.
5s. Willem Veenendaal, geb. Amersfoort 3 Aug. 1906,
gest. al,d. 3 Jan. 1908.
59. Willem VIeenendaal, geb. Amersfoort 5 Mei 1908,
boekhohder, tr. 25 Oct. 1934 te Ein’dhoven Johanna
Antonia van der Poorteen, geb. 4 Febr. 1912.
60. Hermina Hlen’drika Veenendaal, geb. Amersfoort 25.
Sept. 1909.
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~61. Adriaan Veenendaal, geb. Amersfoort 15 Juni 1911.
62. Gosewinus Gerhardus Veenendaal, geb. Amersfoort
12 April 1916.
163. Bertha Veenendaal, geb. Amersfoort 2 Oct. 1919.
.64. Gsertje Kerkhoven, geb. Apeldoorn 17 Oct. 1903, onlderwijzeres.
+65. Jan Herman Joost Kerkhoven, geb. Apeldoorn 20
Nov. 1904.
66. Herman Joost K’erkhoven, geb. Apeldoorn 22 Oct.
1906, orchi’deënkwleeker.
-67. Herman Joost Kerkhoven, geb. Oudshoorn 24 Febr.
1883, fotograaf, tr. ald. 31 Oct. 1912 Maartje van Tilburg, geb. ald. 9 Aug. 1886, #dr. v. Johannes en Celia
Johanna Kasteleyn. Hun kinderen 5e gen. 83-90.
.68. Eduard Johannes Kerkhoven, geb. Oudshoorn 1 Juni
1890, onderwijzer, tr. Garneren 4 Sept. 1919 Janna
Heedrika van Wijnen, geb. Garneren 28 Juni 1896
dr. v. Otto en Stijntj,e Ekelmans. Hlun kiuderen 5e
gen. 91-97.
69. Richard Kerkhoven, geb. Oudshoorn 24 Juli 1895,
fotograaf, tr. le Elisableth Jongenburger, geb. Voorburg 28 Sept. 1897, gest. Alphen a.d. Rijn 10 Mei 1937,
dr. v. Bertlus #en Grietje Vuyk, tr. 2e Alphen a.md. Rijn
17 Febr. 1938 Jacoba Marijtjle van Basekom, geb.
ald. 5 Jan. 1911, (dr. v. Gerrit Cornelis en Johanna
Verhagen. Hun kinderen 5e gen. 98-99.
‘70. Herman Joost Kerkhoven, geb. Oadldorp 14 Juli 1890,
hoofldonlderwijzer,
tr. Epe 10 Juni 1920 Willemina
Scholten, geb. ald. 7 Augustus 1899, dr. v. Gerrit en
Janette Kathrijna Westerink. Kinderen 5e gen. 100-105
‘71. Dochter, geb. en gest. Epe 1921.
72. Geertje Kerkhoven geb. Epe 26 Mei 1922.
73. Geertje Kerkhoven, geb. Baarn 15 Aug. 1891, tr. ald.
17 Febr. 1921 H;ermannus Adrianus van Marle, geb.
Zwolle 14 Nov. 1889, concierge-klerk Gem. Secr., pep.
Fqurier Inf., zn. v. Adrianus en Jacoba (de Gunst.
Hun kinderen 5e gen. 106-107.
‘74. Daniel Cornelis Kerkhoven, geb. Baarn 10 Febr. 1893,
gymnastieklieeraar, tr. Apeldoorn 5 Dec. 1919 Cornelia Johanna Ohlhar’dt, geb. Grave 6 Juli 1888, dr. v.
J. C. F. Ohlhardt. Dit huwelijk is 21 April 1926 ontbonden.
‘75. Herman Joost Kerkhoven, geb. Baarn 7 Oct. 1894,
gest. ald. 10 Diec. 1923, Ambt. Gem. Secr.
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76. Lena Kerkhoven, geb. Baarn 2 Mei 1896, gest. ald.
11 Dec. 1897.
77. Jannetjle Kerkhoven, geb. Baarn 19 Juni 1897.
78. Jacobus Daniel Kerkhoven, geb. Baarn 5 April 1899,.
handel in verfwaren, tr. alid. 4 Mei 1922 Gerritje van
Nus, geb. ald. 25 ‘Jan. 1900, Idr. v. Hendrik en Geertr+ui#da Alijlda W@lemina van Gellder. Kinderen 5e
gen. 108-111.
79. Richard Kerkhoven, geb. Baarn 4 Oct. 1961, adm. Gouv.
Ziekenh., tr. Soerabaia 13 Oct. 1932 Mardiajoe M:artoadmoldjo, geb. Djombang 28 April 1912, (dr. v. Ngartimas en Sripedemi. Hun kinderen 5e gen. 112-114.
80. Helmert Richard Kerkhoven, geb. Baarn 4 Nov. 1902,
Hoofdboekh. P)ensioenf. tr. alld. bij volmacht 8 April
1936 Margaretha Martina I,dema, geb. Ngawi 28
Juni 1916, {dr. v. Renger ‘en Anj’e Veltman.
5e GENERATIE.
1-. Jan Johannes Vleenen#daal, geb. Arnhem 5 Mrt. 1905,

gest. Ermelo 14 Feb. 1926.
2. Christina Henriette Veenendaal, geb. Arnhem 11 Mei
1907, verpleegster.
3. Jan Hubertus Veenendaal, geb. Arnhem 8 Mei 1912,
tr. 21 April 1937 met Sophia van der Burg.
4. Anthonie H,eineman, geb. Barneveld 29 Aug. 1908,
Ambt. Gem. Slecr.
5. Fredterik Dirk Heineman, geb. Barneveld 3 Oct. 1909.
6. Anthonie Hleineman, geb. Barneveld 13 April 1916.
7. Diederik Gerhar’d Heineman, geb. Barneveld 1 Dec.
1920.
8. Geertrui Heineman, geb. Barneveld 31 Juli 1925.
9. Hendrik Hieineman, geb., BarneveEd 8 Mei 1927.
10. Dirk Heineman, geb. Barneveld 21 Juli 1930.
ll. Alei’d Fikkert, geb. Amsterdam 27 Juni 1917, gest. ald.
4 April 1918.
12. Mari,us Egbert Fikklert, geb. Amsterdam 7 April 1919.
13. Alida Fikkert, geb. Amsterdam 20 April 1921.
14. Pieter Roelof Everaars, geb. Baarn 1 Oct. 1919.
15. Aart Lonrens Everaars, geb. Baarn 12 Juni 1923.
16. Annie Christina Meyer, geb. Baarn1 11 Juni 1923
17. Aart Loúrens Mleyer, geb. Baarn 19 Febr. 1926, gest.
ald. 16 Oct. 1926.
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18. Jan Hubertus Meyer, geb. Baarn 18 Nov. 1927.
19. Christina Bernarda Veenen’daal, geb. Baarn 20 Sept.
1926.
20. Clasina Maria Veenendaal, geb. Baarn 31 M$ei 1928.
21. Aart Lo,urens V’eenendaal, geb. Baarn 7 Juli 1931.
22. Johanna Christina Veenendaal, geb. Baarn 22 Mei
1936.
23. Wilhelmina Antoinetta Constante Veenendaal, geb.
Baarn 18 Juni 1938.
24. Jan van der Flier, geb. Soest 26 Mei 1934.
25. Christina Bernarda van der Flier, geb. Soest 17 Sept.
1936.
26. Jeanette Maria Keuler, geb. Beverwijk Dec. 1921,
27. Cornelia Keuler, geb. Beverwijk DIec. 1926.
28. Willy Keuler, geb. Beverwijk Juli 1931.
29. Antonia Cornelia van Kuillenburg, geb. Baarn 11 Sept.
1923.
-30. PietIer van Kuilenburg, geb. Hilversum Juni 1926.
31. Jeanlette Maria van Kuilenburg, geb. Hilversum 16
Mei 1931.
32. Eduard Johannes Cator, geb. ‘s-Graveland 26 Dec.
1920.
33. Maria Jacoba Cator, geb. ‘s-Gravleland 14 J’uni 1924.
34. Peter Westra, geb. Hul1 ( Iowa) 17 Febr. 1904, tr.
Sioux City (Iowa) 19 Juli 1927 Suzanna Oldenkamp,
geb. Hospers (Iowa) 21 Dec.. 1909. Hiun kinderen 6e
gen. 1-4.
35. Henry J. Westra, geb. Hul1 (Iowa) 22 Oct. 1905, tr.
Boyden (Iowa) 12 April Dora Boe&er, geb. Boyden
12 April 1910. Kinderen plen.
6e 5-6
36. Maria Jeanette Westra, geb. Hiull 23 Oct. 1902, tr.
Chicago (Illinois) 4 Dec. 1929 John Hobtman, geb.
in Friesland 12 Nov. 1899.
37. Henriette Speelman, geb. Rock Vallev 21 April 1902,
tr. Sanborn (Iowa) Lybe Marshlell. Hun kinderen 6e
gen. 7-9.
38. Maria Jeanette Speelman, geb. Rock Valley 23 Juni
1903, tr. Sibly (Iowa) Maart 1935 Hiram Wood. Hhn
kinderen 6e gen. 10-11.
39. Geertje Maria Speelman, geb. Rock Valley 18 April
1905, tr. te Sanborn (Iowa) 7 Oct. 1925 Fredrick
Wren Wood. Kinlderen 6e gen. 12-13.
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40. Jeaeette (MariaSpeelman, geb. Rock Valley 4 Mei 1910,.
tr Canton (S. Dakota), Ljoid Jones. Hun. kinderen
6e gen. 14-15.
41. Maria Jeanette van Woudenberg, geb. Inwood (Iowa)
13 Mei 1910, tr. 22 Jan. 1933 Cornelis Midldle. Hun
kinideren 6e gen. 16-17.
42. Joe van .WoSd,enberg, geb. Inwood 7 Jan. 1913, tr.
Tairvien (Sokuth Dakota) 28 Maart 1934 Anna Noordman, geb. 26 Nov. 1916.
43. Henry van Wou,denberg, geb. Inwood 23 Oct. 1915.
44. Richar’d van Woludenberg, geb. Inwoold 7 Juli 1920,
gest. ald. 31 Dec. 1936.
45. Elsie van Woudenberg, geb. Inwoed 14 Mei 1918.
46. ?
47. Peter Westra, geb. Hu& (iowa) 17 Febr. ‘07, Ir. Marigo
(Iowa) 30 Nov. 1929 Myrlle van Peursum, geb. George (Iowa) 15 Flebr. 1905. Kind 6e gen. 18.
48. Loraine Elnora Schol, geb. Rock Valley 28 Sept. 1914.
49. Herbert van Woudenberg, geb. Canton, (S. Dakota),
9 Mlaart 1915.
50. Edward John van Wobdenberg, geb. Tairvien 27
Aug. 1914.
51. Dorothy B. van Woudenberg, geb. Hudson (South
Dakota) 24 Jan. 1921.
52. Elmes R. van Woudcnberg, geb. Tairvien 16 Nov. ‘18.
53. Margaretha Anna Appels, geb. Den Haag 27 Juli 1922.
54. Henldrik Jan Appels, geb. Den Haag 1 Nov. 1923.
55. Abraham Frans Richt& Appéls, geb. Den Haag 27
Mei 1926.
56. Eleonora Margaretha Venema, geb. Soest 4 Aug. 1927.
57. Mathillde Augusta Venemzì, geb. Soest 17 April 1932.
58. Augusta Johanna Hendriks, geb. Amersfoort 8 Maart
1931.
59. Jantje Mathilda Hendriks, geb. Amersfoort 9 April
1932.
60. Ada Nicoletta Heedriks, geb. Amersfoort 6 Nov. 1934.
61. Hendrik Harmën van Ider Neut, geb. Amersfoort 3
Dec. 1927.
62. Cornelis Willem van der Neut, geb. Amersfoort 13
Nov. 1930.
63. Josina Petronella van der Neut, geb. Amersfoort 4
Juli 1933.
64. Petronella Cornelia Veenendaal, geb. Soest 1 Febr.
1927.
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~65. Jan Veenendaal, geb. Soest 29 Oct. 1931.
\66. Johanna Petronella Veenendaal, geb. Heemst,ede 20
Sept. 1934.
67. Lambert Willlem V e e n e n d a ageb.
l , Hceemstede 1 0
act. 1937.
68. Eduard Maurice Hornsveld, geb. Soest 10 Nov. 1936.
69. Louis Hornsveld, geb. Soest 27 Mei 1938.
70. Catharina Slab, geb.
Haarlem 27 Febr. 1933.
71. Wouter Adriaan Slob,geb.Haarlem 21 Juli 1936.
72. Maria Hillegonda Pafulina Slob, geb. Haarlem 23
act. 1937.
73. Ernst Went, geb. Amsterdam 2 J,uli 1936.
74. Hilligje Went, geb. Amsterdam 10 Oct. 1937.
75. ‘Margaretha Veenendaal, geb. Soest 5 Oct. 1929.
76. Gozewijn Gserhard Veenenldaal, geb. Soest 29 Mei 1931.
77. Johanna Veenendaal, geb. Soest 8 Nov. 1932.
78. Saskia Veenendaal, geb. Soest 33 Mei 1937.
79. Geertrui Johanna Koning, geb. Driebergen 15 Juni
1931.
‘80. Gosewinus Gerhardus Koning, geb. Driebergen, 28
Afug. 1933.
81. Gerhard Koning, geb. Driebergen 15 April 1935.
82. Margaretha Koning, geb. Driebergen 21 Oct. 1937.
83. Hillegonda Paulina Kerkhoven, geb. Boskoop 11 Oct.
1913.
84. Celia Johanna Klerkhoven, geb. Boskoop 29Nov. 1914
85. Johannes Kerkhoven, geb. Boskoop 22 Juni 1916.
86. Herman Joost Kerkhoven, geb. Boskoop 2 Aug. 1918.
87. E’duarld Johannes Kerkhoven, geb. Bosk. 24 Nov. 1920.
88. Maartje Kerkhoven, geb. Boskoop 7 Sept. 1924.
89. Richard Kerkhoven, geb. Boskoop 26 Dec. 1927.
90. Helmert Richard Kerkhoven, geb. Boskoop 23 Juli
1931.
91. Johannes Kerkhoven, geb. Garneren 28 Sept. 1920.
92. Stijntje Kerkhoven, geb. Ter Aar 16 Febr. 1922.
93. Otto Kerkhoven, geb. Ter Aar 4 April 1923.
94. EIduard Johannes Kerkhoven, geb. Ter Aar 5 Oct. 1924
95. Hillegonda Paulina Kerkhoven, geb. Ter Aar 12 Dec.
1925.
96. Herman Joost Kerkhoven, geb. Ter Aar 16 Feb. 1928.
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97. Richard Kerkhoven, geb. Ter *Aar 1 Jan. 1931.
98. Hillegonda Paulina Kerkhoven, geb. Alphen a.ld. Rijn
9 Juli 1918.
99. Bertus Kerkhoven, geb. Alphen a.d. Rijn 10 Apr. 1921.
100. Adriana Jacomina Kerkhoven, geb. Apelidoorn 9 April
1921.
101. Gerril Kerkhoven, geb. Marken 12 Febri 1923.
102. Johanna Hermanna Kerkhoven, geb. Marken 27 Dec.
1926.
103. Jan Lambertus Kerkhoven, geb. Hazerswoude 11 Nov.
1929.
104. Jeanette Catharina Kerkhoven, geb. Hazerswoude 10
Aug. 1932.
105. Herman Hselmert Kerkhoven, geb. Hazerswoude 30
Juni 1938.
106. Adrianus van Marle, geb. Baarn 9 Maart 1922.
107. Helmert Richard van Marle, geb. Baarn 6 Oct. 1928.
108. Dochter, geb. en gest. Baarn 7 April 1923.
109, Helmert Richard Kerkhoven, geb. Baarn 18 Mei ‘24.
110. Geertruida Alijlda Willemina Kerkhoven, geb. Baarn
14 Nov. 1926.
111. Anna Barbara ‘Helena Kerkhoven, geb. Baarn 1 i
Mei 1933.
112. Efraim CorneIis Kerk1joven, geb. Manado 1.8 Juli 1933
113. Annetje Barbara Kerkhoven, geb. Manaldo 1 Mei 1935.
114. Helena Christina Kerkhoven, geb. Medan 20 Aug.
1937.
DEN HAAG.

