Het deel Aanteekeningen van Het geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius)
Deel 1 (blz. 145 ev) zoals het in 1914 is gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen
in de jaren 2018-2019 door K. Tutein Nolthenius gedigitaliseerd.
In deze digitale versie is de gelijke paginering aangehouden als in het
orginele gedrukte exemplaar, slechts zijn de in het boek tussengevoegde
afbeeldingen, ivm de paginanummering, aan het einde van het document
gevoegd.
Geen van de in het orginineel aan het eind te vinden aanvullingen en
verbeteringen zijn uitgevoerd. Tevens is de originele spelling
aangehouden. Om de leesbaarheid te vergroten is wel is de in het boek
gehanteerde f als tweede s vervangen.
Er is zorg besteed aan het correct dupliceren van het origineel.
Opmerkingen en correcties graag aan genealogy@tuteinnolthenius.org
1 april 2019
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DUITSCHE VOORVADEREN.
Beteekenis van den naam Nolten. – Verlatiniseering. – Slag in het
Teutoburgerwoud. – Verbreiding van den naam Nolten langs den rechteroever van den
midden-Rijn. – Heinrich Nolthen te Mülheim. – Het ambt van Hofrichter. – De
Mülheimer archieven grootendeels in oorlogstijden te loor gegaan.
Volgens dr. te Winkel (Nederlandsche geslachtsnamen) is de geslachtsnaam
Nolten vermoedelijk afgeleid van den mansnaam Arnold, en is de tweede lettergreep
een genitief-uitgang, welke er de beteekenis aan geeft van: geslacht der Arnolden. Het
verlatiniseeren, zoodat Nolten wordt Noltenius of Nolthenius, kwam veelvuldig voor
bij gestudeerde personen in de 16e en 17e eeuw.
Welke nu is de beteekenis van den mansnaam Arnold? Kramer
(Kunstwoordenboek) leert dat deze naam is van oud-duitschen oorsprong, en
aanvankelijk luidde Aranolt. Aran is de tweede naamval van Aro: adelaar. De derde
lettergreep olt stamt van Walt = Walter: heerscher. De samenstelling Aran-olt•
beteekent dus: adelaarsheerscher.
Nu kan dus de verbeelding hare vleugelen uitslaan en men zich onze voorvaderen
denken als te behooren tot een machtigen germaanschen stam, die den Cherusker vorst
Herman helpt Varus en zijne legioenen te vernietigen in het Teutoburger woud. (9 n.
Chr.). Dit is te minder onwaarschijnlijk omdat de geslachtsnaam Nolten en diens
varianten Nolde, Nolda, Nölke, Noll, Nöll, Nolle, Nolte, Nollen, Nolting en Nölting,
hoofdzakelijk voorkomen langs den rechteroever van den midden-Rijn, in het
Hessische en in de Rijnprovincie. En dit deel van den Rijn ligt niet ver (ten zuidwesten)
van het Teutoburger woud.
Hoe dit zij, in alle geval is in dit deel van Duitschland de bakermat van het
geslacht Nolthenius te zoeken. Doch blijkens het voorafgaande, zoude zulks gelijk staan
met het zoeken van een speld in het bosch, indien niet eenige vingerwijzing gaf een
geslachtslijst, welke in het midden der 18e eeuw blijkbaar met behulp van oudere
gegevens werd samengesteld.
Daarin toch staat dat Heinrich Nolten of Nolthen (de eerste, die vermeld wordt)
leefde te Mülheim aan de Roer en er 30 April 1580 stierf. Zijne huisvrouw
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Catharina ….. overleed eveneens aldaar 7 sept. 1586. Bij of in Mülheim is dus verder
te zoeken. En nu komen de namen Noeltgen en Nolden herhaaldelijk voor in oorkonden
der 16e eeuw van het over Mülheim heerschende Broicher Huis; zelfs wordt een
Noeltgensgoed vermeld als liggende in het kerspel Mülheim.1)
Wat Heinrich Nolthen te Mülheim uitvoerde, is niet bekend. De geschiedenis van
Mülheim is nog niet voldoende uitgeplozen. Aan dr. Schubert, verbonden aan het
Dusseldorfer rijksarchief, is door de stad opgedragen hare lotgevallen te boek te stellen,
aangezien het eenige daaromtrent tot nu toe verschenen werk, zeer onvolledig en niet
geheel vertrouwbaar schijnt.2)
Wel staat in bovenbedoelde geslachtslijst achter Heinrich's naam aangeteekend:
,,Zooveel hebbe konden uitvinden, gereformeerd predikant te Mülheim aan de Roer
doch waarschijnlijk wordt hier de zoon met den vader verward. Een predikant Heinrich
Nolthen wordt daar niet gevonden; wel komt in akten van dien tijd voor een Heinrich
Nolthen, doch deze is vanwege den Graaf hofrichter op den Altenhof te Mülheim.
Een dergelijk ambtenaar was rechter en rentmeester te zelfder tijd. Hij inde de
pachten van de boerderijen, welke onder het Hof behoorden, zorgde voor herstellingen,
en zat tevens voor in het Schepengerecht. Vlak bij den Altenhof en op deszelfs
grondgebied lag de Mülheimer kerspelkerk. Deze was door den Graaf gesticht en hem
kwam dus toe het patronaatsrecht.3) Niet onmogelijk dat de ligging van die kerk nabij
de woning van den Hofrichter en diens bemoeiingen inzake de kerk, het vermoeden in
de hand werkten dat Heinrich Nolthen predikant was.
De Mülheimer archieven verspreiden geen licht. Doop-, trouw- en doodboeken
uit dien tijd ontbreken. Geen wonder! De Spanjaarden hebben in de laatste jaren der 16e
en de eerste der 17e eeuw daar en in den omtrek „spaansch” huisgehouden. Mendoza
nam Oct. 1598 het slot in, de graaf werd verraderlijk vermoord, Mülheim gebrandschat.
In 1605 werden de Spanjaarden door de Hollanders verjaagd, en nogmaals
teruggekeerd, in 1609 opnieuw door de onzen verdreven onder aanvoering van den
ruitergeneraal de Marquette. Toen ter tijde hadden de Spanjaarden zich in de kerk
verschanst; wat zeker het kerkarchief niet ten goede is gekomen.
De kerk zelf werd in de negentiende eeuw geheel verbouwd. Alleen het onderstuk
van den toren stamt nog uit de 15e eeuw, evenals het koor der kerk.

1) Mededeeling van den Rijksarchivaris te Dusseldorf dr. Ilgen. Op dit archief berusten thans de Broicher
oorkonden.
2) Geschichte der Bergischen Unterherrschaft Broich und der Stadt Mülheim door Oberlehrer a. D. Klanke
en Pfarrer Richter. Bädeker’s Buchhandling, Mülheim a/R. 1891.
3) Mededeeling van dr. Schubert te Dusseldorf. Het Hofgerecht bestond sedert onheugelijke tijden uit den
Rechter en zeven schepenen. Zelfs onder de Broicher heerschappij oordeelde dit Hof zelstandig. Alleen
doodvonnissen eischten bekrachtiging.
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(Afbeeldingen van het Broicherslot, de kerk enz., worden gevonden in Die
Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, herausgegeben von Paul Clemen. IIer Band II.
Aanwezig op de Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage.)
In afwachting dat wellicht dr. Schuberts onderzoek nog iets leert omtrent Heinrich
Nolthen en diens voorvaderen, worde thans overgegaan tot den eerste van het geslacht,
omtrent wiens leven en bedrijf de documenten ons inlichten, n.l. Joergen Nolthen,
Heinrich's zoon, of – gelijk hij zich later steeds noemt in Nederland: Georgius
Nolthenius.

Broeck = Broich. Mollem = Mülheim.
Gedeelte eener kaart van het Hertogdom Cleve.
Uit „La Géographie Blaviane, Amsterdam, Jean Blaeu, 1667”
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II.
Ds. GEORGIUS (1550?–1590).
(Geslachtslijst blz. 3).
I. DUITSCHE JAREN (1550–1576). Georgius' handschrift bewijst dat hij een
gestudeerd persoon is. – Waar kan bij gestudeerd hebben? – De Matrikelboeken Latijnsche
school te Dusseldorf. – Georgius Noldius Ziegenhainensìs ingeschreven te Marburg 1562. –
Jurgen Nolthen voorgeste1d voor de Drievuldigheidsvikarie in de parochiekerk te Mülheim
1570. – Mülheim Calvinist. – Samensmelting der Calvinisten en Lutheranen op hoog bevel in
1887. – Nederduitsche taal en Nederduitsche eigenaardigheden. – Samenhorigheid van dit deel
van Duitschland en ons land. – Collecte voor Kettwig te Deventer en Zutphen in de 18e eeuw.
– Georg Nolden voorgedragen tot predikant te Mülheim 1573. – Zijne goede eigenschappen,
zijn jeugd, zijn aanbod om verder te studeeren. – Twist over het patronaatsrecht. – Twee
candidaten. – Een derde wordt benoemd. – Georgius Nolthenius preekt omtrent 1574 twee jaren
uit eigen middelen te Kettwig. – Kettwig en Mülheim heden ten dage.
Volgens de reeds aangehaalde geslachtslijst werd Georgius geboren te Mülheim;
doch niet wordt vermeld wanneer. Dit moet echter geweest zijn omtrent het midden der
zestiende eeuw, want in 1573 wordt bezwaar gemaakt hem als predikant te benoemen
wegens zijne jonkheid, en hij moet dus nog jong geweest zijn, hoogstens 23 jaren. Hij
biedt aan verder te studeeren. Dat hij studeerde, bevestigt zijn schrift. Dit schrift
ontdekte ik hier te lande op twee plaatsen, in kerkelijke archieven. Het gevondene is op
bladzijde 2 weergegeven. Dàt is inderdaad het schrift van een gestudeerd persoon, en
een der beste kenners der Rijnlandsche kerkgeschiedenis aan wien ik het vertoonde,
verklaarde dat zoo hij niet den naam van den schrijver gelezen had, hij de woorden
„dienaer des godtlicken wordes tho Campen” zoude aangezien hebben als aftomstig
van een hem bekend geleerde uit dien tijd.
De letters zijn flink en fraai, vooral de naamteekening munt uit door kracht en
helderheid. Die fraaie hand zal wel een vaderlijk erfdeel geweest zijn; en dat deze hand
verder vererfde tot op dezen tijd, bewijzen de overige in de geslachtslijst weergegeven
handschriften.
Waar Georgius studeerde, is getracht uit te vinden met behulp van de
Matrikelboeken, de boeken waarin de pedellen der Universiteiten inschreven de
studenten.
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Meermalen komen in Matrikelboeken van duitsche en zwitsersche Universiteiten in de
15e en 16e eeuw de namen Noltius, Nolthius, Noldius, Noldenius en Nolthenius voor.
Doch slechts één maal wordt deze naam gekoppeld aan den voornaam Georgius. Het
Matrikelboek van Marburg vermeldt Georgius Nolding, Ziegenhainensis 1562. H. 4
April.
Nu zijn, helaas, de Matrikelboeken berucht wegens hunne slordigheid; de
pedellen bekommerden zich weinig om het nageslacht, en dus kan ten onrechte
Ziegenhain als plaats van herkomst zijn opgegeven. Maar aan den anderen kant:
Ziegenhain ligt dicht bij Marburg, en dus zal niet zoo licht de pedel dit bij vergissing in
plaats van Mülheim hebben geschreven. Een onderzoek te Ziegenhain verschafte geen
licht. Daar reiken evenmin als te Mülheim en te Kettwig, de doop-, trouw- en
doodboeken zoover terug.
Het is best mogelijk dat Georgius dichter bij huis studeerde. Op de bloeiende
Latijnsche school, te Düsseldorf gesticht in 1545 door Wilhelm III van Jülich-Cleve,
werden in de hoogere klassen theologische
voorlezingen gehouden onder leiding van
den vromen humanist Monheim (1500–
1566). Dit was van groote beteekenis voor
de opleving van het protestantisme in het
geheele Bergsche land (nà 1552), want
zoodoende werden de hiertoe noodige
geestelijke leiders gevormd. Wellicht dus
studeerde Georgius te Düsseldorf; doch
Matrikelboeken uit dien tijd ontbreken.
Het eerste spoor van Georgius'
werkzaamheid wordt gevonden in eene
oorkonde van 10 Januari 1570.
(Staatsarchief Düsseldorf, Broich, Urkunde
no. 306) waarbij Wirich, graaf van Daun,
heer van Broich den kleriker Joergen
Noeltges
voorstelt
voor
de
Drievuldigheidsvikarie in de parochiekerk
te Mülheim. Opmerkelijk dat in de
oorkonde blijkbaar kort nadat deze
opgemaakt was, het eerstgeschrevene
Noeltges is verbeterd in Noelthen.
Graaf Wirich, die – even als zijn
vader – ijverig het protestantisme voorstond, was Calvinist. Volgens eene door Klanke
medegedeelde overlevering, ging in 1555 de geheele Mülheimer gemeente met haren
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geestelijke te gelijkertijd tot deze nieuwen godsdienst over – een toenmaals zeldzaam
verschijnsel. Calvinist moet dan ook Georgius Nolthenius geweest zin toen de Heer van
Broich hem begiftigde met het vikariaat – derhalve tot hulpprediker aantelde.
Calvinistisch is Mülheim gebleven. Aldus ook de Heerlijkheden in den omtrek
waar de bloedverwanten van Graaf Wirich het protestantisme invoerden. Terwijl het
overige deel van Duitschland Lutherde, bleef dat deel der Rijnprovincie steeds Calvijn
getrouw. Wel vond het Lutherdom steun bij de echtgenoote van Wirich’s zoon, die het
zelfs een toevlucht schonk in hare slotkapel (1621), maar steeds bleef het aantal
volgelingen van Luther klein te Mülheim. En toen in de tweede helft der 19e eeuw,
eenigzins manu militari, de Koning van Pruissen Wilhelm II Calvinisten en Lutheranen
verzocht samentetreden in de nieuwe Staatskerk, werd slechts schoorvoetend hiertoe
overgegaan (1887). Als voorwaarde werd o.a. gesteld dat de Heidelbergsche
Catechismus naast den Luthersche in gebruik moest blijven.
Hierbij wordt zoo uitvoerig stil gestaan, omdat het hedendaagsche Nederlanders
eenigszins vreemd moet toeschijnen dat Georgius – die dan toch ten onzent als Calvinist
werd beroepen – uit het Luthersche Duitschland kwam. Maar in dit opzicht bestond er
gemeenschapsgevoel tusschen het heuvelland van West-Duitschland en het vlakke
Nederland. Ook nog op andere wijze blijkt die samenhorigheid. De kinderen loopen er
nog steeds op klompen; bij de (oudere) huizen vindt men onder- en bovendeuren; bij de
banketbakkers staat „speculatie” voor de ramen. En heden ten dage moge het
Nederduitsch naar de kuststreken verdrongen zijn (waar het trouwens nog tot in het
Mecklenburgsche wordt gesproken!) in vroeger jaren werd in de Rijn-provincie een taal
gehoord zéér gelijkend op de onze. De oorkonde bijv. waarbij in 1399 Mülheim verpand
wordt aan Cleef, is zuiver hollandsch.
Zoozeer voelde men dan ook ten onzent die verwantschap, dat toen in de 18e eeuw
de Kettwiger kerk te herstellen was, daarvoor in Overijssel werd gecollecteerd, en o.a.
Deventer en Zutphen ruime bijdragen schonken, gelijk men nu nog met een dankbaar
hart herdenkt.
Het tweede spoor van Georgius levert een brief, op 26 Dec. 1573 geschreven door
Conrad van der Wijck aan den Graaf van Limburg en Bronkhorst (Staatsarchief
Düsseldorf, Herschaft Styrum, Act. 26 betreffende de Petrikerk te Mülheim).
Conrad van der Wijck was begiftigd met het personaat der Petrikerk te Mülheim,
d.w.z. hij trok de inkomsten, doch liet een ander – gewoonlijk slecht betaald geestelijke
– den dienst verrichten. Dit was een misbruik, dat toenmaals in sterke mate heerschte
in de katholieke Kerk, en het protestantisme zeer in de hand werkte. In hoeverre Conrad
van der Wijck, nu de Mülheimer kerk protestantsch
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geworden was, nog eenige rechten uitoefende, is mij niet bekend; in alle geval blijkt
daarvan niet uit onderstaanden brief aan zijn patroon, den Graaf van Limburg. De brief
luidt:
Hooggeboren Graaf, genadige Heer, naardien ik met mijne geringe krachten
U ten beste wil dienen, mag ik Uwe Edelheid niet verhelen dat ik te Mülheim ben
geweest en mij beijverd heb opdat Georg Nolden tot het predikambt zoude
beroepen worden. Maar de Landrichter aldaar,1) gesteund door den Graaf van
Broich, tracht met groote handigheid te verhinderen dat U.E. of ik den
voorgestelden Georg vooruithelpe (letterlijk: bevadere). Zij wenden voor dat hij
niet geschikt is voor die taak en veel te jong, terwijl dan toch de voornaamsten in
het kerspel hem gaarne als predikant willen hebben, hij ook zeer goed predikt en
een beschaafde uitspraak heeft. Ook heeft hij aangeboden om indien men hem te
jong acht, nog een tijd lang te gaan studeeren, en inmiddels door een hulpprediker
den dienst te doen waarnemen, zoodat niemand daarover zal kunnen klagen. Maar
het heeft niet mogen gebeuren. Daarom is het noodzakelijk dat U.E. hem de
hulpzame hand biede en den Graaf van Broich een ernstig schrijven zende en
verzoeke dat hij Georg of diens plaatsvervanger niet hindere in het genot der
pastoralia, opdat U.E. zich niet behoeve te beklagen bij de Hooge Overheid, of
op andere wijze daartegen opkomen, zooals U.E. wel zelf het beste weet.2)
Doch 't mocht niet baten. De graaf van Broich (die notabene Georgius zelf drie
jaar vroeger tot hulpprediker had aangesteld!) blijft zich verzetten, want hij