A. v. d. HOEVEN.
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Twee audíhties van Capacchi bij Willem 1.
Wij laten hier een verslag volgen van’ twee audiënties,
die Je int~ernuntius Capaccini, op 18 Oct. 1828 ten 12 Nov.
1828 bij Koning Willem 1 te Brussel had. Zij zijn ontleend
aan het Dagboek van ‘den in’ternuntius, ldat in het archief
‘der internuntiatuur in Dien Haag berust. Wij hebben zooveel mogelijk den Italiaanschen tekst letterlijk in het Hollands vertaal!d. De puntlen, (die voornlamelij k ter sprake
kwamen, war#en de benoeming van bisschoppen en ,de
weigering van ,den Paus, om Buydens tot bisschop te benoemen. Willlem 1 wilde, ook na (de facultatiefslell:in~g,
van het collegium philosophicum, dit nog in stan(d houden
en ‘een direkten invloeld uitoefen’en
op de studies, die niét
strikt lde thleologie
betroffen. De Koning liet niets onbeproef’d om zich van #den aartsbisschop van Mechelen te
onfdoen. Het verslag is gericht aan Iden Kardinaal Staatssecretaris. In $de 2 eerste brieven vraagt C. instructies en
melldt zijn aankomst luit Rome in Brussel.
J. KLEIJNTJENS.
München 21 September 1828
Onderwerp: Het vragen van
instructies voor het voeren
der onldlerhandelingen.
Ik ontving den brief van Uwe Eminentie van 9 September met )de gevraagde machtiging. Evenwel beho+ef ik nog
een tweetal ophelideringen.
De eerste betreft ‘de personen. Ik blen gemachtigd #de processen te beginnen, wanneer de Koning er toe besluit andere personen voor te
stell)en in de plaats van lde reeds voorgestelden. Indién
voorts Mgr. (de Aartsbisschop van Miechelen
tot overeenstemming kwam ook betreffende een (der reeds voorgesteld’en, zo:u ik hem {dan het proces kunnen laten voeren?
Dit is de eerste vraag.
Na uitvoerig met Mgr. den Nuntius gesproken te hebben
over )dien Aartsbisschop van Mechelen, heeft hij mij in geweten verklaar(d,
Idat de Aartsbisschop slechts aan zijn
gezondheid denkt, en dat hij nooit een eigen meening
heeft, en mij voorts gezegd, dat de eenige kerkelijke waardigheildsbekleeder
van werkelijke v’erdienste
en talent, op
wien men rekenen kan, Mgr. Barrett is. Dit vooropgesteld, vraag ik de mij verleende machtiging ook tot Mgr.
Barrett uit te strekken, zoodat wanneer het belang zulks
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meebrengt, ik het proces kan laten voeren door ‘dengcne,
die het ldoen moet volgens de instructie van Paus Urbauus
VIII.
L

Brussel 11 October 1828
Onderwerp: Aankomst te Brussel.
Gisteravond te 22 luur kwam ik behouden in deze hoofdstad aan. ‘1 erstond zond ik een brief aan Mr. Germain,
waarin ik hem verzoent, mij te komen bezoeken, hij was
niet thuis, ‘doen zat aan bij nel (diner van den Minister
van Binnenlandsche Zaken. Thuis teruggekeerd, vonld hij
mijn schrijven ten bezocht mij tegen lwee uur in den n,acht.
Hij zeilde mij, (dat hij gisteren uít Den Haag teruggekeerd
was, waarheen irij regelrecht uit Kome was gegaan in 91/z
dag, en (dat Zijne Majesteit hem met aandrang had gevraagd, wanneer ik zou aankomen, Idaarbij blijk gevend
van )de beste gestellenis voor onze aangelegenhelden.
Zijne
Majesteit komt a.s. Woensdag in Brussel. Heden zal Mr.
Germain zich wederom bij mij vervoegen en samen zullen
wij dan naar den Minister van Binnenlandsche Zaken gaan.
Op het oogenblik kan ik Uwe Em. geen verdere mededeelingen Idoen.
Brussel, 18

October 1828.

Onderwerp : Verslag van een
audiëntie bij Zijne Majesteit en van bezoeken afgelegd
bij de Ministers van Binnen- .
laedsch e- en van Buitenlandsche
Zaken.
Tot nog toe schreef ik aan Uwe Em. slechts een enkelen
brief betreffende mijne zending in het Konirxkrijk der Nederlanden, ten einde U op de hoogte te br’engen van mijne
aankomst te Brussel, terwijl ik mij de eer voorbehield U
een eerste verslag uit te brengen, zoodra Zijne Majesteit
zich zou hebben gewaardigd, mij tot een aaudiëntie toe te
laten. Nu zulks gistleren heeft plaats gehad, kom ik mijn
plicht vervullen en U rekenschap geven van hetgeen tot
op heden is geschied.
In den morgen van 11 October bracht ik in gezelschap
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van Ridlder Germain een bezoek aan Zijne Exc. den Heer
van Gobbelschroy l), Minister van Binnenlandsche Zaken, die ingevolge een zeer welwillende beschikking van
Zijne Majlesteit enkele ‘dagen tevor,en uit Den Haag hi’erheen gezonden was, opdat, indien ik in Brussel zou zijn
aangekomen vóór rid(der Germain, ik iemand zou vinden,
tot wien ik mij kon wenden. Ik boold aan Zijne Exc. den
brief van Uwe Em. aan, en werd ontvangen met *de grootste hoffelijkheid. Er werden slechts algemsene gesprekken over onze zaken gevoerd, waarbij nochtans de Minister blijk gaf van Idle meest gunstige gezindheid voor een
goeden (uitslag.
Den 15 Octobler 8d.a.v. willde ldezelf’de Minister mij een
blijk van zijn welwillendheid geven en noodigde mij ten
maaltijd te zijnlen huize, ofschoon zijn bagage nog niet uit
Den Haag was aangekomen. Ik aanvaardde deze vriendschapsbetuiging met veel genoegen; het bleek indieridaad
een vriendelijkheitd
te zijn, wijl niemand anders tot den
maaltijd genooidigd was dan alleen Germain, #die uit hoofde van zijn ouide vrienldschap met den Minister bijna iederen dag met hem aanzit.
In den avond van 15 Octobler kwam Zijne Majesteit van
zijn kasteel Het Loo te Brussel aan, om 2 uur in den
nacht. In den morgen van lden 16en om 2 uur des namiddags was er Ministerraad bij Zijne Majesteit en te 4
uur bracht ik in gezeelschap van Germain een bezoek
aan Zijne Exc. Baron Verstolk van Soelen, Minister van
Buitenlandsche Zaken. Ik overhandigde aan zijne Exc.
’ de Breve van Iden H. Vader, waarmede Z.H. antwoordt
op de mededeeling van den Koning betreffende de geboorte van <een Prinses, dochter van Z.K. Hoogheid den
Kroonprins, en terwijl ik hem tegelijkertijd het authentieke afschrift overhanldigde,
vroeg ik hem ‘dit aan Zijne
Majesteit te doen gewor,den,
en tevens verlof om zelf” in
hanlden van Zij.ne Majesteit te mogen stellen een anderen vertrouwelqken brief van den H. Vader, wanneer ik
de eer zo~u hebben aan Zijne MaJesteit te worden voorgesteld.
De Minister vond het billijk, Idat ik zelf den vertrouwelijken brief van ‘den H. Vader aan den Koning zou overhandigen, en zeilde mij dan ook,’ dat Zijne Majesteit mij
den volgenden morgen te 12 uur zou ontvangen, welke
mecledeeling hij mij ook formeel schriftelijk had willen.
doen geworden. Door Baron Verstolk werd ik met voorkomende beleefldheid
ontvangen, en hij sprak ongeveer
1) Beste secretaris van ‘t Koning9

Kabinit,

tegenstandt van een concordaat.
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een half uur met mij over allerlei dingen van minder belang.
Des morgens ‘den 17en, te 12 buur precies, werd ik binnengeleid in hel Kabinet van Zijne Majesteit, welke zien
gewaardigde,
mij gediurende
anderhalf uur audiëntie te
verleenen. Ik overhandigde allerelerst
aan Zijne Majesteit
den brief van den H. Vader, waarbij ik de overeenstemmende gevoelens van Zijne Heiligheid tot uiting bracht
en te kennen gaf, hoezeer Zijne Heiligheid verlangde, één
sfeer van wederzijdsch loyaal en onbegrens’d
vertrouwen,
teneinde te kunnen geraken tot een gelukkig resultaat van
het groote werk, dat ten zeerste tot eer zou strekken van
het Rijk van Zijne Majesteit, en dat over hem de zegcnwenschen zou brengen van alle Katholieken en de achting
van alle wijze en goede lieden. De Koning aanvaardde met
genoegen dit teeken van verírouwen van den H. Vader
en droeg mij op, Hem reeds nu nadrukkelijk te bedanken.
Daarna verwaardigde hij zich, mij uit te noodigen neer te
zitten en zonder inleilding be.gon hij mij le spreken over
de onderhanldelingen, daarbij blijk gevende van een bcheersching der stof, (die mij verwonderd deed staan, mij
overstelpend met een stroom van positieve gegevens betreffendIe alles, wat er op betrekking kan h&ben.
Daarbij
vergCzelmd
,deed
hij
zijn
betoog
gaan van scherp gestelde politieke argumenen, welke gebaseerd waren op (de toestanden in zijn Rijk. Ik moet eerlijk bekennen aan Uwe Em. dat indien ik niet zoo ten
volle op de hoogte was van het tractaat in zijn geheel, van
alle bij komstighelden
en van alle dergelijke zaken door
den H. Stoel behandeld, en indien Zijne Majest’eit niet van
zulk een vriendelijk karakter ware en zoo edel, dat men
den mosd heleft met vrijmoedigheid elke opmerking tc
maken, ik van mijn stuk geraakt zou zijn. Terwijl ik het
waagde altdus Zijne Majesteit te antwooriden
met die gepaste vrijmoedigheild,
die hij duldt en die hem ook welgevallig is in degenen met wie hij spreekt, veroorloofde ik
mij hem enkele opmerkingen te maken uit hoofde van
het karakter en het innerlijk wezen van de Katholieke
Kerk ten trachtte ik hem, zoo 5d,uildelijk
als mij dit mogelijk
was, den toestanld te verklaren waarin het Hoofd der Kerk
zich bevindt, #de verantwoordelijkheid, die op hem drukt.
Zijne Majesteit aanhoorde mij met groote welwillendheid en groote aandacht, terwijl ik hem de kwestie ontvouwde en cdaar hij scherp van verstand is, toonde hij de
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kracht mijner argumenten te begrijpen, ofschóon hij niet
naliet van tijd tot tijfd tegenargumenten aan te voeren
De lange duur van het gesprek, (de goedh#eid, die Zijne
Majesteit mij beloonde, en het feit {dat hij mij wel tot
driemaal toe verzekerde, dat hij mij dikwijls verlangde te
zien en over deze zaken te spreken, ‘dolen mij hopen, dat
aan Zijne Majesteit noch mijne argumenten, noch de wijze, waarop ik die te berde bracht, hebben mishaagd.
Geen enkel bijzonder resultaat heeft tot nu toe dit mijn
eerste onderhoiuld met <den Koning opgel,everd, want Zijne
Majesteit pleegt niet gemakkelijk van zijn idee af te wijken. Maar ik kan toch Uwe Em. verzekeren dat lde bedoelingen van den Koning goed en loyaal zijn maar dat vele
len zware politieke factoren oorzaak zijn {dat (de volledige
afwikkeling der zaken in (den zin zooals wij dat kunnen
verlangen, beslist zeer moeilijk zal zijn.
Brussel, 20 October 1828
Onderwerp :
Tweede verslag van Ide
audiëntile bij (den Koning der
Nederlanden ‘den 17 October.
Privé en vertrouwelijk.
In mijn verslag van 18 October beperkte ik er mij toe,
om in het algemeen aan te geven d,e moeilijkheden, die
Zijne Majesteit opperde tijldens zijne ,eerste audiëntie, omdat ik niet aan íde post een uitgebrleider verslag wilde toevertrouwen. Thans nu mij de gelegenheid geboden wordt
door het vertrek van Baron ‘de Vignet, Zaakgelastigde van
Zijne Majesteit den Koning van Sardinië bij dit Hof, welke
naar een andlere bestemmin.g gaat, wil ik meer in hij.zon’derheldlen op hetzelfde onderwerp ingaan.
Allereerst wil ik opmerken, dat Ide sfeer van wantrotuwben, die Ideze Regeering had tegenover den H. Stoel,
dleels vanwege het karakter #der Hollanders, die uit~eindelijk dceze zaken bestieren, deels door de rapporten van
Ridlder Reinhold 1), dusdanig was, {dat het hun nog niet
mogelijk schijnt te gelooven in (de goede trouw die Zijne
Heiligheid steelds bij deze onderhan,d’elingen aan d’en dag
legde.
Die Koning molest tijdens het
onderhoud. met mij wel gelooven aan hetgelen hij zag en.
1) Gezant te Rome, die door zijn rapporten het wantrouwen des Konings
tegen den H. Stoel voedde.
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niet toe komen kon, le gelooven aan datgene waartoe de

klaarblij kIelij kheid hem verplichtte.
De l<onmg beloogcie met klem, d a l d e Heer
Buyd~erp,
aartsprïester van Namen, met gerust geweten
dpor del1 PduS rot d~sscllop kon wordeti b e n o e m d , en re/deneerjde m e t v e e l spitsvondigneid o v e r Ide onwaarschij$ijkhleid van wat tegen ,dezen was ingebracht, bew,erellid, ldal ‘dit niel oveleukwam
meL de andere beginselen
door Bpydens geuit, en met rapporten aan Zijne Majesteit ‘uilgebracht door personen, Idie buiten de zaak stondien, <dat ik mij verplicht zag IneLaphysische spitsvondighleden tegen metaphysische spitsvoedigheden te plaatsen,
en bijna vergetende met een Koning ia gesprek Le zijn,
begon ik met hem te argumenieeren, zooals men ‘dat op
de school (doet. Mijn tegenwoorldigileid
van geest mishaagde geenszins aan den Koning, waat hij verzekerde
mij ten slotte, ‘dat hij [duidelijk inzag, dat er geen dubbelzinnigheid omtrent Iden persoon van Buydens bestond,
en hij zeide mij, dat hij andere inlichtingen wilde inwienen ten einde te weten te komen of hetgeen beweer)d was,
waarheid bevatte, of (dat Zijne Heiligheid op een dwaalspoor was gebracht.
Gleidurende het geheel’e onlderhoud
trachtte Zijne LMajesteit met waarlijk fijne takt mij er toe te brengen, hem
enkele personen t e n{oemen, a l s candidat’en
v o o r den
bisscilopszetel, lerwijl hij.. mij herhaalidclijk verzekerde,
dat hij ~ onlder lde gelesteliJken
er geen kende, die volidoenlde boven iedere partij stoald, maar ik leidde hel
g e s p r e k beheedig a f e n mei b e h u l p v a n dpa H e e r ,
#@laagde i k d a a r i n zoo g e l u k k i g , Id=rt xan h e l eind
&Zijnc, Majestleit [de e e r s t e w a s , (die d e n n a a m v a n
Mr. Barret uitsprak, niet om hem als FiTschop VOOY
te stellen, maar veeleer om hem als een partijman af te
schiltderen.
Toen hervatte ik het gespr,ek over ,dle inlichtingen die Ide H. Vader tegen den aartsprieste’r Bnyd,ens had
en voegde er aan t,oe: en nochthans 1 Krru
,lontvangen
ik Uwe ìMafesteit ver&eren dat geen enkele inlichting,
tegen Errydens ingekamen, verschaft is ,door Mr. Barrett.
In één woord hlet gelukte mij, om zoo te zeggen, ste#eds
deze schermmutseling vol te houden en wel met Tooveel
omzichtighleid
als mij nooit .gegeven
was tijldens eenig
onderhohlld,
ook het meest penibele, ,dat ik ooit tijdens
mijn loopbaan als zaakgelastigde had.
Die Koning sprak m.ii ook nog over de Jansenistische
Bisschoppen en zeide mij zonder omwegen, dat in politi,ek
opzicht het voor hem voordeeliger ware ‘die te behoilden
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en te beschermen, maar dat hij “om *den H. Vader te ‘gerieven, wilde voorstellen, cdat zij zich bij ,de Katholieke
Klerk zouden aansluiten, welke zaak, naar hij mij zeide,
erg gemakkelijk zou zijn, daar ook ide H. Vader zelf een
tegemoetkomende holuding tegenover hen wildte aannemen. Ook deze Idiscussie was niet te ontgaan en des te
moleilij ker omdat een Protestant, en vooral een, ,die m
theologische kwesties geen andere dan verstandsargumenten aanvaardt, niet het z,uivere geschilpunt kan aanvoel’en,
dat #de Jansenisten van de Katholieke Kerk verwijdert.
Ik begon dus zijn argumenten te weerleggen ‘door hem
aan te toonen, dat zijn politiek zoowel als zijn verlangen
om iedere oorzaak van tweedracht bij zijn onderdanen
weg te nemen, hem moesten radIen net Jansenisme te
doen ver,dwijnen, en voorts zeide ik hem, dat de H. Stoel
op di1 punt allerminst stappen tot toenadering kon doen,
want, wanneer het tusschen waarheid en Idwaling tot de
grens van toensdering is gekomen, <dan kan’ hij, die aan
d’e zijlde der waarheid staat, niet d’e geringste schrede
meer doen zonder in lde dwaling te geraken, en eindelijk
besloot ik, door te zeggen, Idat ik oprecht gesproken de
verzoening ]der Jansenisten wel wensch’elij k, doch niet
waarschijnlijk achtte.
Gfeheel het onderho,ud was om er grijze har,en van te
krijgen, en duildelijk voel’de ik een specialen bijstand van
dien Heer .in de tegenwoordigheid van geest, die ik steeds
behield en in Ide eerbiedige doch eerlijke openhartighéiQ
waarmee ik Z.M. te woord stond.
Nadien heb ik (den indruk, dien ik op het gemoed des
Konings had gemaakt, overldacht en he2 schijnt mij toe,
afgaand,e op hetgeen de heer Germain mij heeft gezegd
en op de atteniies +die de Staatsministers mij bewijzen, indien althans eigenliefde mij niet bedri’egt - dat de Koning zeer volfdaan is gevve es t, alhoewel hij niet iedere
achter’docht heeft opzij gezet, want, terwijl hij met veel
ophef en met uitdrukkingen, (die ik stellig niet verdien,
over mij sprak, heeft hij toch twee zaken te k&ennen gegeven, en wel de volgenlde:
Ten eerste heeft, hij gezegd, dat ik met buitengewone
handighei,d getracht had, Mgr. Barrlett bij hem aan te
bevelen, maar dat hij nooit er in zal toestemmen,,
dezen als Bisschop te aanvaarden, omdat hij geen vertrouw1e.n in ‘dien man heeft.. Ten tweedte heieft hij te kennen ,gegeven ‘dat ik, ,mij goed op de hoogte toon’end omtrent !de ‘door hem gevolgde politiek om een Rijk bij elk::nder te houden, dat gevormd werd uit zóó heterogene
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~elenienten,
hem dienaangaande veel lof had toegezwaaid,
miar dat hij nog met wilde oordeelen of ik alc geqy
had, omdat Ik ‘daarvan overt,uigd was, Idan wel om riem
aangenaam te zijn. kieze twee p,unLen heeft de ivlinisler
v a n tiinnlenlandsche zaken glsterenavonld
tian den neer
Germain gezegd, die hem geantwoord heeft, wat Ilet tweede p’nt aangaat, (dat hij mij steeds tiad hooren spreken
over de politiek van de Nederlandsche K’egeering
op dezelfde wijze, en voor wat het eerste punt betlqefr, dat nij
mij zou ondIervragen,
ten einde te vernemen, wai ik aan
Zijne Majesteit aangaande Mgr. Barrett had gezegd. Ik
heb aan den Heer Germain eenvoydigweg
hernaald datgene, wat ik den Koning hald gezegd betreffende Mgr.
Barrett en vervolgens zeide ik hem (dat ik geen andere
bedoeling had gekoestexl dan aan den Koning de waarhleid te zeggen, te weten dat Mgr. Barrett hoegenaamd
niets geschreven had omtrent Buydens, maar dst overlgens het verlangen van den H. Vader niet was om Titus
of Caius tot Bisschop te hebben, maar in het algemeen
gesproken verstandige personen, van goed gedrag en zuiver in de leer.
Ik meen, dat, indien er mogelijkheid ic des Konings
meening omtrent Mgr. Barrett te doen veranderen, het
zal moeten geschieden door te zijnen overstaan van geen
voorkeur te !doen blijken.
Uwe Eminentie, zal met haar groote scherpzinnigheid
gemakkelijk kunnen begrijpen uit dit alles, hoe precair
de situatie is, waarin ik mij bevin,d en met hoeveel moerite
men zal k!nnnen bewerken, dat de Koninlg er in berust,
andere personen als Risschop te aanvaarfden
dan die hijzelf heeft aangewezen.
In de troonrede #die de Koning heden bij gelegenheid van
de opening #der Staten-Generaal heeft tuitgesDroken,
waarbij ik tegenwoor’dig
was in \de lo9e van den Raad van
State (daar ik geen uitgesproken #diplomatiek karakter
heb, is er steeds eenige moeilijkheid over de wijze waarop zij mij moeten behandelen), is er een zeer eervolle
passage gewijd aan Zijne Heiligheid, <en van veel belang
wijl daarin wor’dt geconstateerd, dat de H. Vader een
ware zorg heeft om tot een goed einde te brengen al hetgeen wat nog te doen is, daarentegen is er ook, waar gesproken wordt over (de preconisatie van Mgr. Ondernaard
leen periode neergeschreven, (die niet geb’éél ijlist is, waar
nl. de Koning zegt: Ja préconisation Ide lyE&@e nommé
peur le Siège de Namur justifie mon attente d’un sem-
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blable accord ponr remplir les autres sièges vacants.” Men
bad het woord ,,nommé” moeten weglaten, \en ik zal zulks
stellig doen opmerken aan (den Minister van Binnenlandsche Zaken, maar ik voorzie ook reeds het antwoord, nl.
dat er niet staat ,,nommé pur moì” maar eenvoudigweg
,,nommé”, en dat overigens (de Bulle van Zijne Heiligh’eid
voldoende (duidelijk aanduidt dat men het ,,nommé”’ niet
moet verstaan als een recht of privilegie tot benoeming,
dat lde Koning der Nederlanden zou bezitten.
Zijne Majesteit heeft den heer Germain tezamen met
den Minister van Binnenlandsche Zaken, aangewezen om
met mij te onderhandelen over alles wat nog t’e regelen
valt. Ik bten tevreden over deze regeling, die ik ook zelf
troluwens
aan den Koning had gevraagd, daar de heer
Germain toegankelijk is voor redelijke aarg’umenten en
mij steeds vertrolüwen
heeft getoond. En dit is reeds veel,
daar men onlderhanldelen
moet met lieden, <die zichzelf
nog niet wisten te overtuigen van onze goedte trouw.
Ik verzoek Uwe Em. mij wel te willen verontschuldigen
indien ik dezen brief met minder ordelijkheid heb geschreven, Idaar Baron de Vignet mij thans om 10 uur zn
den avond heeft laten weten, <dat hij reeds morgen om
7 uur in !den ochtend vertrekt. De overweging alleen om
U iedere bijzonderheid te melden, en te kúnnen profiteeren van deze ve‘ilige gelegenheid, bracht mij er toe, te
schrijven currente calamo.