1)

De Landrichter moet niet verward worden met den Hofrichter. Deze waren twee verschillende personen.
Vertaald door mevrouw N. Labarre-bsse. Mulert. Het oorspronkelijke (in midden-Rijn frankisch dialect
geschrevene) luidt:
Wohlgeboirner Graiff, gnediger Herr, negst minre geringen idoch bereiten Diensterbeitongh soll E(uer)
G(naden) ich nitt verhalten, dass ich zo Mulhem gewesen unnd muglichen fleiss fuirgewant, dass der Georgen
Nolden zur Pastorien hette moggen khommen, aber der Richter alda mitt zo thoin dess graiffen von Broich soichen
so behende anslege, dahemith zie verhinderen moegen E.G. oder mins vedderen presenteirten Georgium, und geben
an, ehr sie nitt duchtich und vill zo jungk, dairdoch Innen die fuirnemesten im kerspell gern dairbi sehen wollen, ehr
oich woll prediget unnd ein herliche uissspraiche hatt, auch sich erbotten, ihm fall ehr noch zo jungk khunne geachtett
werden, woll ehr noch ein zeittlanck studeren und in mittelst durch einen capellain die kirche verwaren laissen, dass
nimantz dair uber soll klagen kunnen. Allett hatt ess kein stadt moegen gewinnen. Drumb furdert die noitt, E.G.
Ihme die hilffliche handt reichen unnd ein ernstlich schriben an den Graiffen von Broich miththeilen und verbidden,
dass ehm Georgio oder sinen substitueirten in sinem gebruiche der Pastorien kein verhinderongh geschehe, dahemitt
sich E.G. bi anderer hoeger Obericheidt nitt beklagen durffen ob anders dair dairjhegen trachten, wie E.G. woll selber
am besten wissen, unnd doin E.G. hiemith godt almechtich in froelicher gesuntheidt empfehlen.
2)
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meent evenveel recht te hebben den predikant te benoemen, en stelt dan ook anderen
candidaat. Ten slotte wordt een derde benoemd: Johann Schöltgen. Deze heeft vijf en
twintig jaren het predikambt waargenomen.1)
Dat George bij de Mülheimer notabelen zoo geliefd is, doet denken aan mogelijke
verwantschap, en versterkt het vermoeden, dat hij een zoon is van den Hofrichter. Ook
wat vervolgens geschiedt, wijst er op dat George van beteren afkomst is dan vele
predikanten uit dien tijd en dat hij ter plaatse thuis behoort. Want nu de kans voor hem
is verkeken om predikant te Mülheim te worden, gaat hij niet weg, doch blijft in de
nabijheid preeken, en wel . . . . op eigen kosten.
Dit derde spoor van zijne duitsche herderlijke werkzaamheid vond ik
onverwachts in het Vervolg van het Kerkelijk Alphabeth tot aanvulling en verbetering
van hetgeen in het Kerkelijk Alphabeth werd medegedeeld.2)
In dat Vervolg worden omtrent Georgius Nolthenius gegevens verstrekt door een
ongenoemde, die blijkbaar zich geergerd had over de kortheid der aanteekening omtrent
diens leven in het Alphabeth.
Hij schrijft:
Nolthenius (Georgius Henrici) en anders in de Nederlandsche Historie van
die tijden eenvoudig genaemt Jeuriaen Hendrikz. of Jeuriaen Hendrika. Nolthen,
geboortig van Mülheim aan de Roer; gepredikt hebbende tot Ketwijk in het land
van der Mark omtrent anno 1574 (suis stipendiis ultra biennium) en van daar
gekomen zijnde naar Noord-Holland, is beroepen tot Schagen anno 1576 en daar
in den dienst getreden in Julius. Daar van daan beroepen tot Medemblik anno
1578 den 28 Septemb. en bevestigd in Octob. Verder beroepen tot Campen anno
1584 den 17 Augustus en bevestigd in October. En daar van zijn dienst eerlijk
ontslagen synde, is gestorven in den Briel anno 1590 den 11 Februar.
Deze schrijver beschikte blijkbaar over een uitvoeriger levensbericht van
Georgius. Het was vermoedelijk in het latijn geschreven. Anders hadde hij niet de

jaartal.

1)

Klanke verhaalt het voorgevallene in zijne Geschiedenis van Mülheim, doch verschrijft zich met het

2) Het Kerkelijk Alphabeth of de Chronologia Ecclesiastica van M. Veeris, verscheen in 1697. Het door mij
geraadpleegde exemplaar van het „Vervolg” berust op de Amsterdamsche Univertiteitsbibliotheek en is achter het
Alphabeth gebonden. Mij zijn geen andere exemplaren bekend. Zowel Borger, wiens Predikantenlijst berust op
diezelfde bibliotheek, als Waldkirch Ziepprecht, wiens aantekeningen omtrent predikanten berusten op de Leidsche
Universiteitsbibliotheek, hebben blijkbaar dit Vervolg gekend en afgeschreven.
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latijnsche zinsnede aangehaald, waaruit volgt dat Georgius meer dan twee jaar uit eigen
middelen (d.w.z. zonder salaris) te Kettwig heeft gepredikt.
Dat Georgius van Mülheim naar Kettwig ging, is licht verklaarbaar. Beide
plaatsen liggen slechts op negen kilometer van elkander, en waren altijd nauw aan
elkaar verbonden. Ook kerkelijk is zulks het geval; dikwijls staat de vader op de eene
plaats, de zoon op de andere. Geen wonder dus dat Georgius, nu hij geen predikant kon
worden te Mülheim, te Kettwig of in den omtrek vrijelijk het Woord ging verkondigen.
Dat hij geen salaris begeerde, bewijst dat hij eigen middelen bezat,

of – wat bij zijne jonkheid waarschijnlijker is – dat zijn vader hem bijstond. Ook dit
maakt eene dusdanige verhouding van den Hofrichter tot Georgius waarschijnlijk.
Een onderzoek te Kettwig ingesteld, bracht geen licht. Het kerkarchief aldaar is
zeer onvolledig bewaard; toch blijkt daaruit dat Georgius noch als predikant, noch als
vikaar er werkzaam kan geween zijn.1) Wel staat van dat sedert 1558, zij het ook niet
zonder strubbelingen, de protestantsche leer verkondigd werd te Kettwig. Doch gelijk
toenmaals daar allerwege: naast de roomsche, welke niet enkel geduld werd, doch in
vele opzichten nog de officieele was. Niet onwaarschijnlijk dus dat Georgius in een
schuur of woning het Evangelie verkondigde aan voorstanders der nieuwe leer.

1)

Geschichte der Evang. Gemeinde Kettwig, door A. Brüggeman, Pfarrer. Kettwig, Flothmann 1910.
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Het eenige wat ik medebracht van mijn bezoek te Kettwig en te Mülheim was een
sterken indruk van de lieflijkheid van het landschap. Tusschen heuvelreien waarover
bosschen en akkerlanden golven, slingert zich in een nauwe grasvallei de spiegelgladde
Roer. In den omtrek vele eerwaardige kasteelen, o.a. Hugenpoet. Kettwig zelf, hoogst
schilderachtig aan de Roer gelegen op en tegen een heuvel, is nog steeds een klein,
hoewel zeer welvarend plaatsje. De twee predikanten wonen er naast elkander in eene
pastorie, welke ik hübsch noemde – welke aanduiding door een der bewoners (en
terecht) veranderd werd in grossartig.
De industrie heeft zich nog niet meester gemaakt van dit stadje, zooals van
Mülheim, waar het oude stemmige deel om de Petrikerk (naar den Altenhof heet nog
een straat) zoo vreemd afsteekt tegen de drukke smakeloosheid der grootstad, welke er
omheen groeide in het laatste kwartaal der 19e eeuw. Ietwat verwaarloosd staat aan de
overzijde van de Roer, het slot der heeren van Broich. Het is bij de Duischers
welbekend, want de zeer geliefde Koningin Luise van Pruissen, die zoo trouw haar volk
ter zijde stond in den strijd tegen den eersten Napoleon, bracht er een groot deel door
van hare jeugd. Nu is het slot geheel omgeven door de snel zich uitbreidende
fabriekstad. Maar daarbuiten heeft de natuur hare rechten behouden, en onze voorvader
Georgius zoude – indien hij terug kon komen – zich er zeker spoedig weer te huis
vinden.