AANTEEKENINGEN
betreffende de Míddeleeuwsche
(Vervolg van ,,Navorscher”

Beraldtek.

blz. 204).

Hebben wij in het eerste stuk een overzicht gegeven van
de mogelijkheden welke in de gegevens van de eerste twee
groepen verscholen liggen, thans volgen de groepen III
en IV welke op dezelfide wijze bij elkaar passen.
Van boven naar beneden zijn ,de gegeven,s in chronologische volgorde opgenomen. Nemen wij n’u (de poorl
met den wachter aan het einde van Groep 111 als bovenste
top aan, dan komt vanzelf naar voren een opgang in
Groep 111 gevolgd Idoor een neergang in Groep IV, di’e vrijwel identiek zijn, behalve enkele wijzigingen in de afzon-

derlijke onderdeelen. Sterker zelfs. Afgezien van de noodzakelijke verschillen tusscnen Groep 1 en 11 eenerzijds en
Groep 111 en IV anderzijds, zal men bij nauwkeurige bestudleering kunnen bemerken, dat de algemeene onderverdeeling in beitde gevallen precies dezelfde is eu dikwijls gelìj kl,uidenldhetd vertoont.
‘tot goe,d ‘begrip van het geneel tdoen wij het ,beste te
beginnen met ‘de overgang van Groep 111 op Groep 1V.
,,ln naam van Orange, ‘doe open (de poorl” is een bekende nitldrukking in Holland. Het verhaal van de verovering van den brie1 (door de Watergeuzen is bekend, als
de bevelhebber Lumey bovengenoemdme boodschap laat
overbrengen. alvorens (de poort te rameien. Merkwaardig
is ook ldat ter bij verhaald wor’dt dat Bloys van Treslong
(Tres-Long) ter in slaagde eerlder in (de stad te komen
ldoor #de tegenover liggende open poort. Dit zou in dit geval de Haan zijn. De zaak zoti een aarldige anecdote kurrnen blijven indien Groep 111 niet meerdlere aanwijzìrrgen bevatte, dat Lumey (maar dan met den nadruk op
de eerste letiergreep LU, zie ook Llusignan, Lurenburg,
Lutetia, Lüttich, L,ippe, Limburg enz.) nierin op bijzondere wijze op (den voorgrond treedt in iegenstclling tot de
vroeger behandel(de Groep 11, waar Orange voorgaat met
Lusignan als tweede. Het zal ons n.1. blijken ldat in deze
groep zeer weinig Fransche heraldiek te vinlden is, wel
,echter Engelsche en Dbitsche. Een ding zou men echter
vast moeten leggen en dat is, dat jllisl aan den top bij de
overgang van Groep 111 op Groep IV een combinatie voorkomt, nl. Orange-Haan, ‘die zich ter weerszijlden van de
poort bevinden, welke beide ook den top vormen bij cten
overgang van Groep 1 op Groep 11, zij het d,an in anderen
vorm; terwijl Groep IV wederom geheel staat in het teeken van de oude Fransche onvattingen.
In die 41de Affd. van Groep 111 vinden wij het Varken met
+een Afgeslagen Hoofd, Idat wij reeds vroeger als afscheiEveneens in 3~ 2:: .\ ‘* 1.
ding hiebben leeren kennen.
van Groep IV de Vlag met de Hoed, die ons niet onbekend zijn. Laten wij nu {de twee uiterste afdeelingen, welke wij boven onderbrachten in een combinatie OrangeHaan buitten beschouwing, dan krijgen wij twee stroken
die gelijk opgaan en bijleen be\oorende gegelréhs bevatteu,
waar later hitvoeriger op teruggekomen zal worden.
Om zich #dIezen toestand in te denken is het misschien
mogelijk wederom een soort legendarisch vIerhaal te gebruiken.
Men kent Ide geschiedenis van Walter Scott in den Ivan-
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hoe, waar tegen het slot de Zwarte Ridder als L,eeuwen--hart, Koning. van Engeland, een samenspraak heeft met
dsen Grootmeester Ider Tempeliers Bequmanoir op het toernooiveld van Tempelstowe. Bea,umanoir verzet zich hier
tregen h e t uitwijzingshesluit van. Leeuwenhart m e t d e
woorden, qdat hij, zich zal beroepen op .de Vorsten van
Eiuropa, waarop Lleeuwbnhart,
hem toevoegt: ,,Wees verstandig, Beaurn-moir, zie ,de vlag van Engeland waait
reeds van ‘den trans duwer Preceptory. Ga gerust tot de
Vorstten van Europa, Gij zult aan hunne hoven niet ent+
vangen worden.” De ylag op (den, trans .!der Preceptory is
die van Groep IV waarvan, het haantje het bevenste puntj.e vormt .(wij zrullen dit later nog weer eens in d’e Fransche heraldiek terugvinden).. De, ontvangst door de Vorstlen van Furopa wordt verhin-der’d
door de afscheiding
bij het varken.
In beginsel kunnen wij wel aannemen #dat ‘de z.g. vorstenhuizen zich in deze bovenstrook bevinden. Daartusschen en tevens daarboven slechts een vrouwelijke figuur,
die wij vroeger hebben leeren kennen als het Witte schild
of wel Merl’usine, die beide ook het toppupt vormen voor
de kerkelijke opvattingen. De eenige figfuur welke daar
verder bovenuit komt is de combinatie Orange-Haan. Die
groep, bestaan(de (uit Ide afdeelingen V, VI len VII van Groep
III, is trouwens in sommige kringen ook bekend als de
Rlegenten of Meest’erskamer.
Ook de Kerk kent haar in
dien vorm van het Conclave met den darwachter.
Wie
d’eze laatste is zal nader getracht’ word’en cit te vorschen.
Zooals reeds eerder gezegd bevat de Groep 111 voornamelijk een aantal hoofdgegevens voor Ide Dluitsche en
Engelsche heraldiek. .
Vooreerst dan (de Duitsche heraldiek:
Allereerst vinden wij (den Vorst omringd door de Rijksgrooten, zooals dit o.a. in eenigzins gezwollen stijl wordt
voorgestelld
[door P. Gründel in het voorwoord van zijn
werkje over heraldische symbolen. Daarop volgt het Crancelin Uit het Saxische wapen, hetwelk niet ánd#ers is als
die Doornenkroon, die misschien ook het vo80rbeeld is geweest voor de paiuselijke tiara en aader,e kronen, waar
immers de kerkelijke ten $de oude Rijksduitsche heraldiek
zeer na’uw verwant schijnen te zijn geweest.
Dte Indianen met hun adelaarsveeren trekken in sterke
matle onze aandacht. Men vindt, niet alleen de Rood’e Adelaar van Prtuissen, of beter van Brandenburg, ,doch aan,gezien het rood in het algemeen een zelfde beteekenis
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heeft als het bekende Duitsche RoodZwart, komen wij
gemakkelijk tot ,de conclusie ,dat hier tevens de Duitsche
Zwarte Adelaar te vinden is.
D’e hertenjacht mec hel varken verplaatsen ons echter
even naar &rankrijk. bij de vroeger nehandelde Groep 1
toch vinden wij beide ter noogLe van Lusignan. Rij Groep
r gaan .daaraan vooraf een de,ur, waarachter weer gelegen
zijn de hoogepriester en de noorn. Bij Groep 111 vinden
wij er aan voorafgaan de hoorn en <de doornenkrson.
D’eze 4de Afld. van tiroep 111 omvat tevens wat wij vreeger als Blauwen hebben nerkend (zie Groep 11). -Wij zullen later zien dat IdiezelfSde groep ook in de 5de 4f’d. terug
te vinden is. Er is dus wisselwerking tusschen beide. 1Men
kan zeggen dat het Roo’d en het Blauw, hoewel verschiilend van waarde binnen de grenzen van een bepaald stclsel, over verschillende stelsels genomen gelijkwaardig moeten worden geacht, maar <dan is het tevens mogelijk dat
de groepen niet alleen, zooals vroeger betoogd in het ecrste stukje bij de Zwaan samenkomen, !doch ook bij Lusignan, alles afhankelijk van de heraldische opvatting welke men wenscht te huldigen.
Nu komt de vraag betreffenide de figuur van den wachter van het Conclave. Neemt men het hierboven uiteengezette omtrent ‘de verhouding van den Hoogepriester tot
de Blauwen en tevens de in het eerste’ stukje gehouden
beschouwing over den titel van Koning van -Jerusalem,
dan komt men tot ‘de conclusie, dat volgens de kerkelijke
opvattingen de wachter aan #de *poort heraldisch gelijk te
stellen is met Llusignan of de Duitsche Aldelaar of welke
andere werelldlijke Vorst ook. Dit neemt niet weg dat volgens een meer natuurlijke opvatting deze wereldlijke wachter geen ander kan zijn dan Orange, waarvoor verwezen
wordt naar punt 11 van Groep 111.
Overgaande tot (de Engelsche hteraldiek vinden wij vooreerst: de Hoorn met den PosLwagen, die een zeer bekende figuur in Engeland is, en daarna n(og eens met
een Hertenjacht (zonder honden), die beide ietwat afwijken van de vroegere hoorns van Orange, zooals reeds
aangegeven.
Na het Varken krijgen wij echter, ingeleid door ,,een
goeden #dronk” de bekende Tafelronde van Koning Arthurvan Engeland als feestmaal. Hiermede ber’eiken wij een
der hoogtepunten van de Engelsche heraldiek. De koning
leidt cde Tafelronde in met een goeden #dronk, die ons.
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direct doet (denken aan de Flesch Wijn van Ange-Vin onder Groep 11; beide zijn dus vrijwel id(entiek, maar ook
vinden wij als voornaamste gerecht het vleesch, het Fransche ,,viande”, Idat onmiddellijk terugvoert naar Vianden
met zijn huwelij kswapen. Ook het witte schild van dit
geslacht ontbreekt niet en is aanwezig in den vorm van
,,Hare Majesteit.” Toch blijft het de vraag of #deze Engelsche heral,diek Idezelf’de is als die van Lleeiuwenhart, zooals #deze uitkomt in ,den Ivanhoe van Walter Scott. Deze
laatste is waarschijnlijk gelegen in Groep IV met zijn vlag,
zijn zwart ten zijn hoorn (de hertenjacht met honlden als
Orange).
Thans overgaande tot Groep IV vinden wij in de allereerste plaats de Haan. Nu is het bekenld dat het in Frankrijk gebruik was dat <de Weerhaan alléén ‘door den Adel
op de torens hunner kasteelen gevo’erd mocht worden, len
wel in ‘de eerste plaats door hen, die h’et eerst een vijandelij ke veste waren binnengedrongen. Een vergelijking met
onze inneming van den Eriel dringt zich hier op, terwijl
de nabijheild van de poort den noodigen achtergrond
geeft aan het beeld.
De Vroww ‘zon’der armen is zonider twijfel de Merlusine.
Wij kennen overigens wel de figuur van ,,La Franc&’ als
Marianne vergezeld van een haan. De vro/uw zonder armen of Merhisine is het beeld van Frankrijk, de haan is
niet aan haar voeten, maar integendeel Ide achtergrond
waartegen, of wel het teeken waarin zij staat.
Als Poppea, (de vrouw van (Zwarten) Nero, krijgt men
‘de combinatie zwart-wit welke wij tot nu toe eigenlijk
nog niet tegenkwamen. Daar naast het hart met het zwarte plekje, waar dan het roold bijkomt. Misschien kunnen
wij hiler zoeken )de bekenlde D\uitsch’e combinatie ZwartRood. Eqen goed voorbeeld van eenhier b’ehoorend zwartwit wapen deed zich niet zÒo spoedig voor, wel echter
een ander in het Fransche wapen van Narborme-Pallet
zijn&de: Velsd Gueules
d.i. Narbonne-Ancien
Hartschild Argent au Chef Sable [d.i. Melgueil.
dat wij reeds vroeger als huwelij kswapen leerden kennen.
Op de Vlag en Hoed als afscheiding werd eerder gewezen.
Hlet Narrenpak roept onmid,dellijk (de gedachte op aan
de vermaarde Narrenclub van Cleeff, met zijn ‘eigenaardige van bellen voorziene hoofddeksels. Van deze club zijn
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echter weinig bijzonderheden bekend. Het heeft er echter
allen schijn van, (dat dit niet uitgegaan is van net Cleeff
in lde opvatting van Teisterband, d.w.z. met het roolde
witte
schilid, ldoch het z.g. Lohengrinsche met het
schilld. De vraag doet zich inderdaad voor, of men hier
niet te ‘doen heeft met de grondslagen van de bekendé
operette ,,Les Cloches de Corneville”, de hoorn toch *ligt
in Ide volgende \afdeeling en dan zoru deze narrengroep
gelijkstaan met het klokkenspel van een toren met i?et
haantje in (den top.
In #de volgende afdeelingen viliden wij verder de Roos,
de VVitte Kat ‘en het Paardenvolk, alsmede (de Baron, alle
figuren, die wij op dezelfde plaats en in dezelfde volgorlde reeds bij de bespreking van Groep 1 en 111 tegenkwamen.
Overigens bevatten de afdeelingen IV en V dezer g,=oep
een tegenstelling, n.1. eenerzijds de Hoorn met de Hertenjacht met Honlden, welke thans ongetwijfeld gelijk t,e
stellen zijn met de Hoorn van Orange; a nderzijds r:et Lijk
en Ide Kerk te samen met de Bloedvlag, welke de tegcnstelling aangeeft. Misschien ligt in dezen Hoorn de oplossing voor het verhaal, ldat Willem met de Hoorn, Graaf
van Orange, erfzoon was van den eersten b:urggra:if v;m
Narbonne-Aimeri, bovendien bestaat er een wapen van
Orange met een hoorn van sabel, beslagen meF zilver,
gesnolerd van keel.
Nogmaals een le,gendarisch verhaal uit hel laatste
hoofdstuk van Ivanhoe om dit (duidelijker te doen spreken.
Na de vroeger vermelde uitwijzing (door den Koning
van Engeland, stellen de Tempeliers zich in slagorde op
de roep van hun Grootmeester ,,Schaart U om het vaandel
van Beauseant” , ‘alvorens den afmarsch te beginnen, waartegenover Bohun zijn troepen eveneens in slagorde brengt,
terwijl Lleeiuwenhart geheel alleen langs het front der
tegenpartij rijldt, ldeszelfs ridders klitdagende een lans te
breken ter eere hunner darnes.
Met !de witte kat belanden wij weder in de witte afIdeeling. Het Paardenvolk hoort eensldeels tot deze afdeeling, ldoch anderdeels tot ldie van de roode Roos.
De laatste VIIde afdeeling levert eenige moeilijkheden
op voor de bespreking. Echter wordt {door het ijzeren
hek die overeenkomst met de vroeger besproken groepen
nauwer aangetrokken. Hier is het een ijzeren hek, elders
zijn het kettingen, een muur of een (deur. Stleeds komt hetzelfdIe beeld op vrijwel dezelfde plaatsen terug. Maar
leveren ons de overige punten geen eigenaardig beeld
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Witte Rusland, de knoet
v a n ‘den H’eerscher o v e r hat
zelfs is niet vergelen. Engelschen en Hollanders spreken
van de Kat”.
Het huisje tlenslotte bevestigd eenigermae de réé,ds
vroeger geuite meening, dat men hier te doen h,eeft met
een schematisch’e voorstelling van een gebouw met een
toren. Zelfs het tweede omhulsel, het verdubbelen, komt
voor bij lde kerken met het raam boven den ingang.
E’én punt echter waarschuwt, dat men hier niet te
doen heeft met een kerk en wel de volksmond, die de
kerf op het aangezicht van een tegenstander noemt ,,het
Wapen van - - - - - - - ? (vult U zelf maar in), hetwelk
een zuiver heraldische uitdrukking is.
Het is indlerdaad zoo. De wereldlijke opvatting, neergelegd in de heraldiek, heeft ervan gemaakt het kasteel
v a n lden adfellijken h e e r , de kerkelijke opvatting heeft
hier echter geplaatst het kerkgebouw, wat zijn goed recht
is, mits echt’er \deze opvatting de andere niet op zijde
schuive.
Er bestaat geen geestelijke opvating, welke in staat
is ide wereldlijke, anders dan tijdelijk, van zijn plaats
t e verldringen.

GROEP 111.

1. Hoorn met Postwagen.

Afd.

1

2. Vorst omringd door Rijksgrooten.

Afd.

II

3. Doornenkroon, met daarnaast Hoorn.

A f d . 111

4. Indianen met Adelaarsveeren.
5. Hertenjacht (zonder honden).
6. Varken, afgeslagen hoofd.

Afd. IV

7. Een goeden dronk.
8. Tafefronde (Koning Arthuur), Voornaamste
gerecht vleesch

Afd.

9.

Afd. VI

Hare

Majesteit.

10. “In naam van Orange, doe open de poort”.
11. Poort met Wachter.

V

Afd. VII

GROEP IV.
1. Haan.

Afd.

I

2. Vrouw zonder armen. (Poppea vrouw van Nero).
3. Hart met een zwart vlekje.

Afd.

11

4. Vlag - Hoed.
5. Narrenkleed.

A f d . III

6. Roos - Lijk.
7. Hoorn.

A f d . 1V

8. Bloedvlag. Kerk.
9. Honden met Hertenjacht.

Afd.

10. Witte Kat. Paardenvolk.

Afd. VI

ll. Tsaar Peter Huisje Zaandam met tweede
omhulsel en hek.
12. Bekkensnijderij met messen (Volksmond zegt
“Wapen van . . . . . . “)
13. Baron met zeep,

V

A f d . Vl1

enz. enz. enz.
DELFT, Juli 1939.
J. W. v. d. BREGGEN.

IETS OVER KLEUREN.
In ,d’en overzichtelijken staat is alles wat ik er over vinden kon in hoofldzaak opgenomen. Als er iets vergeten
mocht zijn houd ik mij gaarne voor opgave aanbevolen
Typisch is, !dat Ier zoovele zijn, vooral bij de dames bekend, (die pr,ecies aangeven welkte nuance eener kléur er
bij bedoeld wordt. Ik noem b.v. patte de canard, die eigenaar’dige geele kle,ur van leendenpooten
die bij handschoenen te pas komt. Vi’eil or, de kleur van goud. Sang lde
boeuf, die van ossenbloed en ca@ au lait, koffie met veel
melk. Bleu hussard dat lichte blauw /der huzaren kleeding,
saumon, zalmkleur; paille, strookleur; ch,amois, gemsbruin
changeant, Idat :naar gelan’g der belichting een andere kleur
toont. Dan gris perle, parelgrijs ; ; havanah, tabaksklieurig;
cerise, ke’ersrood; lit de vin, ‘de kleur van het bezinksel
van roodlen wijn en fraises écrasées het rose van geplette
aardbleien. Niet twijfelachtig danken deze hun ontstaan
aan de Fransche mode ‘die het eene jaar deze, het anderé
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jaar een geheel andere kleur tot modekleur proclameert.
Maar ook ten onzent zijn er vele als git zwart, grasolijf-loof ten zeegroen, citroen-zwavel en kanarie geel, bloedwijn ‘en steenrood, van Dijck bruin enz. (die sprekend zijn.
Wat die beteekenis in de beide laatste kolommen opgegeven betreft, verwijs ik naar het werkje van Paul Gründsel ,die Wlappen Symbolilc, waarin deze, alsook die van
tallooze kleur combinaties zijn opgegeven maar voor de
juistheid dier bewleringcn, sta i,k absoluut niet in.
STEENKAMP.

KLEUREN.
WIT

GEEL

ROOD

BRUIN

Blanc d’argent
Blanc de Chine
Blanc de Chemnitz
Cremeser wit

Amande
banane’
cadmium
chromaat geel
citroen geel
coq. roche
écaille blonde
goud geel
goud oker
guttegom
Isabel geel
ivoire jauni
jaune Indien
jaune de Napels
jaune d’oeuf
kanarie geel
oker
paille
palmhout
patte de canard
vieil or
zwavel geel

Bloedrood
bois de rose
Bordeaux
carmijn
arrthome
cerise
Engelsch rood
fraises écrasees
granaat
kersrood
kraplak
lit de vin
rose (pink)
rouge exelsior
rouge Indien
rouge Rubis
sang de boeuf
Saturnus rood
steenrood
Venetiaansch rood
Vermillioen
wijnrood

bitume
bruine oker
café
cafe au lait
chamois
chocolat
v. Dijck bruin
eiken
gebrande aarde
havanah
laque capucine
lout re
mahonie
mome
noten
omber
ombre brûlee
or bruni
pain d’épice
pain brr216
pain grill6
reebruin
roestbruin
sepia
terra cotta
terre de Sienne
terre brtìlée
Victoria bruin
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- geeI
- paars
- g r o e n

Complementaire kIeuren.
blauw
, geel
rood

MEMORANDA
Voorbeelden van kleurmenging
geel x rood is oranje
geel x blauw is groen
rood x blauw is paars
groen x rood is bruin
zw:lrt x oranje is bruin
zwart x wit is grijs
rood x zeegroen is neutraal tint
violet x oranje is terra cotta enz.
en altijd uitgaan van de lichtste kleur.