II. BEROEP NAAR HOLLAND (1576). Uittocht der hageprekers bij de
nadering van Alva. – Alva’s ketterjacht. – Vlamingen en Brabanders gaan naar de
Paltz, Hollanders naar Noord-Duitschland, vooral naar Emden. – De „natien” te
Emden. – Samenkomst der uitgewekenen te Wezel 1568, te Emden 1571. – NoordHollandsche predikanten op de Emdener synode. – Kerkbrand te schagen, waarbij het
archief vernietigd wordt 1596. – Een Hugenootsche familie te Kettwig 1559.
Gelijk reeds werd opgemerkt, stonden de inwoners van Mülheim en Kettwig de
Nederlanders zeer nabij door gewoonten en taal. Oók door het Calvinistisch geloof.
Maar toch is er meer noodig om het beroep van Georgius naar Schagen te verklaren.
Vermoedelijk dat het vrije prediken te Kettwig toch onzen voorvader niet die
voldoening verschafte, welke hij zocht, en dat hij derhalve naar een vasteren werkkring
omzag. Dat hij daarbij zijn blik naar Holland richtte, behoeft niet te verwonderen.
Holland was in Rijnland zéér bekend. Toen het gerucht zich verspreidde dat de ijzeren
Hertog was uitgekozen om de Nederlanders te bestraffen voor den beeldenstorm, stoven
de mannen van de hagepreeken uiteen en zochten een goed heenkomen buitenslands
(1567). Volgens een bevoegd beoordeelaar, togen omtrent twee honderd duizend
Nederlanders uit; wat bij onze toenmaals zooveel kleinere
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bevolking, een ware stampede beteekent.1) Misschien zal men dit wegtrekken weinig
heldhaftig vinden, doch men vergete niet dat te blijven gelijk stond met zich ten doode
opschrijven. Want toen ter tijde was van een opstaan tegen den wettigen Heer nog geen
sprake. En wel verdiende Alva zijn roep. Met voldoening verhaalt hij den bisschop van
Imola, die hem te Brussel op de doorreis bezoekt (1568), dat hij in acht maanden tijds
700 ketters openbaar heeft doen terechtstellen.2)
De meeste Vlamingen en Brabanders, strenge Calvinisten, trokken over de Maas;
bij voorkeur naar de Paltz, waar zij in Frederik de Vrome een geestverwant en
beschermer vonden. De Hollanders, meer Luthersgezind, begaven zich naar de
eveneens Luthersche noord-duitsche steden, waarmede zij reeds door hun koophandel
in betrekking stonden. Vooral naar Emden, waarheen vele hunner predikanten
voorgegaan waren. Zoo werd deze stad een brandpunt van het protestantisme; trouwens
niet enkel vestigden er zich Hollanders, ook Vlamingen, Brabanders en Walen vonden
er een toevlucht, en elk landschap vormde er een eigen „natie”.
Dit alles maakt begrijpelijk dat de opstand der Nederlanders tegen Spanje
staatkundig en kerkelijk in westelijk Duitschland werd beraamd (1566–1572). In 1568
hielden de uitgewekenen een samenkomst te Wefel met het doel een Kerkorde voor te
bereiden; in 1571 vond te Emden een synode plaats door de bemoeiingen van Marnix
van St. Aldegonde, daartoe aangezocht door den Prins van Oranje. Op die Synode werd
de grondslag gelegd voor de eenheid in kerkvorm in de Nederlanden; eene eenheid,
dringend vereischt, zoude de opstand slagen.
Niet minder dan drie Noord-Hollandsche predikanten waren op die Emdener
vergadering aanwezig: uit Hoorn, Twisk en Schagen. En in 1573 was praeses van de
Synode, welke te Alkmaar werd gehouden, den voorheen te Emden werkzamen
predikant Jan Arentz, een man naar het hart van den Prins.
Is dus wellicht het gaan van Georgius naar Noord-Holland aan Emdener invloed
toe te schrijven? Een vraag, welke wel nimmer beantwoord zal worden. Alles wat licht
kan werpen op het Schager beroep, is onherstelbaar verloren gegaan. Schagen behoorde
toenmaals tot de classis van Alkmaar, doch de classicale notulen en bescheiden van die
tijden zijn verdwenen, evenals de Alkmaarsche kerkeraadsnotulen. Bij den grooten
kerkbrand van 1896 is het oud-archief der Schager kerk volkomen vernietigd.

1) Dr. A.A. van Schelven. De Nederlandsche vluchtelingenkerken der 16e eeuw in Engeland en Duitschland.
(Nijhoff 1909), een ook voor leeken zeer leesbaar boek. Verder wordt gewezen op R. Fruin. De voorbereiding tot
de ballingschap van de Gereformeerde Kerk, 1894, (opgenomen in het tweede deel zijner verspreide geschriften).
Men zij echter indachtig dat volgens latere onderzoekingen de Calvinisten en Lutheranen toenmaals niet zoover van
elkander stonden, als de Hoogleeraar veronderstelt.
2) Jaarverslag 1912 van het Ned. Historisch instituut te Rome.
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Zóó volledig hield de brand opruiming, dat men bij den herbouw zelfs de kerk
omdraaide en den toren zette, waar vroeger het koor stond. Zeker tot straf voor deze
liturgische ketterij, is de kerk onbepreekbaar! Ook het archief der Heerlijkheid, thans
berustend in het Rijksarchief te Haarlem, verschaft geenerlei licht.
Noch Mülheim, noch Kettwig worden genoemd in de nederlandsche
kerkgeschiedenis van dien tijd, al zullen zich ook daar wellicht vluchtelingen uit onze
gewesten gevestigd hebben.1) Te Kettwig woonde althans één om den geloove
verdrevene. Volgens overlevering stamt de familie Engels af van den Hugenoot d'Ange
uit Nimes, die er zich omtrent 1559 als linnenwever neerzette. Een bedrijf dat reeds
toenmaals daar door velen werd uitgeoefend.

III. VERBLIJF TE SCHAGEN (1576–1580). Schagen thans en voorheen. – De
vrijstermarkt. – De kerk. – Het slot. – Onthoofding van kapitein Krok. – Pijniging van
den roomschgezinde Koppen. – Onjuiste predikantenlijst. – Opdrachten aan Ds.
Georgius naar Wieringen, naar Sybecarspel 1578. – Zijne ambtgenooten willen hem in
Holland houden en niet naar Friesland laten gaan 1580.
Zoo treffen wij dus plotseling in den zomer van 1576 onzen voorvader te Schagen
op stoel. Volgens de achtiende-eeuwsche genealogie werd hij in Juli 1576 beroepen,
doch het Vervolg op het Kerkelijk
Alphabeth stelt in deze maand
zijne bevestiging, en het komt mij
voor dat deze laatste opgave meer
vertrouwen verdient. Ds. Georgius
zal dus in het voorjaar van 1576 in
Nederland zijn gekomen en is
vermoedelijk – uit Kampen de
Zuiderzee overstekende – eerst
naar Alkmaar gegaan, toenmaals
het middelpunt der NoordHollandsche kerkelijke beweging.
Schagen was eene vrije
heerlijkheid.
Willem,
een
natuurlijke zoon van den Graaf
van Holland, Albrecht van Beijeren, had deze heerlijkheid in der tijd in leen ontvangen,
en sedert was deze bezitting geregeld overgegaan door versterf. De Heer oefende het
jus patronatus uit, zoowel

1) Wel wordt een Nederlandsche vluchtelingenkerk aan de Roer vermeld, doch deze Roer is een andere dan
de Mülheimsche, en stort zich in de Maas.
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te Schagen als in de omliggende gemeenten, en dus moet het beroep van Ds. Georgius
door hem zijn goedgekeurd.
Voor wie 't niet weet, diene dat Schagen ongeveer halver wege Alkmaar en den
Helder ligt. Toen ter tijde lag het vlak bij zee, of juister: op een half uur gaans ten
noorden der plaats, scheidde een zeedijk het vaste land van de wadden, welke zich
uitstrekten tot het kleine drooge plekje den Helder, en – sedert ingedijkt – nu de polders
Zijpe en Koegras vormen.
Schagen is gemakkelijk per spoor te bereiken, en op die wijze bezocht ik het in
1911, van Alkmaar af steeds rijdende door de koolvelden, welke in de laatste jaren
Noord-Holland wèlbekend maken in Duitschland. In paarsige en groene strooken,
afgedeeld door spiegelende slooten, trekken zij 't oog voorbij, terwijl daar achter stille
staat, in festoenen, een dubbele iepenrei. Heel in 't westen, als een nevelvisioen in de
ijle herfstlucht, de blonde door de zon verlichte duinreeks. Plotseling vervlakt de
gezichtseinder: de Pettemer zeewering vervangt de duinrei, de koolvelden worden weer
graslanden met blanke rustig staande koeien. Stieren stooten met de hoornen tegen de
staketsels, waaraan zij veiligheidshalve zijn vastgebonden.
Schagen valt mede: 't is meer een stadje dan een dorp. Vele straten en grachten.
De breedste dezer zijn gedempt en hebben al het onbeholpene en faaie van straten,
welke niet natuurlijk zijn ontstaan en zich in hare nieuwe waardigheid nog niet
inleefden. Achter de protestantsche kerk (er staat natuurlijk ook een groote
fonkelnieuwe roomsche!) een typisch hollandsch kronkelgrachtje met wit geverwde
bruggetjes en boerenhuizingen.
Het raadhuis dagteekent uit het begin der 17e eeuw; een pittig in baksteen
opgetrokken gebouw, doch van bescheiden afmetingen, want toenmaals was het
gemeentelijk beheer nog zeer eenvoudig. Het geveltje getuigt evenals enkele andere uit
dien tijd, van toenmalige welvaart en smaak. De welvaart is gebleven – vermoedelijk
zelfs sterk toegenomen: vele groote winkels met spiegelruiten, het agentschap der Ned.
Bank, eenige bank-agenturen voerende kassiers, zijn daarvan bewijzen. Maar de smaak
is verloren geraakt, gelijk „mooie” nieuwe villa's aantoonen en de moderniseering van
wellicht vroeger aardige burgerwoningen.
Maar wie Schagen zien wil gelijk vermoedelijk Ds. Georgius Schagen zag – zeer
zeker althans de gemeente, toevertrouwd aan zijne herderlijke zorgen – die moet niet
kijken door twintigste-eeuwsche oogen. Want wien boomen steeds voor den geest
roepen de woudreuzen van het New-Forest, wie bij kerken terugdenkt aan de NotreDame, bij kasteelen aan Pierrefonds, voor wien de zee fonkelt onder zuidelijke zon, hoe
kan hij gevoelen voor het hollandsch schoon wat de toenmalige Hollander, opgesloten
in engen kring, zelfs niet uit prentwerken den vreemde kennende, voelen moest voor
den bevoorrechten bodem, welke hem zag geboren worden,
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en waarop hij zal sterven? Liever dus Blaeu aangehaald, die dichter bij dien tijd stond,
en in zijn beroemden atlas: het Tooneel der Steden, aldus Schagen beschrijft (1644):
„Zij wordt voor een der schoonste en vermakelijkste plaatsen gehouden. 't Omliggende
land is het vruchtbaarste, niet alleen van Holland, maar bijna van gansch Europa, want
een morgen lands wordt hier om zijne vettigheid en vruchtbaarheid eens zooveel
verkocht als in de andere deelen van Holland. Om dit meerder te bewijzen, kan ik niet
voorbijgaan, dat er in deze plaats een boom geweest is, daar de eigenaar op één jaar
zoovele vruchten afkreeg, dat hij ze voor honderd guldens kon verkoopen. Ook is hier
een schaap geteeld en opgevoed, wiens waarde bijna tot de gemelde prijs gerezen is,
welk dier om zijne bijzondere uitmuntendheid en tot een eeuwige gedachtenis,
afgebeeld is, en in het vleeschhuis te Amsterdam vertoond wordt.” Wanneer nu Blaeu
hier nog aan toevoegt: „de inwoonderen dezer plaatse zijn in 't gemeen zeer vernuftig
en verstandig”, wie zal dan nog durven beweren dat Ds. Georgius niet in een hollandsch
paradijs aanlandde!
Middelpunt voor de landelijke bevolking in den omtrek, was Schagen reeds ten
tijde van Ds. Georgius, al lag het toen in 't uiterste hoekje van Noord-Holland. Bij art.
21 der synodale acta van 1573 werd Schagen tot een Coetus (samenkomst van
predikanten) aangewezen. Elken Maandag moesten daar bij elkander komen de
dienaars (stilzwijgend is te verstaan: van Gods woord) uit Winkel, Niedorp,
Barsingerhorn, Haringhuizen, Valkoog, St. Maarten, Kalverdyk, Petten en
Warmenhuizen.1)
Schagen was van genoeg beteekenis om in 1572 afgevaardigden ter
Statenvergadering te zenden. Met stederecht begiftigd, had het reeds in de 12e eeuw een
niet onaanzienlijken trap van welvaart bereikt, en nog langen tijd was het bekend
wegens messenmakerijen, looierijen en zilversmederijen.2)
't Was zelfs beroemd – of berucht – wegens de zoogenaamde Vrijstermarkt. Doch
van der Aa (aan wiens aardrijkskundig woordenboek deze en andere bijzonderheden
zijn ontleend) vermoedt dat de Vrijstermarkt was een myte, gegrond op de ook nu nog
heerschende gewoonte der meisjes uit den omtrek, om op de Schager kermis (welke op
het kerkhof rondom de kerk gehouden wordt) gezamenlijk rond te wandelen, zoolang
zij nog geen vrijer hebben gevonden. Meestal behoeven zij niet lang te wachten – voegt
de ijverige geograaf hieraan toe. Wat voor de galanterie der Schager jongens pleit.