HERALDISCHE

EDELSTEENEI
(NAAM)

Kleuren, z.g. bont en me- agaat
talen.
wit, geel, rood, blauw, amethyst
barnsteen
purper, oranje en zwart.
granaat
Weinig voorkomend nog
bruin,
natuurlijke kleur, jaspiz
karneool
vleeschkleur, ijzer of staaljapis
Iazuli
kleur.
malachiet
Hermelijn en vair.
onyx
Goud en zilver.
Zij kunnen door puntjes opaal
en harkeeringen volgens robijn
een algemeen aangenomen saphier
systeem worden aangege- sardonix
smaragd
ven.
tourmalijn
b.v. puntjes is goud ;
topaas
blanco is zilver ;
turkois
horizontale strepen is
blauw ;
verticale strepen is
rood ;
horizontaal en verticaal gekruiste is zwart ;
enz.

KLEUR

BETEEKENIS

gestreept
rood
violet
geel-bruin
donker bruin
rood bruin
rc?d
blar w
groen
wit
wit-rose
rood
blauw-geel of violet
wit-rood
groen
groen
hemelsch blauw
geel-rose

1. GOUD. (geel)
verstand, aanzien, deugd
hoogheid, enz.
11. ZILVER, (wit)
reinheid, wijsheid, onschuld, vreugde, enz.
1. ROOD.
overwinnende kracht,
roem, herschappij, enz.
2. BLAUW,
trouw, demoed, bestendigheid, , enz.
3. GROEN.
vrijheid, hoop, vriendschap, gezondheid enz.
4. ZWART.
treurigheid, overgave,
demoed, enz.
5. PURPER.
waardigheid, heerschappij, matigheid in overvloed, enz.
6. ORANJE
en combinaties er van als
g eel-rood is vrijheid.
rood-blauw is weldadigheid.
groen.purper is ongeluk
enz.

OVEREENKOMSTIGE’
EDELSTEEN.
Topaas

parel
robijn

saphier

smaragd

diamant

amethyst

hyazinth
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,,Eíse Eísínga, eea zeer bequaam en aanmerckelíjk
Man,”
Voor G. de Bruin.
door
MAURITS

GOLDSMID.

EERSTE HOOFDSTUK.
De

omgeving

van

de

leerschool.

Dronrijp, de 21ste Februari 1744.
Geboorteplaats- en da!nm van den lateren uilvinder
e n vervaardiger v a n
hel merkwaardige plauetariunl
te Franeker. Een tijd van kerkelijke nauwgezeiheid; een
samenleving, waarin alleen plaats was voor vrome, ingetogen, bezonken karakters, in dienst van Gold en de wetenschap. De eerbied voor den schepper van hemel en aarde
boezemde de wetenschappelijk onderlegde lieden tévcns
een diep ontzag in voor de hemellichamen - mystiek cen
groots als de Go,dheid zelf
Vooral Friesland telde onder zijn inwoners velen, die
zich met evenveel liefde en toewijding o p d e studie
d e r sterrenk’unlde
wierpen, als de zwarlgejasde dorpspredikanten, in hun verheven posities, op die der bijbelboeken.
Ook Jelte Eises bIehoorde
tol ‘de beoefenaren van Ide
astronomische wetenschap. Hij was een stil werker, evenals velen van zijn collega’s amatelzr.
Jelte was een goed vader, verv’uld van de wens zijn
kinderen zoveel mogelijk te onderwijzen, waardoor zij
zich later even verdienstelijk voor het menselijk geslacht
zo’uden maken als hij zelf.
De vader hsd een handwerk geleerd. Jarenlang verdienide hij een bíurger-pot
voor zijn huisgezin in zijn
wolkammerij. En daar hij wist, hoe brosdnoidig
hel was
voor den eenvoydigen burgerman een goed en degelijk
beroep te hebben, hoe nutlig het is en hoeveel voldoening
het persoonlijk schenkt, de snipperuurtjes na de beëindigdle
dagtaak te wijlden aan inlell~ectueele
arbeild bij wijze van
liefhebberij en ontspaniag, voedde hij zijn kinderen volgens dit plan op.
Zijn zoons Eise en Stephanus bracht hij al vroeg op
de hoogte van Ide wol en sajetfabricatie, en voerde hen
in zijn krmtsel- en werkvertrek, waar hij zelf uren lang
aan de eigengemaakte draaibank kon staán, - een werk-
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tuig, zoals geen van zijn vrienden en bekenden ooit eerder
had gezien; alles kon er op gedraaid worden, in de meest
verscheidene vormen, afmetingen en wendingen.
Hier in dit heiligdommetje vertelde hij de jongens
geestdriftig van zijn liefhebberijen. Hier zette hij aan
Eise, Idie een zeer grote belangstelling aan) den ,dag legdé
uiteen, hoe men een zonnewijzer moet berekenen, en
verklaarde hij hem (de werking ervan.
En met geprikkelde nieuwsgierigheid volgde de knaap
zijn vader naar een #der hoeken van de werkkamer, waar
allerlei instrumenten ston’den opgesteld.
Spoedig ging de nieuwsgierigheid over in weelgUerigheid, en wer’d aanleiding tot eigen studie en onderzoek
IJverig en stil van aard als hij was, toetste Eise de
leerstof, welke zijn vader hem voorzette.
Met zijn broeder Stephanus besprak bij soms de ontdekkingen, die hij meende gedaan te hebben; in stihe
trachte hij daarna met een door die samenspraken verrij kte kennis, zijn theorie zoveel mogelijk on,aanlastbaar
te maken door ze op schrift te stellen. 1)
Maar toch bleek de vader het onderwijs niet in eigen
handen te kunnen houden. Op #de duur toch bemerkte hij,
dat zijn zoon met zijn buitengewoon snel begrip niet kon
volstaan met de enkele vingerwijzirrgen, (die hij kon geven,
hoewel hij ze uit eigen beweging wist uit te breiden, en
dikwijls in praktijk te brengen, en dus blijkbaar behoefte
had aan een stúdie op bredere basis. Daarom gaf bij Eise
- hij was toen ongeveer zestien jaar oud - verlof n’aar
Franeker te vertrekken, waar hij door een eenvoudigen
burger, Willem Wijtses, onderricht werd in het rekenen
en de algebra. Met Idezen Wijtses leerde hij de astronomische tafels van Van der Molen en La Hire.
Maar ook Wijtses kon van weinig beslissenlde invloed
zijn, daar hij, wegens gemis aan geschikte leerboeken,
zijn leerling teveel binnen een afgebakend terrein moest
houden
1) Volgens W. Eekhoff is Stephanus de auteur van een werbjc, getiteld:
.Grondbeginselen der Astronomie of Sttrreioopkunde, op een theoretische
wijLe verhandeld.” Later werd hieraan nog toegevoegd : ,,Gnomica of Sonnewijzers. Alle door passer en lijnjaal afgepast op de noorderbreedte van Dronrijp.’ Dhr. E Havinga echter, deelt in “het planetariumboek E.E.” mede, dat
Eekhoff na zqn publicatie tot de ontdekking is gekomen, dat Stephanus het
werk eenvoudig heeft overgeschreven. Doch Eekhoff heeft zeer waarschijnlijk
nooit geweten, dat Eise de auteur is, hetgeen de heer Havinga. na een nauwkeurig onderzoek, heeft kunnen vaststellen.
In een eikenhouten kistje bevindt zich het rekenboekje van Eise Eisinga.
Vroeger was dit kistje, met glazen deksel, het eigendom van mejuffrouw Fogteloo te Franeker (een achterkleindochter van Eisinga).

Hoewel de academiestad Franeker de zetel der ge-leerdheid in Friesland was, heeft Eisinga in de eerste lijd
geen contact kunnen vinden (zoeken) met haar ,dragers.
Het is evenwel te betwijfelen, of hij in de aanvang
de mogelijkheid hiervan heeft vermoed. Want zijn verblijf in Franeker gold niet zozeer !de studie als wel het
praktisch werken in een wolkammerij.
Immers dit bedrijf beleefde in die tijd te Franeker
e e n ongekenlde bloei. Er waren een-en-twintig sajetfabrieken, welke honderden hanlden werk gaven en grot’e
winsten afwierpen.
Franeker was in die dagen meer dan een onbeteekend
provinciestadje. Als wij eens alles, wat oas bindt aan
onze tegenwoordige samenleving voor een ogenblik op
zij zetten, om een honderd en vij Plig jaar teru.g te gaan,
dan zouden we verbaasld staan van de levendigheid van
het kleine werel<dje, waarin de jeugdige Eise Eisinga zijn
dagen vuljde.
De oude wallen klemtden ‘de Friese stad nlog in; dc
diligence liep op vaste tijden rustig en kalm de poorlcn
binnen, om weer op gezette minuut uit te rijden in de
richting Leeuwarden of Sneek.
Langs de trekvaart hoorde men hei tonggeklak van den
jager der treksctiuit, die zijn paarid aanmoedigde; de
schipper stond aan het roer, met smaak zijn pijpje rokend,
en groette vriendelijk ‘de vele blekenden aan dé wal.
Studenten [lan(eer,den langs ‘de vaarwaters, zwierdlen
in groepjes langs de grachten on!der lde breedgebladerde
bomen - soms in een zwaarwichtig gesprek - soms
vrolijk en tiitbundig.
Maar des avonds keerde de qust terug in de straten,.
Dan verlichtten de paLent olielampen het plaveisel van
,,kinderkopjes”, voorzovler die ramen niet afldoende verdekt werlden tegen onbescheiden ogen.
In de plechtige stilte van het vrome huisgezin voerden Ide heren professoren correspondentie met hhn geleer’de vrien’den in, en b@en de provincie, in het bijzondier
met (de geestverwanten in Leeluwardlen. W a n t h e t geliucht ging (door ,de rijen ‘der studeren’den, Idai een eenvoludige timmermanszoon uit de Friese hoofedsLad, Wij tse
Föppes Dongjuma, instrumenten had ontworpen tot net
doen van nguwkeurige waarnemingen van het versciiijnsel,
dat de planeet Venjus voorbij Ide schijf der zon ZOU gaan! 1)
1). 6 Juni 1761. De Leeuwarder Courant van 10 Juni d.a.v. geeft een
kort verslag. Wytse Fappes DJngjuma, geooren 16 Septetnber 17U7 te Dongjum
- overleden te Leeuwarden 8 Februari 1778.
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Nog waren het geruchten!
Doch de onzekerheid betreffende die waarheid was
van korte d‘uur.
De Leeuwarder Courant reageerde op de nieuwsgierigheid van ‘de hooggeleerlde heren der Akademie, eh wist
al gauw uit goede bron te melden, (dat ‘s lands bestuur
Dongjiuma verlof had verleend om in de omtrek van
Leeuwarden, op het oude, onbewoonde kasteel Camminghab,urg waarnemin!gen te doen, 2).
Ja, ze vertelde zelfs, dat de regering *de kosten voor de
benodigde instrumenten voor haar rekening zou nemen.
Geen wonder, dat ook Eise Eisin!ga Idoor de verhalen,
die omtrent ‘de aanstaande waarnemingen de ronde deden, nieuwsgierig, en naar gelang hij er meer van hoord,e,
belangs tellender werd.
Want langzamerhand waren hem fie woorden van gijn
vader meer yertrouwd in de oren gaan klinken. Nu begreep hij volkomen, wat ldeze bsdoel(de met zijn geliefkoosde uitspraak:
,,Zon, maan en sterren, zija de profeten der natunt” . . .
En weldra had hij het gedaan gekregen’, en wel van
Dongjuma in uoogst eige. persoon,, diens ,,proeven”’ bij
te wonen. 2)
Na afloop bekroop hem nooit tevoren gekend gevoel.
Hij voelde zich niet bepaald treurig, maar toch vrij
‘ontevreden, toen! hij (de Franeker poorten weer voor
zich zag opdoemen: voortaan zou hij zijn leven anders
regelen, - met sterke geest zich op de wetenschap werpen, rechtstreeks op de mathematica.
En om op slag te komen, vonId hij, #dat hij zich Tm
zijn vrije lijd eerst eens flink moest vertredlen.
De akademiestad zag hij nu door een heel andere bril:
De huizen war en Ideítiger met mooie tuieen; de straien breder dan in de dorpen en ook lichter; boekenstalletjes in de omgeving van de hogeschool, en gewoel van
vreemdelingen.
1) Later werd dit kasteel gebruikt als kruitmagazijn. In 1819 werd met
het slopen van het gebouw een aanvang gemaakt.
2) Dongjuha schreef, nadat de observaten gelukkig waren uitgevallen,
twee werkjes, nl. : “De conjunctie van Venus met de Zon in 1761, waarbij
aangetoont wordt, de grote Nuttigheit van deze zo aanmerkelijke verschijning
op aarde” en een ,,korte dog zakelijke Aantekening, wegens de vinding der
Zons Pdralaxls, grootheit der Zonne, en afstand van de aarde” enz.
Gedeputeerde staten van Friesland vereerden hem naderhand met een
jaargeld van honderd daalders, welke som later nog met acht en veertig gulden werd verhoogd.
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Eise genoot, en (i’n zijn naïeve verbazing vond hij
zich een kind van #de gezamenlijke facyulteiten, - een
ootmoedig, maar verheven dienaar der geleerdheid.. . .
Toen, plotseling, onverwacht “de leleurstellins: le midden van de patriciërszon,en stoed de dorpse Jongeman
matig in tel. Zijn taal klonk boeers en men glimlachte on1
zijn kleren, ldise van verouderde snit bleken te zijn.
Maar de boerse jongen bezat een energie, waardoor
hijniet lang, dat gevoel van verslagen te zijn, bij zich kou
houden. Hij wiltde nu tonen, ‘dat óók hij hersens had om
te studeren en wel zon’der ‘het ,,Collegium math~emalicu$n~’ .
-Het gezellig verkeer met de Franekers bevïel hem
niet langer. Zijn stadse manieren waren gèkuns cld en
dus wierp hij ze af. Hij kreeg 116. eenzaam. ‘Zeen mens
begreep hem. Naar huis durflde hij niet schrijven wal
hem bek’lemde, sinds zijn vader zijn brieven corrigeerde
en met allerlei aanteekeningen voorzIen, terug Iiet bezorgen. In hem was eezn leegte, er1 benauwetd, vuig
bewustzijn van eigen genialitei:, een nooit gekend plichis,besef, dat hem ‘dreef tol mijmeren en alleen,-zijn.
In deze tij’d ontvlucht hij zij 11 kamer cn zijn woonplaats. Hij onderneemt enkele kleine reizen in de provincie. Zo komt hij ook in Hilaalyd. Hij heeT1 gezochL
naar een vaag ideaal en daar vindl hij hel - een %*oluw
die hem welergcef-‘t aan het leven.. . . . Pieljltl Jacobs r>)
TWEEDE