1) Op de Synode van Edam (1574) worden Kalverdijk en Petten niet meer bij den Coetus van Schagen
genoemd.
2) Nog in 1620 herbergde het gasthuis 40 proveniers. Het ging in 1640 te niet. Het schuttervendel werd in
1605 opgeheven.
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Van het uitwendige der in 1896 verbrande kerk, in welke Ds. Georgius Gods
woord verkondigde, bestaan vele afbeeldingen. Zeer goede worden gevonden in den
platenatlas der provincie Noord-Holland. (Prov. archief te Haarlem). Andere komen
voor in de verzameling Bodel Nyenhuis. (Leidsche Universiteitsbibliotheek). Het
gebouw, in 1460 gesticht en opgetrokken uit groote roode moppen, was gewijd aan den
H. Christophorus, maar èn het uitwendige èn het inwendige hadden in de 17e eeuw
zoovele verandering ondergaan – dank zij de ruime beurs waarover de kerkfabriek
beschikte – dat Ds. Georgius zeker zijn bedehuis niet zoude herkend hebben.1) Te zijner
tijde bestond slechts de graftombe van Heer Willem van Schagen, waarop deze was
afgebeeld rustende tusschen zijne twee vrouwen. (Dit monument is evenals al hetgeen
zich in de kerk bevond, door den brand onherstelbaar verwoest.)
Van het slot – niet ver van de kerk in grachten gelegen – staan thans slechts twee
voortorens. Het was in 1394 door den eesten Heer gesticht, en vele nog bestaande
afbeeldingen2) toonen aan dat het eene aanzienlijke huizinge was. De
schoorsteenmantel van de groote zaal (later in het koor der kerk overgebracht, en in
1821 door den toenmaligen Heer, de graaf d'Oultremont, naar Brussel vervoerd) werd
door marmeren zuilen geschraagd, welke volgens de overlevering afkomstig waren van
de puinhoopen van Carthago. Onmogelijk is zulks niet, aangezien Schagenaars Willem
van Holland op diens tocht naar Damiate vergezelden, en zij op de terugvaart wellicht
Tunis aandeden, waar men eeuwen lang Carthago uitbuitte als een steengroef.
De Heer van 't slot zal zeker wel meest in den Haag vertoefd hebben. Zoo ook
diens jongeren broeder Johan, die in 1544 geboren, op de Heidelbergsche Universiteit
in 1561 werd ingeschreven en in 1618 stierf. Een vriend van Oldenbarneveldt. Maar het
slot zelf was daarom niet zonder beteekenis. Het diende, zooal weinig tot woning, des
te meer tot gevangenis. Drie jaren vóór de komst van Ds. Georgius was op het voorhof
aan kapitein Michiel Krok het hoofd afgeslagen wegens de menigvuldige wreedheden,
welke hij in Noord-Holland had gepleegd. En één jaar voor het Schager beroep, waren
eenige roomschgezinde huislieden er wreed mishandeld. Verdacht van verstandhouding
met den vijand, werden zij gevangen gezet en zóó gefolterd, dat een hunner, Koppen
Kornelisz, dientengevolge in tegenwoordigheid zijner rechters den

1) De kerk is uitvoerig beschreven in Van Arkel en Weissman: Noordhollandsche Oudheden. Daaruit blijkt
ook dat de spits van jongere dagteekening was. Eene oppervlakkige beschrijving van de kerk, met plaatjes van den
toestand na den brand, komt voor in Eigen Haard, jaargang 1896.
2) De atlas van Bodel Nyenhuis (portefeuille 311 I) is rijk voorzien van kaarten waarop het slot voorkomt,
vervaardigd in de 16e eeuw. Eén vooral, met het slot en de omliggende huizen in opstand is belangwekkend.
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geest gaf en zijn zoon Nanning zich door pijn schuldig verklaarde. Te Hoorn ter
doodgebracht, betuigde hij nog op het schavot zijne onschuld.1)
Ik ben blijde dat dit alles vóór Ds. Georgius komst geschiedde, en hij er dus part
nog deel aan had. Maar wel waren het angstige tijden, en heden ten dage weten wij, o.a.
uit de Pscycologie des foules van Gustave le Bon, hoezeer angst aanstekelijk is en tot
de onzinnigste beschuldigingen en daden voert. En de Hollanders hadden recht om
angstig te zijn: Alva's kettermoorden lagen nog versch in 't geheugen, de vijand was
nog nabij, en de uitslag van den Opstand allerminst zeker.
En nu zoude ik gaarne de pen overgeven aan meer bevoegden. Want thans zijn
het herderlijk leven en werken van Ds. Georgius te beschrijven, en ik besef maar al te
zeer dat ik die taak niet waardig ben. Moge later uit ons geslacht een opstaan, die in zijn
ziel medeleeft met de mannen des geloofs, die vóór alles waren – gelijk zij zich zelf
betitelden – dienaren des Goddelijken Woords, en die vaderland en maagschap
verlieten, zich en hun gezin opofferden, ter wille van dezen dienst! Die edele kant van
hun leven kan ik niet zien en dus ook niet beschrijven, ik moet mij bepalen tot wat
eigenlijk bijwerk is, tot wat men kan vertellen en gaarne hoort 's avonds aan den
huiselijken haard, meer tot verpoozing dan tot leering – al is niet alle leering daardoor
uitgesloten.
Toch moet zelfs zulke histoire anecdotique een theologisch tintje dragen, want
hoofdzakelijk zijn hiertoe de acta der provinciale en particuliere synoden te
raadplegen.2)
Nog niet zoo heel lang was Schagen protestantsch. Volgens van der Aa ging de
laatste pastoor Sibrand Janszoon tot het hervormd geloof over, doch werd met andere
afvallige geestelijken gevangen genomen en te 's Gravenhage gewurgd.
De predikantenlijst welke in de tegenwoordige kerkekamer hangt, vermeldt als
eerste predikant dien Sibrand Jansz. als beroepen in 1560, overleden in 1567. Blijkbaar
was dus den maker diens droevig uiteinde onbekend. Als tweede noemt hij Lucas,
beroepen 1574, overleden 1578. Vervolgens Gregorius Mathe, beroepen 1578,
vertrokken naar Medemblik 1582. Deze wordt opgevolgd door Pieter Alberts, beroepen
1582, vertrokken naar Enkhuizen 1598.
Geen wonder, dat toen ik den Schagener predikant om eenige gegevens verzocht
omtrent Ds. Georgius Nolthenius, deze – steunend op die lijst – betuigde, dat niemand
van dien naam daar had gestaan! Doch vermoedelijk heeft een dominé, die

1)

De overigen werden 1577 in vrijgesproken en losgelaten.
Deze zijn verzameld en uitgegeven door dr. Reitsma en dr. van Veen. Later heeft dr. Knuttel voor ZuidHolland dezen arbeid voortgezet.
2)
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slecht het oude schrift kon lezen (gelijk zoovele latere predikanten) Ds. Gregorius
Mathe uit Ds. Georgius Nolthenius gefantaseerd.
Anders – en juister – luidt de predikantenlijst voorkomende in de bijlage tot van
Alphen's Nieuw kerkelijk handboek. Daar staat vermeldt: Sibrand Jansz. (zonder
jaartal), Gisbertus Johannis 157., ontslagen 1573, Lucas 1574, overleden 1576.
Georgius Nolthenius (of Nolten) 1576, vertrokken naar Medemblik 1580. Pieter
Albertz. gekomen van Twisk 1582, vertrokken naar Enkhuizen 1598.
De Schagenaren zullen de beide voorgangers van Ds. Georgius vermoedelijk niet
betreurd hebben. Gisbertus Zytophaeus toch – de predikant die in Oct. 1571 Schagen
op de Emdener synode vertegenwoordigde – was in twist van zijne gemeente
gescheiden. De schuld zal bij hem hebben gelegen, want wel verzoende hij zich, en gaf
Oct. 1573 de Schagenaars schriftelijk vergunning een ander dienaar te zoeken, doch
naar Bennebroek gegaan, kon hij het (naar het schijnt) ook daar niet harden en vertrok
reeds in 1578. Zoozeer was hij toen tot armoede vervallen, dat de gemeenten door de
broederen om bijstand worden aangesproken (acta van 10 April 1578). En Ds. Lucas –
de onmiddelijke voorganger van Ds. Georgius – die reeds bij zijne beroeping oorzaak
tot wrijving was, omdat hij tegelijker tijd te Koedijk was gesteld, schijnt op zijn latere
standplaats Haarlem zooveel ergernis te hebben gegeven door zijn levenswandel, dat
hij moest geschorst worden – ten minste als de veronderstelling juist is van dr. Reitsma
en dr. van Veen, dat deze Lucas en Lucas Hespe dezelfde persoon zijn. Dat de Schager
predicantenlijst althans ten onrechte Lucas in 1578 doet overlijden, behoeft geen verder
onderzoek, nu zoowel het genealogisch handschrift als het Vervolg op het Kerkelijk
Alphabeth Ds. Georgius reeds in 1576 te Schagen doen optreden. De acta der NoordHollandsche Synoden verschaffen omtrent dit punt geen licht. Want de naam van Ds.
Lucas wordt daarin niet genoemd nà 1574, en Ds. Georgius komt daarin het eerst voor
in 1578. Dit laatste is begrijpelijk: in de vroegere jaren zal onze voorvader zich als
vreemdeling bescheidelijk op den achtergrond hebben gehouden.
In het geheel wordt Ds. Georgius in die acta zesmaal vermeld. Het eerst op 7 April
1578. Toen werd hem door de gezamenlijke predikanten in Holland's Noorderkwartier
opgedragen om met Ds. Thullius uit Haringhuizen te trekken naar Wieringen, ten einde
aldaar een boetedoening bij te wonen.
Ds. Willem Yelissz. nl., die uit het predikambt was ontzet, doch nog goed genoeg
werd geacht om ergens te schoolmeesteren, moest in de tegenwoordigheid van beide
predikanten openlijk zijn schuld belijden, zoowel te Wieringen als op Hypolitushoef.
En opdat er voldoend publiek aanwezig zoude zijn, bepaalde de Synode dat zulks moest
geschieden na de predikatie. (Voorzichtigheidshalve was er aan toegevoegd dat de
preek door een ander dan de boeteling moest gehouden worden!)

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

VERBLIJF TE SCHAGEN, 1576–1580.

165

Yelissz. moet na deze schuldbelijdenis het eiland verlaten en zich daarheen
begeven, „waar hij zijn kost 't alderbeste zou kunnen winnen”. Aangezien de Synode
vermoedde dat dit allerbeste nog wel heel matigies zoude zijn, werd tevens aan hare
beide afgevaardigden opgedragen „om met de huislieden te verhandelen wat de nood
van Willem vereischt”.
Op de najaarsvergadering van 't zelfde jaar wordt op nieuw Ds. Georgius
uitgezonden. Nu in gezelschap van Ds. Pieter Diericxzoon uit Niedorp. Zij moeten de
regeering en de kerkeraad van Sybekarspel door hunne welsprekendheid bewegen hun
predikant te laten gaan, die naar Amsterdam was beroepen. Wat inderdaad gelukte.
Op de synodale vergadering van 18 Mei 1579 is Ds. Georgius wel aanwezig, doch
wordt verder niet vermeld. Wèl op die van 9 Mei 1580, en zelf op vereerende wijze. In
het pas bevrijde Friesland heerschte groot gebrek aan predikanten, en dringend verzocht
men Holland om dienaren des Woords. Eendrachtelijk werd door de vergadering
besloten om Ds. Sybrandus te St. Maarten op te offeren en te laten trekken naar
Harlingen, onder voorwaarde echter dat de Friezen zouden afzien van hun beroep op
Ds. Georgius te Schagen.
Hoe weinig scheelde het dus, of ons geslacht ware friesch geworden! Doch wel
bewijs dat Ds. Georgius naar waarde werd geschat.
Wellicht is het aan zijn opwekkend voorbeeld te danken dat zijn ouderling Reyer
Willemsz. zooveel smaak krijgt in het predikambt. De Synode besluit deze ten
spoedigste te examineeren, ten einde hem aldus tot predikant te kunnen stempelen.
Want de broederen zien niet gaarne (hoewel het veelvuldig voorkomt) dat ouderlingen
predikant spelen.
De Schager ouderlingen zijn trouwens zeer ijverig. Herhaaldelijk wonen zij de
Synode bij. Daarentegen wordt zelden Ds. Georgius als aanwezig vermeld. Doch dit
bewijst geenszins dat hij niet tegenwoordig was; de oorspronkelijke acta uit dien tijd
zijn verloren geraakt, en de bewaard gebleven bekorte afschriften noemen slechts
zelden alle aanwezigen.