HOOFDSTUK.
Het grote plan.

Aan de huiselijke aard heelt Eise zijn gemoedsrust
teruggevon(den, - de inncrlij ke rust, welke hij zo nodig
heeft, niet alleen bij zijn proeïnemingen, maar vooral
bij (de geduldige beschouwing, die zijn wetenschappelijke
liefhebberij vereist.
Zijn vrouw is de verlrouwelinge, die in zijn ziel kan
lezen. Aan zo iemand beeft hij lang behoefte gehad!
Maar nu heeft hij alles, waarnaar hij vroeger verlangde; <de tijd, waarin zijn leven een ondoorgrorxdelijk
iets was. Eise heeft het doel leren kennen: de gelefdc
studie ‘der stcrre nkun(de.
_ - ..~-_
5) Het huwelijk werd in 1768 vdltrokken, Onmiddellijk hierna vestigde
Eise zich als wolkammer te Franeker, waar hij met ziju jonge vrouw het huis
“de Ooijevaar” betrok. Dit huis, dat schuin tegenover het stadhuis is gelegen,
schijnt in 1768 gebouwd te zijn, daar in de gevel twee hoeksteentjes zijn aangebracht, waarop genoemd j.aar staat vermeld.
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Overdag werkt hij in ‘de wolkammerij, welke bij thans
zijn eigendom kan noemen; de avonden verdrijft hij met
interessante l:xperimenten. Die !dagen zijn hem nog te kort
geen ‘uur blijft onbenut. Hij gaat zo op in zijn werk,
dat bijna geen o,genblik vrij blijft voor de zijnen. Maar
de Zondagen behoren aan zijn gezin. Dan leest bij langer
dan op werkdagen voor uit de zware Statenbijbel, waarin
hij nu ongeveer c e I jaar geleden niet zonder ontroering
en ldankbaarbeid
me! sierlijke lel ers de naam van zijn
eerste kind hleeft geschreven. . . . 1).
En in de ledige uren van de Zondagmilddag zit hij
het liefst met de zijnen bij het zwaar omlijste venster,
kijkend na,ar Ide vele wan(delaars - de rijke koopliedfen en
de heren van de ,,Stedelijke Raad”’ - de burgerdames,
die zo zedig keken van on’der hun luifelhoedjes, daarbij
er op lettend, dat men niet meer van hen te zien j;reeg
dan het neusje of {de spits van de schoen.
Zelf komt h”ij weinig buiten Hij leeft in#derdaad als
een stil burger, ogenschijnlijk alleen geïnteresseerd voor
zijn zaken, waarvoor hij eenmaal per jaar een reis naar
Lei,den maakt. !
Hij verkeert heel weinig met anderen - stil en ingetogen gaat hij nog zijn eigen weg.
Zelfs geen omgang met lietden, die dezelfde vakken
beoefenen, waaraan1 hij zijn vrije tijd besleeldt. Alleen
zijn o’ude leermeester Willem Wijtses blezoekt hij zo nu
en dan. Die bezoeken! alleen brengen hem een enkele
keer eens in een vriendenkring, - buittenshuis -.
Maar met de dood van Wijtses komt hieraan een
einde - voor Eise een eóg volkomener ter’ugkeer tot de
realiteit - een afscheid van een kleingeestige, benepen
wereld 1)
Hoe talrijk de beoefenaars van de sterrekunde in
Friesland ook waren, het gros van de bevolking voerde
omtrent de hemellichamen nog zulke zonderlinge begrippen, dat b’uitengewon,e naiuurverschij n\clen dikwijls aanleiding gaven tot groie volksbetoginIgen.
Het was in het voorjaar van 1774, Idat ‘de deskundigen
met stijgende belangstellieg een ,,zeer zeldzaam natuur---~-- -- -1)

Trijntje - geboren April 1773.
Jelte - geboren 24 Mei 1774.
Jacobus - geboren 7 Maart 1784.
2) Willem Wytses, overleed plus-minus 1774.
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wonder” tegemoet zagen. De 8ste Mei van dat jaar zou
het wonderbaarlijke gebe,uren:
de planetsen Jupiler, Mars,
Venus en Mercurius zou$den zich verenigen en met de
maan gezamenlijk in het hemelteken de Ram vertoeven!’
Wel,dra
waren deze berichten tot in alle lagen van
de bevolking ,doorgedrongen.
Veel werd er over gesproken. De kl einc buitenissigheitdjes van elkanders buren
en kennissen, de lasterpraatjes berefflende de dochter
van een of ander welgestelde familie, vonden geen geA
hoor meer. Iedereen was vol van (de aanstaande gebeurtenissen! Die waren veel en veel belangrijker dan
alle, nu zo onbermllig lij kende dingen van het dagelijks
leven.
Op straat en overal, waar maar mensen1 waren, hield
men elkaar staande en werd er van gedachten gewisseld.
Doch ‘de meeningen liepen ver uiteen. Maar over één
ding was ieder het eens: het komende hlemelverschijnsel zou zeker kwalde gevolgen met zich meeslepen - ja,
er was geen tij’d meer te verliezen - oamiddellijk moesten maatregelen worden getroffen, opdat men op het
ergste zou zijn voorbereid.Tijldens de godsdienstoefemngen werlden dee kerkgangers aangemaand tot beroluw en boetedoening. . . .
En om een nóg groter publiek te bereiken, grepen
‘de heren geestelijken naar het enige daartoe geschikte
midldel: d e p e n ! Een godgeleerde, die zich ,,een liéïhebber *der waarheid noemde” noemde, vond aanleiding
tot het schrijven van ,,philosophische bedenkingen”, waarin hij op gemoedelijke toon er op wees, dat de aanstaandse
conjunctie mee r was dan enkel een verschijnsel, maar
een gebleurtenis
met een verderfelijken invloéd, niét alleen op (de aar(de, maar ook op het zonnestelsel, zodat
de nald ering van de jonlgste dag wel zeer waarsc:iijnlijk geacht kon worden 1)
De
geestelijke
s!and w a s
politiek
van
de
er voornamelijk op gericht, de ongerustheid van de bevolking (dermate op te voeren, dat de heren van de hogeschool
en andere deskundigen, die intussen ongestoord voortgingen voorbereidingen te treffen tot een goede obsérvatie, door haar houding gedwongen zou worden de zaak
te gaan inzien als een ten Gode gericht offensief. Want in
hun hart vontden zij de hele geschiedenis dolzinnig, en
1) Dit werkje is uitgegeven door A. Ferwerda en G. Tresling.
Dz in dz L?euvard?r Courant breed aan<rkanIi<de uitgave werd echter opge-houden tot na 8 Mei, toen de vrees was geweken.
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verklaarden haar dan ook inhet openbaar tot ,,een spel
met den duivel “.
zij werlden in hun strijd gesteund door het drukkers,gilide, dat belust was op een vette kluif.
In een oogwenk waren de straten en wegen bezaaid
met zingende bedelaars, uitgerust met n’og naar drukinkt
ruikende teksten, waarin’ de herderlijke raad tot bel&lenis
van zonde, nog eens ten overvloede werd herhaald.
‘Want de natuurlijke angst van deze mensen voor het
-onbekende, had al zóveel voedsel gevondben, dat men
het in hluis niet meer ver:rouwde en heil ging zoeken op
de straat. Samenscholingen en luidruchtige betogingen entstonden; het grauw zag hier plotseling gelegenheid zijn
vernielzucht bot te vieren, daartoe aangemoedigd door
op sensatie beluste, opgeschoten straatbengels.
Het liep ten slotte zó hoog, dat de schutterij zich gedwongen zag in de wapens te komen. Drukkers en zangers werden in verzekerde bewaring gesteld en de stadsregering in allerijl bijeengeroepen om de toestand te bespreken.
En als resultaat hiervan, ontving de betreffende faculteit van de iikade mie opdrachl, her volk te kalmeren. .
In de Lee,uwarder Courant werd nu een bericht gepubliceerd met de verzekering, dat er niets anders zou
.gebe’uren, dan dat men op 8 Mei vóór zonsopgang, bij
helder weer, de planeten Jupiter, Mars, Venus, en Miercurius, tegelijk met de maan, in het sterrebeeld ,,de Ram”
zou kunnen zien. . . .
Deze ,eenvoudige verklaring had de gewenste uitwerking ! De 8ste Mei ging rustig voorbij. Temidden van dlee onzinuige angsl en samensciiolingen, ging het leven in het gezin Eisinga zijn gewone
dagelijkse gang.
Eisinga zelf had de gebeurtenissen kalm langs zien
heen laten trekken, en zich van alles niets aangetrokken. Althans, zo leek het voor hen, die met den plotseling
z o ,,goddeloos” geworden wolkammer uit hoofde van
hun beroep vrij regelmatig contact hielden
Maar in werkelijkheid had de paniek, waardoor iederbleek te zijn bevangen, Eise zo niet meegesleept, maar
tot nadenken gestemd.
Reeds bij de eerste ongeregeldheden had hij er met
,,huisvrouw”’ over gesproken, en treurig het hoofd geschud over zoveel onwetendheid, zelfs bij mensen, waar-
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van hij nooit had (durven vermoeden, dat ook zij niet
het flauwste begrip hadden van de stand en de loop
tder
hemellichamen.
Maar nu (de rust eindelijk weer was teruggekeerd, zag
hij het ,,ge brek aan kennis”’ bij zijn1 me’demenschen ineens als een somber, ,dreigen(d gevaar.
Hoe langer hij ‘daarover peinsde, des te sterker werd
(de overtuiging, )dat h e l e e n c u l t u r e l e nooldzaak was,
het ongegronlde aan te tonen van <de gedachte, dat de
aarde in het milddelpunt van de hemelstelsels geplaatst
zou zijn en de zon en de planeten zich rondom haar
zouden bewegen. 1)
Vroeger, toen hij nog zo’n jong broekje was, had
hij misschien hartelijk gelachen als iemand hem was
komen vertellen : ,,U heeft hel mis “, het stjelsel, waaraan
U vasthoudt, berust op geen enkele grond - net is een
dwaling”’ . . . . .
En toch, hij, Idie {door eigen studie het onhowdbare
van Plolenaus’ stelling bad ontdekt, was niet eerder ievreden geweest, vóór hij (de meest tastbarle bewijzen voor
het grijpen had. En die zou men ook van hem eisen, zo hij het twaagde
te spreken!
Het verlangen, ook auderea meer op Ide hoogte te brengen, pijnigden zijn hersens. Er moest iets op gevonnden
worden!
Lang en grondig (dacht hij na over een middel, waarmee het (doel, Idal nij zich had gestel’d, bereikt zou kunnen worlden. En als vrucht van de vele berekeningen
- het lange hoof)dbrekende werken - zelfsf tot h’et nndIdernacht elijk uur uitgebreid en nog wel tegen alle ordentelijkheid in - kwam hij met eeu plan voor #de dag:
Het zou een geregeld bewegend werktuig worden, dat
hij maken zou, een aanschouwelijke voorstelling van de
stand van ‘de hemel, in staat de juiste plaats en loop auan
zon, maan en sterren aan te wijzen.
Behalve het genoegen, dat zulk een huiselijke bezigheid in zijn liefhebberij-vak hem zou verschaffen - was
ide voornaamste ldrijfveler wel, (dat hij, in het bijzonder,
wanneer hlet nog feens nodig zou blijken, zijn werk bij
wijze van voorlichting ter beschikking kon! stellen van de
gemeenschap, waardoor leen herhaling van hetgeen was
geschied, nooit meer plaats zou kunnen\ vinden. . . .

1) Stelsel van Ptolemaeus en Tycho Brahé.
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DERDE HOOFDSTLJK.
Het

Planetarium.

- Tijdens de bouw.

Na zijn vrouw het grootse plan uitvoerig, en zeker
met bewonderingswaardig geduld, te hebben uiteengezet,
maakte Eise de toebereidselen tot de verwezenlijking esvan.
Maar vóór hij begon, had hij één Iding moeten, bIeloven:
{de vrouw des huizes moest zo weinig mogelijk last ondervinden van het gerommel en gehamer, dat aanstaande
was. Daarom wilde ze een termijn stellen waarbinnen
Eise klaar moest zijn.
En na enig na’denken beloofde hij haar het werkstuk
uiterlijk in de tij’d van zeven jaren gereed te maken!
Zonder nog te talmen werden de handen aan het
werk geslagen. De samenstelling werd nog eens nauwkeurig berekend en overwogen.
Aanvankelijk leek het Eise, dat alles klopte. Maar
toen hij ‘de beschikbare ruimte ging uitmeten, zag hij
zich gedwongen, het laatste al uitgewerkte ontwerp naar
de plaatselijke omstandigheden te wijzigen. Dit was niet
te vermijlden. Want het bouwsel vereiste ruimte en daarmede moest gewoekerd worden. Die was toch al zo beperkt. De bedstee, waarin hij zijn nachtrust genoot, stond
hem #danig in de weg. Dit was een tegenslag, waarop hij niet had gerekend.
Dus moest er iets op worden gevonden’.
Ontelbare malen werd de plantekening geraadpleegd
en alles nog eens nagemelen en bfecijferd. Tot het hém
bleek, dat allee n (door een aanmerkelijkfe inkorting van
de slinger, ‘die het instrument in beweging moest brengen, {de bedstee uit handen van den sloper zou kunnen
worden gered.
Weer, voor de zoveelste maal,werd aan de hoo’fdtekening een, nieuw detail toegevoegd.
Ook (de ldikte der balken van de zollder, waarin, het
planetarium zou bewegen, veroorzaakte last, het ,meesl
bij lde plaatsing van het raderwerk.
En zo waren er meer dingen, die tal van moeilijkheden opleverden. Maar Eise was er de man niet naar, lang
bij #de pakken neer te zitten, Als het ene niet gelukt& ILm,
(dan naar ,iets anders gezocht, waarmee het oorspronkelijk
resultaat toch zou worIden bereikt.
Want niet voor niemandal had hij al zoveel kostbare
uren aan dit werk besteed. ,,Het zal en moet lukken “,
dacht hij. En he’t gelukte ook.
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Aan het einld van iedere week, de laatste uren voor
het begin van de Zontdag, waarop geen stuk gereedschap
werd aangeraakf, bleek het werk zichtbaar te zIn opgeschoten. Reeds na enkele mianden begon het vorm aan
te nemen. Eise zelf en ook zijn vrouw konden dat zien.
Een buitenstaander zou zich evenwel verwonderd hebben afgevraagd, wat voor een geheimzinnig ding van
schijven, assen ralderen ‘dáár tot een geheel werd samengebracht. En weldra zou #die verbazing zijn overgeslagen, tot
panische schrik, waarin de bezoeker zo snlel zijn benen.
hem konden ‘dragee, als een wervelwind de straat op
zou zijn gevlogen. . . . regelrecht, hijgen[d en blazend in
de armen van den burgemeester. Als een lopend vuurtj,e
zou Idit inckdent d o o r ‘de stad vertel,d worden en de
mensen van ‘de overheid eisen, hen van dien man te verlossen.
.
Eise wist dit maar al te goed.
Daarom had hij ‘dan ook besloten, niemand iets te
vertellen, van’het grote werk, waaraan hij nu reeds maanden al zijn toewijding gaf zn wellicht nog een reeks van
jaren hoopte te geven.
Ruiten zijn gezin was alleen zijn vader e r mee op de
hoogte.
Voor hij er toe was overgegaan het hem te vertellen,
haId hij eerst een lange aarzeling moeten overwinnen.
Want men kon nooit weLen: de een kon zwijgen als
het graf, de anlder vond het vanzelf sprekend een geheim met een iderde te deelen.. . . Hij wist precîés, hoe
hef zou gaan.. . . . in korte tij,d gedwon[gen
een groep
nieuwsgierigen te ontvangen en als wanlrouwenden weer
het huis uit te werken.
Maar gelukkig was het niet zoo gegaan. Het geheim
was in goede hanldlen gebleken. - En toen hij dat ontdekte
schaamde hij zich voor de ongemotiveerfde
verdenking,
‘waarmee hij zich had bezoeuigd.
maar Eise was niet als véle anderen; ootmoedig en
berouwvol biechtte hij zijn schuld, als een stout kind,
in afwachting van de straf, welke daar straks zal worden voltrokken. . . .
De bekentenis lokte een mooi aanbod uit. De oude
Jelte Eises uit Dronrijp verklaarde zich vol enthousiasme
bereid zijn zoon met raad ten (daad bij te staan.
Maar raad had Eise niet nodig. Die wlees hij af.
Want er was wel iets anders, waarmee vader hem
‘kon helpen. Enige schijven en assen, moesten worden
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gedraaid. En dat kon zo mooi zuiver op de draaibank
in de ouderlijke woning!
“Hoe aangenaam ‘deze hulp Eise ook was, de verzending van de onde rdlelenT het lange wachten eer hij ze
weer terug had, dat alles was hem in de praktijk veel +e
omslachtig. Daarom, a”Ls er nog eens iets gedaan moest
worden, waartoe hij zelf het gereedschap miste, moest
hij het in Golds naam maar in Franeker ‘laten afwerkenl)
Reeds twee jaren lang was nu zijn vrije tijd gemoeid
het werk, Idat zijn levenswerk zou worden.
En temidlden
van deze arbeid, welke al zijn concentratievermogen opeiste, terwijl hij overdag nog zijn gewone zaken naar belioren moest afhandelen, werd Eise
plotseling tot het openbare leven geroepen.
Men telde 1776.
In dit jaar werd de burge rman Eise Eises, zich noemende Eisinga, van ambacht zijnde wolkammer binnen
íde staid Franequer, pl’echtig
beëdigd tot Officier der
Schutterij en aangesteld als Collectan,t
van de Armen.
Namen ldeze functies veel van zijn tijd, in de eerstkomende jaren zou #de gemeenschap nog mieer van. hem
vergen..
8 Januari 1777 volgde de eervolle verkiezing tot Vroedsman of wel lid van (de Stedelijke regei’in’g, terwijl men
hem nauwelijks een jaar ,daarna aanzocht, om de verantwoorldelijkheid, welke het ambt van ,;Orrtvang&
van
‘slands milddelen o p brandlewijns- <en Ide h a v e n g e l d e n ”
met zich mee bracht, ook nog op zich te nemen.
En Eise nam het aan.
Zijn vader had hem van zijn prilste deugd af, steeds
voorgehouden, alles wat eenmaal ia het leven te doen
valt, goed te idoen.
En (deze welgemeende raad en alles, wat er uit voortvloeit, had mede geholpen zijn plichtsbesef te vergroten.
Daarom was hij een voorbeeldig ambtenaar.
Hij had waarlijk niet te klagen over verveling ‘door gebrek aan werk. Nu bleef er minder dan ooit tijd over,
keuvelen
om nog eens een enkel gestolen uurtje gezellig te
met vrouw en kind.
Van al #de betrekkingen, viel die van Ontvanger hem
rriet

Een klokkemaker bewerkte ndar Eisinga’s voorschrift 4 assen, beno1)
%digd voor het planetarium.
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het meest in de smaak. Zonder de anaderen te verwaarlozen, besteedde hij hieraan het grootste dIeel van de
beschikbare tij!, waarin hij nog gelegenhe5d kon vinden,
zeer nauwkeurige lijsten samen te stellen, ,,zijnde eén
uitreekeuing van alle Impositiër; en Binnenlandsche Middelen,
vervat in ‘s Londs Lyst of Placaat, benevens een Aanhangsel van
de Verhooging op de Waaren. 1)
Het was geen won(der, dat Eise zich gedwongen zag,
‘door inkrimping van vrije tijId, met nog meer vlijt aan
het planetarium verder te werken.
Want, hoewel hij een termijn had van zeven jaren,
waarvan pas bijna drie waren verstreken, wilde hij er
veel eerder mee klaar zijn.
Hij was vol goede hoop, dat het hem gelukken zou,
niettegenstaan,de er nog heel veel moest wor(den gedaan.
Hij wist het - alleen - zonder hulp ia een recordtijd
,gereed zijn, Idat vereiste heel wat.
Maar er was iets, waar#door hij zich gesterkt voelde.
Dat was zijn geloof, zijn eerbied voor den Schepper
van het heelal.
En om iets stoffelijks om zich heen te hebben, dat
hem in moeilijke ogenblikken *daaraan zou herinneren,
nam hij een smalle plank en schilderde toen de woorden:
Gedenkt

dat

Godt

bij

U

altijd

tegenwoordig

is.

2)

1) Onder deze titel heeft Eise een buekje de wereld ingezonden, waalbij
opmerkelijk is, dat hij het toen wel geraden achtte, terloops melding te maken
van het grote werk dat hij onderhanden had. (Franeker 1778 langwerpig 40.
Herdrukt aldaar in 1780, zelfde formaat,)
2) Deze plank wordt den bezoeker aan het l)lanetarium te Franeker nog
getoond.
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