IV. HUWELIJK (1576). Ds. Pieter Cornelisz. te Alkmaar. – Zijn nichtje Geertje
en diens vader Gerrit Gerrits. – De Brielsche bannelingen. – Aangehuwde
bloedverwanten. – Geslachtsnamen toen ter tijde in onbruik in kleine hollandsche
steden. – Ook thans nog op dorpen.
In the spring a Young mans fancij, easily turns to thoughts of love. En Ds.
Georgius moet jong geweest zijn toen hij te Schagen werd beroepen. Naar den
Mülheimer brief van 1573 te oordeelen (hiervoren medegedeeld) kon hij niet veel ouder
zijn dan zes en twintig jaren toen hij te Schagen op stoel kwam. Elken
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Maandag moest hij volgens reglement, zijne ambtsbroeders uit den omtrek ontvangen.
De verder af wonende zullen zeker daarbij zijn gast aan het noenmaal geweest zijn. wat
natuurlijker dan dat hij omzag naar eene domineesche?
Nu had de Synode bepaald dat de Coetus van Schagen met dien van Alkmaar eens
per maand in laatstgenoemde stad zoude samenkomen.1) Daar zat voor de eerwaardige
Pieter Cornelisz, sedert 1564 predikant te dier stede; een man die reeds vele stormen
over zijn hoofd had zien gaan. En deze predikant had een aardig nichtje: Geertje Gerrits.
Haar vader, een Brielsch poorter, had zich te Alkmaar gevestigd, waar hij blijkens het
meermalen genoemde genealogisch handschrift, den 8 Mei 1585 overlijdt.2)
Waarom Gerrit Gerrits zich te Alkmaar vestigde, is niet bekend. (Ledenlijsten der
gilden van dien tijd zijn op één na verdwenen.) Had hij wellicht bij de nadering van
Alva den Briel verlaten, en een schuilplaats gezocht in de verder weg gelegen stad?
Onder de drie en tachtig Brielenaren die het Hof te Brussel den 20 Oct. 1568 tot
verbanning en verbeurtverklaring hunner goederen veroordeelt, komen wel voor
Anthony Gerrits en Reynier Gerritse alias Vos, alsmede den lateren schoonzoon van
Gerrit Gerrits, Jan Commersteyn, doch niet hijzelf. Doch allicht was het in die tijden
veiliger te vluchten dan af te wachten. En Alkmaar had weinig aan de algemeene
beweging deelgenomen; dáár werd dus niet zoo ijverig gespeurd.3)
Daarenboven vond Gerrit Gerrits niet enkel in Ds. Pieter Cornelisz. een
bloedverwant, maar ook onder de Alkmaarder magistraatpersonen telde hij als zoodanig
een beschermer. Dirck Dirkcz. Schelven of van den Bergh, vele malen schepen en
burgemeester, was familie of werd zulks door aanhuwelijking.
Al die Alkmaarsche en Brielsche familiebetrekkingen (waarbij nog te voegen is
het neefschap van Jan Willemsz. Verdam, ouderling, lid van de vroedschap te Brielle
en lid der Gecommiteerde raden van de Staten van Holland) ben ik op zeer toevallige
wijze te weten gekomen. Zij zijn gevonden op eene plaats waar die allerminst te zoeken
waren: te Leiden.
Om even vooruit te loopen: een zoon van Ds. Georgius, onze voorvader Ds.
Henricus, studeerde later te Leiden, en volgde de gewoonte van die dagen voor de
levenden zeer vleiend, voor de nakomelingen zeer nuttig – om zijne gedrukte Theses
op te dragen aan zijne beschermers. De toekomstige Ds. Henricus disputeerde ijverig,
liet dus veel drukken, en kon derhalve aan velen dankbare

1) Vóór de Synode te Edam hierin verandering bracht (1574), waren de predikanten zelfs verplicht elke
veertien dagen naar Alkmaar te gaan.
2) In het doodboek der Groote Kerk is zijne begrafenis ingeschreven op den 19 Mei daaropvolgende. Niet
altijd echter werden die registers dagelijks bijgehouden.
3) Zie de eindelloze reeksen veroordeelden bij Marais: Sententien van Alva.
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opdrachten wijden. Zoodoende leeren wij dat Jan Willemsz. Commersteyn te Brielle
zijn oom van moederszijde was (avunculus), diens Zoon Abraham Jansz. Commersteyn
zijn bloedverwant (consanguis), Jan Willemsz. Verdam te Brielle een volle neef
(cognatus), hetgeen ook de Alkmaarder Theodorus Theodori – of op 't hollandsch :
Dirck Dirckz. was. (Diens geslachtsnaam is Schelven of van den Bergh – want Dirck
Dirckz. voert beide deze namen).
Dat Jan Commersteyn niet de broeder was van Geertje Gerrits, doch haar zwager,
leeren andere Brielsche bescheiden. Jan Commersteyn blijkt nl. in tweede huwelijk
getrouwd te zijn met Geertje's zuster: Neeltje Gerrits. En dezelfde bescheiden leeren
dat Ds. Pieter Cornelisz. een neef der Gerritsen was.1)
Één ding blijft jammer: wij weten niet den geslachtsnaam van Geertje Gerrits.
Want Gerrits is naar alle waarschijnlijkheid niet de „van”, maar enkel de voornaam van
haar vader, die eveneens een Gerritszoon was.
Het ging toenmaals erg huiselijk toe in die kleine hollandsche steden. Iedereen
kende iedereen van kindsbeen af, en men noemde elkander bij den voornaam. Wanneer
noodig, werd ter onderscheiding er den voornaam van den vader achtergevoegd. En zoo
weinig werd toentertijd daarvan verwarring gevreesd, dat bijv. blijkens de
Noordhollandsche synodale acta een predikant Petrus Cornelisz. met een anderen
predikant Petrus Cornelisz. overhoop ligt, zonder dat de penvoerder het geraden vindt
beide partijen ietwat scherper te onderscheiden. Zelfs was die gewoonte dusdanig
ingeworteld, dat Jan Commersteyn dikwijls Jan Commersze wordt geschreven. En
terwijl onze voorvader Ds. Georgius, die van elders komt en dus die gewoonte niet kent,
steeds met zijn geslachtsnaam onderteekent, – wat ook zijne zonen, zelfs op jeugdigen
leeftijd doen – wordt hij in hollandsche officieele stukken daarentegen niet anders dan
als Jeuriaan Hendrikz. of Georgius Henrici aangeduid. Ook met zijn zoon Hendrik is
zulks nog dikwijls het geval, en dientengevolge vond ik in het Leidsche
senaatsarchiefstukken, op hem betrekking hebbende, niet bij elkander gelegd, omdat
men blijkbaar bij het ordenen Henricus Georgii fil. en Hendrik Juriaans Nolthenius voor
twee verschillende personen had gehouden.
Nog is deze gewoonte op onze kleine plaatsen niet geheel verdwenen. Mij
vertelde een geloofwaardig persoon, hoe de veldwachter iemand aanduidde met behulp
van vier voornamen: de eigene, die van vader, grootvader en overgrootvader; derhalve
geheel op oud-testamentische wijze!
Geen wonder dus, dat Geertje Gerrits ook in officieele stukken zonder
geslachtsnaam voorkomt, en tenzij een bijzonder toeval, zullen wij dien dus wel nooit
te weten komen.

1)

H. de Jager: Brielsche Vroedschap. (Overdruk uit het Alg. Ned. Familieblad.)
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Ook verder weten wij niets van haar. Een goed teeken. Want ware er iets op haar
af te dingen – of op haren echtgenoot – wees verzekerd, dat het met kleuren en geuren
in de Synodale acta ware opgeteekend! Het is droevig om te zeggen: die acta zijn een
ware chronique scandaleuse, en men moet zich wèl in de gedachte prenten, dat zij over
wie daarin gezwegen wordt, verre en verreweg de meerderheid uitmaken, om niet met
afkeer vervuld te worden voor de protestantsche beweging. Hoe velen toch, die zich
durfden noemen dienaren des Goddelijken Woords, gingen in werkelijkheid hunne
gemeente voor in allerlei ondeugden.1)

V. EERSTE JAREN TE MEDEMBLIK (1580–1582). Medemblik een vesting. –
Onveiligheid op het platteland. – Roerigheid der bevolking – Onjuiste predikantenlijst.
– Waarom Ds. Georgius te Medemblik werd beroepen. – Eene excommunicatie.
Vier jaren stond Ds. Georgius te Schagen, drie kinderen werden er hem geboren,
waarvan de eersten – tweelingen – bij en kort na de geboorte stierven. Toen werd hij
naar Medemblik beroepen. Een vooruitgang! Want Medemblik was een aanzienlijke
stad, en daarenboven – wat toen van beteekenis was – met wallen omgeven.
Dat een predikant toenmaals nog niet veilig was op het platteland, bewijst het
voorgevallene met den Wieringer dominé, die in 1588 met eenige andere inwoners 's
nachts werd opgelicht door den vijand, en eerst tegen rantsoen vrijgelaten.
En nog zéér lang daarna was een bevestigde stad eene voornamer woonplaats.
Zoo verhaalde mij een bekend Zutphenaar hoe hij in de zestiger jaren der negentiende
eeuw een Oostenrijksch generaal te gast kreeg, met wien hij op een badplaats kennis
had gemaakt. Hij haalde hem af van de boot – toenmaals het beste vervoermiddel.
Eerbiedig nam de krijgsman den hoed af op 't zien van de wallen, zoozeer door alle
inwoners verfoeid. Gratulire! Eine Festung! riep hij verbaasd en met ietwat ontzag.
Zóó aanzienlijk had hij zich Zutphen niet gedacht !
Medemblik was niet enkel een vesting, maar óók een zeer bloeiende haven- en
handelstad. Toen Ds. Georgius er in 1580 zijne intrede deed, had zelfs die bloei nog
niet het hoogtepunt bereikt. Want in 1599 en 1632 werden nog nieuwe havens bij de
bestaande gevoegd. En in 1593 voer uit die stad het eerste nederlandsche schip naar de
kust van Guinea.
Met hulp der Enkhuizers was Medemblik in 1572 Staatsch geworden. De
Spaansch-gezinden onder de burgers vluchtten op het slot, doch moesten de sterkte
weldra overgeven. Want – weinig galant – stelden de aanvallers de vrouwen en kinderen

1) Het is trouwens wèlbekend dat in de eerste tijden velen wederom terugkeerden tot het katholieke geloof,
toen zij zagen hoe weinig waardig zich hunne protestantsche voorgangers gedroegen.
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dier burgers als een borstwering voor zich, en dus moesten de verdedigers wel de
wapenen neerleggen, wilden zij niet hunne liefste panden dooden.
In het zelfde jaar werd nogmaals de slotpoort door nooddwang geopend. De
kapitein van den Prins – dezelfde die de stad veroverde – had twee burgers gevangen
genomen, en wilde dezen naar 't kasteel voeren, om hen daar aan den halze te straffen.
Doch de burgerij kwam in opstand, de kapitein moest vluchten op 't stadhuis, en werd
gedwongen de bezetting van het kasteel te doen wegtrekken en dit over te geven aan de
Medemblikkers.
Geen vreedzaam volkje derhalve, waaraan Ds. Georgius in 1580 het Evangelie
ging verkondigen. Dat had trouwens ook een zijner voorgangers ondervonden, en niet
alleen dat zijne opvolgers zulks ook ten zeerste zouden gevoelen, hij zelf is het ook
gewaar geworden, gelijk straks zal blijken.
Wie Medemblik thans bezoekt, zoude nooit vermoeden, dat zulke stormen over
dat stadje zijn gegaan! Het is de meest schilderachtige der zes Hollandsche steden.
Enkhuizen is te armoedig, Hoorn en vooral Alkmaar, zijn te rijk, en veroorloofden zich
dus de weelde te verleelijken. Monnikkendam en Edam lijden aan de
vreemdelingenpest. Maar 't afgelegen Medemblik is ongerept. Daarenboven voelt men
er de nabijheid van de echte zee: de Noordzee! Eenzaam en somber ligt aan den
havenmond het kasteel van Radboud – die koning, door alle genealogen tot patroon te
kiezen, want hij voer liever ter helle, naar alle zijne voorvaderen, dan onverzeld in den
hemel te worden opgenomen! Een typische Hollander, of juister: Westfries!
Ook de kerk ligt dicht aan zee. 't Is een groot, statig gebouw met flanken, in een
lantaarn eindigende torenspits. Aan Bonifacius gewijd, was zij vroeger een der rijkste
van Westfriesland. In de laatste jaren met zorg hersteld en nog met de oude
gebrandschilderde ramen prijkend, geeft zij een hoogen dunk van de vroegere
beteekenis der stad. Maar nu is zij veel te groot voor de geslonken gemeente, en troont
zij eenzaam op een ruim grasveld, voormaals dicht met huizen beplant.
Natuurlijk is ook in deze kerk een predikantenlijst aanwezig .... en even natuurlijk,
is zij gebrekkig. Nog veel onjuister dan de Schagensche! Want zij heeft onzen
voorvader in tweeën gesplitst!
Zie hier wie volgens die lijft, de eerste predikanten waren :
1572 Sixtus Rupertus, vertrokken 1572.
1574 Barent Hendriks.
1575 Leonardus Panhuyzen. Emeritus 1579.
1578 Jacob Sartorius, vertrokken 1586.
1578 Jeuriaan Hendriksz. vertrokken 1584.
1580 Georgius Nolthenius, overleden 1583.
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1586 Christianus Leonardus.
1586 Christianus Sinapius, vertrokken 1589.
Dat de samensteller van deze lijst niet geweten heeft dat Jeuriaan Hendriksz. en
Georgius Nolthenius één persoon waren, is natuurlijk een gevolg van de voormalige
nederlandsche gewoonte om de geslachtsnamen weg te laten. Maar niet minder
opmerkelijk is de verwarring in jaartallen.
Alvorens verder te gaan, worde medegedeeld welke de meest waarschijnlijke
jaartallen zijn van beroep en vertrek der predikanten:1)
Sixtus Rupertus 1572–1574.
Barent Hendriksz. (Henricus) 1574–
Leonardus Gysberti Panhuyzen 1575, emeritus 1579.
Jacobus Sartorius 1578, vertrokken 1580.
Georgius Nolthenius (Jeuriaan Hendriksz.) 1580, ontslagen 1583, vertrokken
1584.
Christianus Lenarts (Sinapius) 1586, vertrokken 1589.
Hoe is men ten opzichte van onzen voorvader zoozeer in het Labyrinth geraakt?
Ziedaar een vraag, welke eerst later kan beantwoord worden. Eerst is na te gaan waarom
Ds. Georgius te Medemblik werd beroepen. Want toevalliger wijze is dit uit bewaarde
archiefstukken uit te vinden.
Medemblik was ook kerkelijk een plaats van gewicht. De zielezorg eischte twee
herders. Later kwam er zelfs een derde bij. Maar in het voorjaar van 1580 bezat
Medemblik slechts één predikant, en zelfs die stond op het punt heenen te gaan.
Aan Ds. Panhuyzen was in 1579 het emeritaat verleend, en Ds. Sartorius die in
1578 de tweede predikantplaats had ingenomen, was naar Friesland beroepen en wilde
weg. De Noord-Hollandsche synode, welke in Mei 1580 te Hoorn vergaderde, wilde nu
in den nood voorzien door Enkhuizen te bewegen tijdelijk hulp te verleenen. Immers
deze stad kon op drie predikanten bogen.
Derhalve schreef de Synode aan den Enkhuizer magistraat – want deze had over
de predikanten zeggenschap, althans matigde zich dit aan. Vermoedelijk was de brief
in der haast opgesteld, en was daardoor de vraag niet met de noodige omzichtigheid
gedaan. In alle geval, de Enkhuizer regeering zag daarin een eigenmachtig beschikken
over „hunne” predikanten, en beet bits terug. Want zoo iets was wel het ergste wat een
Synode kon bestaan: zich te stellen op de plaats der Overheid!

1) Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens, welke de Synodale acta verschaffen, en natuurlijk de meest
betrouwbare zijn. De hiergegeven lijst wijkt dientengevolge ook af van die, welke voorkomt in de Chronologia
ecclesiastia van Veeris (1697). Deze vermeldt: Georgius Nolthenius beroepen van Schagen 1580, gestorven 1583.
Jeuriaen Hendriksz. beroepen omtrent 1584 vertrokken 1584.
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De Synode haastte zich dan ook door een tweede schrijven het misverstand weg te
nemen. Nederig is de toon:
„Onze meening is niet geweest – en is het nog niet – om U.L. te proponeeren
eenigen vorm of manier op wat wijze die van Medemblik kunnen geholpen
worden. Want ons zulks niet doenlijk is. Maar U.L. is zelve beter bewust op wat
wijze U.L. die van Medemblik kan voorthelpen, hetzij van eenen dienaar een tijd
lang te leenen, of somwijlen over te zenden (om) een of meer predicatien te doen,
hoe dan U.L. hetzelve (te) doen gelegen is.”
Deze briefwisseling is voor ons van belang, omdat verder daaruit blijkt dat
toenmaals inderdaad Ds. Sartorius alléén stond, en dat dus ook zijn opvolger Ds.
Georgius later alleen den strijd met den Magistraat moest aanbinden.1)
Uit denzelfden brief blijkt dat de Synode de classis van Enkhuizen (waartoe
Medemblik behoorde) had aangepord om in plaats van den naar Friesland
vertrekkenden Ds. Sartorius een „getrouwen en godzaligen dienaar” te zoeken. En zoo
zal het gekomen zijn, dat die Classis het oog liet vallen op den in de buurt werkzamen
Ds. Georgius. Deze nam het beroep aan, dat hem 28 Sept. 1580 op stoel bracht te
Medemblik.
Hoe Ds. Georgius het aldaar in de eerste jaren verging, weten wij niet. Wel wordt
Medemblik genoemd in de Synodale acta van 17 April 1581, bij welke onze voorvader
de pen voerde.2) Doch het daar behandelde geeft hieromtrent geen licht. Een inwoner
van Medemblik blijkt n.l. in zijn vroegere woonplaats Spanbroek overspel te hebben
bedreven, en nu is de vraag: waar hem te excommuniëeren? De Synode is van meening,
dat zulks te Spanbroek dient te geschieden, doch wenscht eerst te vernemen het oordeel
van den Medemblikker kerkeraad.3) Wel begrijpelijk tracht deze die onaangename taak
aan de zustergemeente over te laten. Doch op de Synode van 2 Oct. daaropvolgende
verklaart de Spanbroeksche predikant, dat hij „om zeer gewichtige oorzaken” de
excommunicatie niet kan uitspreken, en verzoekt Medemblik dat varken te wasschen.
Daartoe wordt inderdaad besloten, en zoo moet Ds. Georgius deze droeve taak
vervullen.

1) De eerste brief der Synode aan den Enkhuizer magistraat is verloren gegaan. De minuut van den tweeden
brief (13 Mei 1580) berust in het archief der Ned. Herv. Kerk te Enkhuizen, genoegzaam eenig overblijfsel van het
verbrande Hoornsche classicale archief.
2) Dit wil nog niet zeggen, dat de acta door hem zijn opgesteld. Er werden geen eigenlijk gezegde notulen
gehouden, de scriba maakte korte aanteekeningen, welke wellicht een klerk in het net bracht. Zij geven dus
vermoedelijk geen denkbeeld van den stijl van den scriba. Aangezien de oorspronkelijke acta verloren zijn gegaan,
leert ook het handschrift niets.
3) Door „kerkeraad” meen ik te moeten weergeven het woord „gemeente” genoemd in art. 15 der acta.
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VI. DE MEDEMBLIKKER BEROERTEN (1583–1584). Terwijl de Acta
zwijgen, spreken de historieschrijvers Bor, Brandt, Wagenaar. – Een brief van Sonoy
aan de Medemblikker regeering 25 Januari 1583. – De twist van Reynier Fransz. en
Tsymen Claefz. met Ds. Georgius. – Magistraat contra Kerk. – Ds. Georgius bij besluit
van den Magistraat ontslagen 2 Oct. 1583. – De Magistraat zoekt een opvolger. – Hoe
of vermoedelijk de verdubbeling Juriaan Hendriksz. en Georgius Nolthenius op de
predikantenlijst is ontstaan. – Waarom de synodale acta zwijgen over het geval. – Wat
te Medemblik voorviel na het vertrek van Ds. Georgius. – Schrijven van Sonoy 6 Oct.
1584 aan den Magistraat betreffende een candidaat die uit Herpstal is gevlucht. –
Antwoord van den Magistraat. – Wat daaruit omtrent Ds. Georgius is af te leiden. – De
man naar het hart van den Magistraat: Hakkius, en hoe bont deze het maakt.
Nog de particuliere Synode van het Noorder Kwartier te Haarlem op 14 Maart
1582, noch op de provinciale Synode aldaar, aangevangen op den volgenden dag, noch
op de Synode te Amsterdam op 3 Mei 1583 geopend, wordt Medemblik genoemd. Alles
schijnt pais en vreê.
En toch spande het te Medemblik op kerkelijk gebied. Bor verhaalt in zijne
Nederlandsche Oorlogen (1590, 3e deel, 19e boek, blz. 515):
„Tot Medemblik is ook zeer groote onrust in de Kerk ontstaan. Eerst onder
de gemeente en daarna ook tusschen de Kerkeraden en de Magistraat aldaar. De
Magistraten verstonden dat henlieden toekwam het gezag over den predikant
aldaar, 't welk de Kerkeraden zulks niet verstonden. Joriaen Heyndriks, predikant
aldaar, ziende dat de twist dagelijks vermeerderde, is van daar vertrokken.”
Brandt schrijft in zijne Historie der Reformatie (1677, 2e druk, blz. 703):
„Tot Medemblik rees ook twist. Eerst tusschen de ledematen, daarna
tusschen de Magistraat en Kerkeraad. De predikant Jeuriaan Hendrikszoon ,
ziende d'onrust aangroeien, vertrok.”
En Wagenaar boekstaaft in zijne Vaderlandsche Historie (VIII, blz. 27):
„Te Medemblik was ook een hevige Kerketwist ontstaan. De predikant
Juriaan Hendrikszoon, voor zwaarder onheil beducht, had zijn afscheid genomen
van de gemeente.”
Nog meer geschiedschrijvers zouden hier aan te halen zijn, doch het bovenstaande
is voldoende om te doen zien hoezeer de een den ander naschrijft, en dat allen uit één
bron putten: Bor.
En Bor .... wist het niet! De waarheid luidt geheel anders. Ds. Georgius
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vertrok niet uit voorzichtigheid, hij vocht mede tot het bitter einde, en ging eerst heen
toen hij door den Magistraat was ontslagen. Eigenlijk zelfs toen nog niet!
Zoo dit alles spoedig in het vergeetboek geraakte, en dus aan Bor ontsnapte, is
dat enkel toe te schrijven aan het feit, dat nà het vertrek van Ds. Georgius de twist
zóóveel heviger oplaaide, dat het voorafgaande tijdperk tam scheen en rustig. Want 't
scheelde weinig of onder Juriaan's opvolger hadde Medemblik zich van de Republiek
afgescheiden en ware een soort tweede Munster geworden, – Munster niet van
wederdoopers, maar van ultra-Calvinisten. En die kleine republiek ware dan
onvermijdelijk in handen der Spaanschen gevallen.
Eenige stukken in het Medemblikker gemeente-archief aanwezig, veroorloven –
zooal niet geheel – dan toch eenigermate de toestanden te kennen, welke tijdens Ds.
Georgius verblijf heerschten in die noordelijkste der hollandsche steden.
Het eerste stuk is een brief van den stadhouder in Noord-Holland Diedrik Sonoij.
De veelgeplaagde man moet zich niet enkel de Spanjaarden van 't lijf houden, maar ook
nog zorgen dat de kerkelijke pot niet overloopt. Hij richt het volgende schrijven aan de
„Eerzame, wijze en zeer voorzienige Heeren Burgemeesters der stede Medemblik”,
gedagteekend uit Enkhuizen den 25 Januari 1583.
„Eerzame, discrete, bijzonder goede vrienden. Naardien ik verstaan heb dat
eenige dienaren dezer Classis naar Medemblik zouden reizen om den twist door
Reinier Fransz. en Tsymen Claesz. tegen uw dienaar Juriaen aangerecht, neder te
leggen, (zooverre zulks doenlijk is – voegt hij er voorzichtigheidshalve aan toe)
heb ik niet kunnen nalaten U.L. bij dezen hartelijk te vermanen en te bidden, dat
gij toch alle mogelijke vlijt en arbeid wilt aanwenden opdat de begonnen en
aangevangen twist moge bevredigd en weerlegd en alle verdere partijschappen en
inconvenienten, die daaruit zouden mogen rijzen, voorkomen worden. Hetwelk,
alzoo ik op U.L. yolkomen vertrouwende ben (als die de noodwendigheid dezer
zaak genoegzaam verstaan) acht ik onnoodig lange woorden alhier te maken. En
wil U.L. hiermede den Almogenden Heere bevelen.”
Gelijk uit dit schrijven blijkt, zijn Reynier Fransz. en Tsymen Claesz. oorzaak
van de beroering, en 't is zeer jammer dat Sonoy geen „lange woorden” heeft willen
maken. Want zoodoende weten wij niet de eigenlijke oorzaak van den twist, welke zoo
hoog liep dat de predikanten uit de Classe van plan waren zich naar Medemblik te
begeven, ten einde – zooveel doenlijk – de strijdenden te verzoenen.
Maar toch kunnen wij de reden gissen. Want uit de onderteekening van het besluit
waarbij het volgend jaar Ds. Georgius wordt ontstagen, blijkt dat Reynier Fransz. een
magistraatspersoon is. En aangezien Tsymen Claesz. behoort tot het tweetal hetwelk de
Magistraat afvaardigt om een ander predikant te beroepen, zoo zal hij

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

DE MEDEMBLIKKER BEROERTEN, 1583–1584.

175

wellicht ouderling geweest zijn, maar althans zeer zeker iemand geheel op de hand der
Medemblikker regeering.
Hieruit – en uit hetgeen geschiedde nadat Ds. Georgius was vertrokken is met
voldoende zekerheid af te leiden, dat het hier betrof een dier tallooze gevallen waarin
de Staat trachtte de Kerk te overheerschen. Uit de houding van Sonoy valt af te leiden
dat deze Ds. Nolthenius in het gelijk stelde, en uit hetgeen hij mededeelt omtrent het
voornemen der predikanten van de Classis, is eveneens te besluiten dat deze op de zijde
stonden van hunnen ambtgenoot.
Dat echter de twist geenszins werd bijgelegd, en de Magistraat, wel verre van de
gemoedelijke vermaning van Sonoy ter harte te nemen, partij trok voor collega Reinier
Fransz, blijkt uit het besluit eenige maanden later genomen (2 Oct. 1583).
„Is bij Burgemeesteren en Vroedschap eendrachtig geresolveert, dat al zoo
geen vrede onder de burgerij bij, of door, dezen tegenwoordigen predikant Joriaen
te verwachten staat (en nochthans geen ding noodiger in deze turbulente tijden te
wenschen zij) dat men den voorn. Joeriaen terstond zal opzeggen zijn dienst; na
Lichtmis1) nu naastkomende niet meer uit stadskantoor te salarieeren en dat men
middelertijd naar een vreedzaam en bekwaamdienaar zal omzien en trachten aan
te nemen, hoe eer hoe liever.”
Met andere woorden, Ds. Georgius werd op staanden voet ontslagen met drie
maanden traktement, en hoe eer hoe liever moest een ander zijne plaats innemen.
De Magistraat liet er dan ook geen gras over groeien, en uit het besluit van 18
Dec. daaropvolgende blijkt dat zij inderdaad meent een geschikt candidaat gevonden te
hebben in Wilhelmus van Steenwijk. Want Tsymen Claesz. – de raddraaier – en Jan
Pietersz. worden afgevaardigd om dezen te beroepen en te trachten hem over te halen
dit beroep aan te nemen. De plaats waar Ds. van Steenwijk stond, werd niet ingevuld in
het besluit. Is men wellicht zoo haastig te werk gegaan, dat vergeten werd hiernaar
navraag te doen?
In alle geval is die candidaat niet op stoel gekomen, en heeft het zelfs drie jaren
geduurd voordat Medemblik regelmatig bediend werd.
Wat gebeurde er intusschen met onzen zoo smadelijk bejegenden voorvader? Ik
heb een sterk vermoeden dat de Magistraat het veiliger vond het eenparig genomen
besluit voorloopig geheim te houden met het oog op den aanhang van Ds. Nolthenius,
en liever te trachten op zachte wijze hem tot weggaan over te halen. Zoo zal het
gekomen zijn dat Bor kon schrijven dat Ds. Juriaan uit eigen beweging wegging.
Trouwens iets verder neemt Bor een zinsnede over, blijkbaar ontleent aan een brief

1)

2 Februari.
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van den Medemblikker magistraat, welke er op duidt dat het weggaan van Ds. Georgius
inderdaad zonder dwang geschiedde. De Magistraat schrijft nl.:
„dat van gelijken geneigd waren met geen minder naarstigheid te arbeiden
dat de onlust en partijschap, die tegen haren dank tusschen die van de gemeente
en eenige anderen was ingeslopen, ten gronde geheel mocht uitgeroeid worden
en voortaan alle occasien van zulks verhoed en teruggehouden worden. Waartoe
hunlieden door 't vertrek van Joriaen Heyndriksz. den weg geopend zijnde,” (enz.)
Men ziet: zelfs niet zijdelings wordt Ds. Georgius hier beschuldigd! De twist gold
– volgens dit schrijven niet hem, maar .... de „gemeente” èn „eenige anderen”! En zijn
vertrek opent (toevalliger wijze een goede gelegenheid om de zaak in 't reine te brengen.
O, die in schaapskleederen gehulde wolven! Maar in alle geval bewijst dit schrijven
voldoende dat de Heeren het geraden hadden gevonden Ds. Georgius zachter te
behandelen, dan eerst hun vooornemen was.
Ook de raadselachtige verdubbeling van onzen voorvader op de Medemblikker
predikantenlijst is wellicht hieruit te verklaren, Immers volgens die lijst is Ds. Georgius
in 1583 overleden en Ds. Juriaan in 1584 vertrokken. Nu heeft misschien de
samensteller kennis genomen van het beroepen van een nieuwen predikant tegen het
einde van 1583, en daaruit gemeend te mogen afleiden dat de toenmaals te Medemblik
staande Ds. Georgius overleden was. En uit andere stukken zal hij bemerkt hebben dat
Ds. Juriaan eerst in 1584 wegging (niet ontslagen, want dan zoude hij dat wel hebben
aangeteekend). Dat zoodoende eenige jaren Ds. Georgius en Ds. Juriaan tegelijkertijd
op stoel hadden gestaan, kon den samensteller niet bevreemden; immers was het later
steeds regel dat Medemblik door twee predikanten werd bediend.
De eenige nog te beantwoorden vraag is deze: hoe komt de samensteller er toe
reeds in 1578 Ds. Juriaan Hendriksz. op stoel te plaatsen? Uit de Synodale acta blijkt
echter dat de Medemblikker magistraat in 1578 onderhands onderhandelingen had
aangeknoopt met „Ds. Henricus” (niet nader aangeduid) aangezien Ds. Panhuyzen zeer
oud begon te worden. Genitief en nominatief werden toemaals bij geslachtsnamen wel
meer verward, en zoo zal de samensteller van de lijst gedacht hebben dat deze Ds.
Henricus de later benoemde Ds. Georgius Henrici was.
Doch waarom zwijgen de Synodale acta over dezen hooggaanden twist? En dat
terwijl Ds. Georgius althans op één der vergaderingen aanwezig was, en wel in Mei
1583, toen de ruzie reeds zoo hoog was geloopen, dat Sonoy moest tusschen beide
komen! Er is slechts één antwoord mogelijk: de Synode huiverde zich in een
plaatselijken strijd te mengen, waar een algemeene oorlog in 't zicht was. Er was nl. bij
Heeren Staten een Kerkordening hangende, over welker vermoedelijke
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aanneming de predikanten zich hartelijk bezwaard gevoelden, overmits deze – naar hun
oordeel – strekken zoude tot verstoring der goede kerkelijke vrede en orde.1) En naar
alle waarschijnlijkheid vonden de aanwezige predikanten het minder geraden thans te
openlijk partij te trekken voor onzen voorvader. Iets dergelijks is den zoon van Ds.
Georgius, onze voorvader Ds. Henricus, jaren daarna eveneens overkomen, gelijk later
zal blijken. De kerkelijke geschiedenis toch herhaalt zich niet minder dan de
staatkundige.
Er is nog een reden waarom wellicht de Noord-Hollandsche synode zweeg.
Daarin zaten vele dwarskijkers: de ouderlingen, die het leekenelement
vertegenwoordigden, dikwerf magistraatpersonen, en dus eerder geneigd de zijde der
Regeering te kiezen. Hunne invloed was groot in de vergadering. Had niet de Synode
eenige jaren geleden Ds. Panhuijzen gedwongen amende honorable te doen tegenover
den Medemblikker magistraat, waarmede hij in twist was geraakt?
Zwijgen was dus het veiligst.
Wat er in Medemblik omging na het vertrek van Ds Georgius, is uitvoerig door
Bor beschreven. Want toen eerst laaide de vlam zóó hoog, dat gansch Holland er
verschrikt de oogen naar richtte.
Hier ter plaatse zal enkel daarvan worden overgenomen wat – zij ook slechts
zijdelings – onzen voorvader beter doet kennen.
In het Medemblikker gemeentearchief bevindt zich een langen brief van Sonoy,
evenals de vorigen uit Enkhuizen geschreven. Hij is gedagteekend 6 Oct. 1584, dus
betrekkelijk kort na het vertrek van Ds. Georgius. Kenmerkend voor de verhouding van
Sonoy tot de Medemblikker heeren, is dat hij hen per brief benadert, hoewel toch juist
op dienzelfden dag een lid van de Vroedschap te zijnent was. Want dat hij vergeten
zoude hebben de zaak met dezen te behandelen, gelijk hij voorwendt in den aanhef van
zijn schrijven, is onwaarschijnlijk. Daartoe was het onderwerp te gewichtig en ging hem
te zeer aan het hart.
Het beroep op Ds. van Steenwijk was mislukt. Misschien was ten slotte diens
standplaats onvindbaar! Geen ander Hollandsche predikant bleek genegen den
Medemblikker vulkaan te beklimmen. Sonoy steeds bezorgd over de kerketwist, tracht
er een einde aan te maken door de aandacht van den Magistraat te vestigen op een
predikant, die een broodwinning zoekt en – als van verre komend – minder gevaar loopt
in de plaatselijke geschillen te worden betrokken.
Deze predikant, uit Herstal verdreven door de Spanjaarden, komt inderdaad op
proef preken te Medemblik. Maar hij schijnt niet voldaan te hebben, gelijk duidelijk
blijkt uit Sonoy's schrijven, hier ten deele overgenomen:

1)

Art. 17 der acta yan 3 Mei 1583.
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,,Mij is bericht, dat zijne predikatiën aan sommigen wat slap geschenen
hebben. Maar hoe kan men oordeelen over een man, die gevlucht uit vijand's land,
op een ongewone plaats, met hem ongewone boeken, in een vreemde stad predikt
Ik vertrouw dat zijne gaven en zijne persoon Ulieden dienstelijk zullen zijn,
als hij bij u gewoon is geraakt, zooals merkbaar gebleken is (gelijk mij bericht
werd) in zijne tweede predikatie, welke veel aangenamer was dan de eerste.
Het is wel een persoon van kleine gestalte, daarom door sommigen
geminacht, doch ik vermeen UEd. zullen wel weten dat uit de kleinheid des
persoons niet de maat der gaven door God gegeven, kan afgeleid worden, veel
minder deze zijn te verwerpen, ja dat God kleine lieden gewoonlijk met heerlijke
gaven des gemoeds begiftigd heeft, gelijk bij verschillende geleerden van onzen
tijd (wat wij zouden vergeten) blijkt in Calvino, Melanthene, Mecronio-figoreo
en meer anderen.”1)
Bor heeft blijkbaar dezen brief gekend, evenals het thans verloren gegane
antwoord van de Medemblikker regeering. Deze wil niets weten van die beroeping; ik
vermoed ten einde de baan schoon te houden voor wie zij wenscht benoemd te zien: de
beruchte Hakkius, waarover straks. Doch natuurlijk moeten zij Sonoy behoorlijk
redenen geven waarom zij niet gediend zijn van den Herstalschen predikant. Daarom
wordt gewezen op zijne jonkheid, alsook dat een meerder begaafde noodig is om de
onrust weg te nemen, welke in hunne stad was gerezen; waarna zij be- teekenisvol doen
volgen „hetgeen Joriaan Hendriksz. hem in gaven te boven gaande, niet heeft kunnen
doen.”
Wel zeer eigenaardig dat de Medemblikker regeering hier als vredemaker prijst
den predikant, die zij bij geheim besluit ontsloeg als onruststoker!
Daarenboven – zoo vervolgen burgemeesteren de beschrijving van den
Herstalschen candidaat – is ook zijn spraak op de preekstoel niet zoo bekendzaam dat
hem een ieder volkomen zoude verstaan. (Blijkbaar sprak dus de Herenthalser met
Waalschen tongval.)
Mag nu niet een Sherlock Holmes uit dit alles afleiden door tegenstelling, dat zijn
voorganger Ds. Georgius iemand was met groote gaven, van flinke gestalte en goed de
landtaal sprekende?

1) De man met den langen bijnaam was denkelijk de kleine predikant Martin uit Gent, aanvankelijk arts, later
in Engeland, Denemarken en Oost-friesland werkzaam ten behoeve zijner gevluchte landgenooten. In onze dagen
zoude Sonoy ook hebben kunnen wijzen op dr. Abr. Kuyper.
Aangezien mij bleek dat vele jongeren de vroegere schriftwendingen moeilijk verstaan, heb ik hier (en overal
waar zulks zonder bedenken kon geschieden) den ouden gemoderniseerd.
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En wil men nu ten slotte weten wie de man was naar het harte der Medemblikker
regeering? De man die „tot wegneming des twistes, planting van vrede, liefde en
godzaligheid, bekwaam en nut ware? Hakkius, een stokebrand zonder wedergade!
Van den Leidschen magistraat „leenen” de Medemblikkers dezen predikant,
heftig voorstander van de staatsoverheid in kerkelijke zaken, en een zoo verblind
ijveraar, dat hij de vermoording van Prins Willem beschouwde als een gerechte straf
des Hemels wegens den feestmaaltijd gehouden bij den doop van zijn jongsten zoon!
Zoozeer bezoedelde Hakkius de nagedachtenis van den Vader des Vader1ands, dat
Prins Maurits weigert zich te Leiden te vestigen (gelijk verzocht was) zoo lang die
predikant op stoel stond.
En zoo bont maakt dan ook Hakkius het te Medemblik, waar de magistraat hem
met welgevallen aan 't werk zag, dat kapitein Wolfswinkel, die op het slot bevel voert,
Sonoy waarschuwt, vreezend dat Hakkius als een tweede Jan van Leiden een Munster
zal maken van Medemblik.
„De meeste papisten – zoo teekent de kapitein den toestand – die eertijds tegen
de Burgemeesteren waren, zijn het nu met den anderen eens, ja nijgen en buigen tegen
Hakkius, als ware hij een God.”
Eindelijk stuurt Sonoy honderd krijgsknechten naar Medemblik, die den leeraar
aanpakken en doen vertrekken. – Waarlijk, ontslagen te worden door een Magistraat,
die aan zulk een predikant den voorkeur geeft, was geen smaad voor Ds. Georgius.
Eerder een huldeblijk!1)
Waarom Ds. Georgius niet de peil opnam, en zich in het publiek verdedigde?

1) Te Leiden teruggekeerd, wordt Hakkius in 1586 geschorst bij een geschil over de discipline. Later raakt
hij wederom in een twist, welke in 1596, kort voor zijn overlijden, tot afzetting leidt. Het is zeer te betreuren dat alle
Medemblikker kerkeraadsnotulen – evenals de classicale bescheiden – uit dien tijd ontbreken, Ten deele zijn zij
opzettelijk vernietigd. Mij werd medegedeeld door een geloofwaardig persoon, dat toen in den aanvang der 19e eeuw
de Magistraat de kerkelijke boeken opeischte (wellicht is bedoeld de Keizerlijke aanschrijving waarbij alle doop-,
trouw- en doodboeken werden overgedragen aan het burgerlijk bestuur) de Kerkeraad de stukken verbrandde en de
verkoolde overblijfselen wierp onder den stoel van den president-diaken. Mooi dronken (toenmaals geen
uitzondering) togen de heeren vervolgens naar het stadhuis om te verklaren dat er geen stukken bestonden.
Zonderling genoeg, wordt in de Resolutien van gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier
niets gevonden omtrent de geschillen met Ds. Nolthenius en Ds. Hakkius, hoewel blijkens een besluit van den
Medemblikker magistraat van 8 Dec. 1584 (aanwezig in het gemeente-archief) deze zich voornam te klagen over de
inmenging van Sonoy. Zelfs werden bij besluit van 8 Januari 1585 eenige personen afgevaardigd naar 's Hage ten
einde het goed recht der Medemblikker regeering te bepleiten. Het archief der Staten van Holland geeft evenmin
licht. Gelijk bekend is, zijn vele stukken uit dien tijd tijdens of na het proces van Oldebarneveldt verdwenen. Zij
lagen te zijnen huize en zijn niet weder teruggebracht.
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Want dat hij schrijven kon, bewijst zijne, tien jaren na zijn overlijden gedrukte
verhandeling tegen het Tooneel. Doch onze voorvader wilde vermoedelijk geen olie op
het vuur gieten, en zal zich herinnerd hebben dat een gentleman niet weeromschelt,
maar eenvoudig de schouders ophaalt en heengaat. Aan zulk een bende was alle woord
verspild.
Hierboven konden slechts negatieve bewijzen gegeven worden voor de
verdiensten van onzen voorvader. Doch er zijn sterkere: positieve. Geen vermoedens
doch zekerheid; maar daartoe is hij te volgen naar zijn derde, zijn laatste standplaats:
Kampen.

VII. VERBLIJF TE KAMPEN (1584–1590). Kampen zoekt meermalen
predikanten in Holland. – Kapitein Wolfswinkel uit Medemblik in 1584 te Kampen. –
De onafhankelijke houding van den Kampener kerkeraad. – Het traktement van Ds.
Georgius. – Wat er in en om de stad te zien was. – De Kamper ambtgenooten. –
Synodale werkzaamheden. – Bekorting der godsdienstoefeningen. – Verzoek van
plattelandsgemeenten om papen toe te staan te prediken, mits in 't zwart zijnde. –
Voorgesteld reglement op beroeping en ambtsvervulling. – Laatste reize. – Vereerend
getuigschrift van den Magistraat. – Ds. Georgius als schrijver.
Hoe komt Kampen er toe Ds. Georgius te beroepen, nadat een zusterstad hem
heeft uitgestooten?
Een antwoord is niet te geven. Wel blijkt uit het verhandelde op de Alkmaarsche
synode van 2 Oct. 1581 dat Kampen meermalen in Holland predikanten zocht. En reeds
in 1566 had de Alkmaarder Jan Arentz er onder het Kruis gepredikt. (Eerst in 1578
werd Kampen Staatsch.)
Wellicht is de benoeming aan hopman Wolfswinkel te danken, die – gelijk uit het
vorige bleek – in bezetting lag te Medemblik tijdens de kerkelijke troebelen. In het
voorjaar van 1584 had hij te Kampen de beweging gestild, welke Spaansch-gezinde
burgers trachten gaande te maken. Daardoor moet hij zich in Kampen vrienden hebben
verworven, en nu deze stad gebrek had aan zieleherders, zal hij zijne vroegere
stadgenooten opmerkzaam hebben gemaakt op het aanstaand vertrek of den
onhoudbaren toestand van den Medemblikker predikant.
Daarbij kwam dat hetgeen te Medemblik misviel, te Kampen werd geprezen. Hier
had de kerkeraad zijne onafhankelijkheid tegenover den magistraat weten te handhaven.
Terwijl te Medemblik de beroeping van den predikant geschiedde van wege de
regeering der stad, bracht hier daarentegen de kerkeraad zelfstandig het beroep uit,
zonder de goedkeuring van Burgemeesteren af te wachten.
En nu heeft wellicht de gematigde en toch flinke houding van Ds. Georgius
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in zake het Medemblikker geschil den Kamper kerkeraad tot de overtuiging gebracht
dat hij the right man in the right place zoude zijn.
Hoe dit zij, onze voorvader zal zonder zwaar hart verhuisd zijn. Niet alleen kreeg
hij, als vergoeding voor reis- en verhuiskosten, 12 Heerenponden en 12 stuivers, doch
ook een voor dien tijd behoorlijk traktement. De eerste stadsrekening waarin hij
voorkomt, vermeldt dat hem werd betaald voor het op Kerstmis 1584 verschenen
kwartaal 107 Heerenponden. (Het Heerenpond had 20 stuivers, en de waarde er van
was – naar den tegenwoordigen maatstaf – zeker viermaal die van een gulden thans.)
Weldra krijgt Ds. Georgius opslag. Worden hem op Paasschen, Johannis,
Michaelis en Kerstmis 1585 en 1586 nog telkens 107 Heerenponden overhandigd, in
de volgende drie jaren ontvangt hij op die dagen telkens 125 Heerenponden. Op
Paaschdag 1590 staat hij zelfs voor 130 Heerenponden te boek! Helaas, iets later wordt
in de rekening deze aanteekening gevonden: „De E. Raad heeft vereerd de weduwe met
deze 125 Heerenponden 18 stuivers op Johannis, na afsterven haars zaligen mans.”
Doch loopen wij den tijd niet vooruit, en genieten wij liever met den zooeven
aangekomene van alles wat in en om Kampen te zien is.
Ook om Kampen! Want Kampen had (en heeft) een mooie omgeving, waarvoor
zeker niet ongevoelig zal geweest zijn wie – gelijk Ds. Georgius – geboortig was uit
een heuvelachtige, boschrijke streek. Wel zal zijne bewondering niet zoo hoog zijn
gestegen als van der Aa's zegsman, die in het Aardrijkskundig woordenboek aldus
aanheft: „De wandelingen om en bij Kampen behooren tot de schoonste des lands. Men
zal schier nergens die ruime vergezichten aantreffen, welke zich hier op sommige
plaatsen voordoen. Zoo is o.a. het gezicht op den heuvel, even buiten de Hagepoort,
over den breeden stroom, de vruchtbaren IJsse1zoomen en de nabij liggende steden en
dorpen eenig.”
Vier jaren heeft schrijver dezes met groot genoegen doorgebracht in Kampen,
dank zij de gastvrijheid en gezelligheid der inwoners – niet het minst dank zij de
jongeluipartijtjes zoo talentvol georganiseerd door zijn chef en diens echtgenoote: de
heer en mevrouw Leemans, geboren baronesse van Heerdt. Maar van der Aa's heuvel
heeft hij niet beklommen, trouwens nooit bespeurd, wat niet wegneemt dat inderdaad
de vergezichten fraai zijn. Hoe mooi is niet de houtrijke overzijde! En de stad zelve met
hare statige poorten, rijk stadhuis, deftige grachten en sierlijk aangelegde singels met
hoog geboomte!1)

1) In den atlas Bodel-Nijenhuis ligt een allerliefst landschap (gravure) genomen nabij Kampen; een typische
wetering met boomen.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

182

II. DS. GEORGIUS, 1550–1590.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

VERBLIJF TE KAMPEN, 1584–1590.

183

Ook zal aan den vroegeren bewoner van Mülheim de blauwende Veluwenzoom
de eigen heuvelreeks hebben herinnerd, al kan Ds. Georgius daar wegens den onrust
der tijden, zeker niet zooveel hebben rondgezworven als zijn naneef.
Trouwens in de stad zelve was veel te genieten. Het kleine grut en ook de dominé
zullen zich zeker vergaapt hebben aan de heusche leeuwen, die toen nog in den
Leeuwentoren op stadskosten werden onderhouden. Zoo royaal was de Hanzestad van
dit edel wild voorzien, dat zij op het laatst der 15e eeuw een zestal van die dieren aan
hare bondgenoote Lubeck kon schenken. Dankbaar aanvaard, waren de leeuwen daar
nog tot op het einde der 18e eeuw in opgezetten toestand te bewonderen. En aan
Kampen's krijgshaftige tijden herinnerde de groote houten stormram met metalen punt,
welke zelfs langen tijd daarna zorgvuldig bewaard en door een teekening vereeuwigd
werd.
Ook wemelde het te Kampen van vreemdelingen, al was de toevloed niet zoo
groot meer als een honderdtal jaren vroeger, toen schepenen en raden besloten geen
verlof meer te geven tot het bouwen van eenig getimmerte met hard dak (d.i. pannen
dak) als zijnde de stad dicht genoeg betimmerd (1482). Maar toch, vergeleken met
Medemblik, was Kampen een klein Parijs, en juist was wederom een grooten trek
hierheen begonnen, ditmaal van Vlaamsche lakenwevers.
De plattegrond, hiertegenover geplaatst, is slechts enkele jaren vervaardigd na
Ds. Georgius verblijf te Kampen. Hij werd gegraveerd door Paulus Wtenwael,
stempelsnijder van de stadsmunt. Waarschijnlijk heeft de stad dezen plattegrond laten
maken ten einde dien over te leggen bij onderhandelingen, welke toenmaals met
Engeland werden gevoerd omtrent de vestiging te Kampen van merchants-adventurers.
Zeer duidelijk zijn daarop aangewezen de beide, toen protestantsche kerken; de
groote kerk ter linker (ten zuiden), de nieuwe stadskerk ter rechter (ten noorden); beide
dicht bij de poorten.1)
Twee kerken inplaats van de ééne Medembliksche, en twee ambtsbroeders !
Vooral dit laatste zal Ds. Georgius vreemd, doch tevens welkom geweest zijn. Want

1) Dit stadsgezicht heeft een geheel ander aanzien dan het Medemblikker van den zelfden teekenaar, uit den
zelfden tijd. Te Kampen: een ringmuur uit den tijd vóór de invoering van het geschut, met vele op kleinen
onderlingen afstand geplaatste vierkante torens. Te Medemblik daarentegen enkel aarden wallen en meer moderne,
de wallen bestrijkende werken. Eveneens treft dat terwijl de Zuiderzee en de havens van Medemblik met twee- en
driemasters zijn bezaaid, op de IJsse1 en in de Kamperhaven enkel éénmasters zijn geteekend. Dit moet getrouw
zijn waargenomen, want op den Kamper plattegrond van Braun en Hogenberg uit denzelfden tijd, is slechts één
tweemaster geteekend, en zijn alle andere schepen eveneens éénmasters. Toch had Kampen een niet onbelangrijken
zeehandel, doch deze schijnt toen ter tijd alleen door zeetjalken te zijn uitgeoefend, gelijk er nu nog vele uit Friesland
en Groningen varen. Ten tijde dat schrijver dezes te Kampen was geplaatst, voer er nog één van daar op Engeland.
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èn in Schagen te Medemblik had hij alleen gestaan. Hier te Kampen vond hij Ds.
Casparus Holstechius – in 1579 uit Hoogeveen gekomen – en Ds. Jodocus Goijckerus,
die in Maart 1584 – derhalve enkele maanden vóór hem zelf stoel klom.1) Vermoedelijk
nam Ds. Georgius de plaats in van Ds. Johannes Bernhardi, in arren moede
weggetrokken juist toen Ds. Goyckerus aankwam. Er was n.l. „een onverstand gerezen
tusschen de kerk van Kampen en haar dienaar.” En al was ook de twist door de Synode
„gansch geremedieert en vriendelijk neergelegd” – waarbij de kerkeraad erkende dat
deze predikant „in den grond der Leer en levens-(wandel) gezond was” – toch bleef de
dominé wrokken.
En nog een ambtbroeder van beteekenis vestigde zich te Kampen. Toen in 1587
Deventer wederom Spaansch werd, vluchtte naar de stad aan de monden der IJssel Ds.
Johannes Gerobulus, die nog kort te voren Overijsselsche regeerings-personen verzeld
had naar Engeland, in verband met het voornemen Koningin Elisabeth het
beschermheerschap op te dragen.
Daarenboven kwamen op de wekelijksche Maandagoefening de leeraaren uit den
omtrek in stad. Geestelijke omgang derhalve genoeg! Jammer slechts dat de Kamper
kerkeraadsnotulen, en ook die der Classis uit dien tijd zijn verdwenen, en wij dus niets
kunnen weten van Ds. Georgius pastoralen arbeid. Slechts het later te vermelden
getuigschrift bewijst dat deze de volle goedkeuring wegdroeg, zoowel van de gemeente
als van de Kamper regeering.
Het eenige wat uit dien tijd bewaard bleef – en zich thans in het gemeente- archief
bevindt – is een hoog, smal, in hoornen band gebonden boekje, waarin de Kamper
kosters sedert 1579 opteekenden wie ten Heiligen nachtmaal opging, deze zoo
gevreesde en tevens zoo op prijs gestelde gemeenschap des Heeren. Tweemaal 's jaars
werd de tafel gespreid, en zoo staat op Kerstmis 1584 aangeteekend:
Greete Hendrikx uv Nollenhuijs
terwijl op Paaschdag 1585 wordt vermeldt:
Niesken Jodoci des predicanten maget.
Waar zelfs een synodaal stuk Nolthuijs voor Nolthenius schrijft, is des kosters spelling
van onzen geslachtsnaam verschoonbaar. Uv staat wellicht voor ux. (uxor:
echtgenoote). Zeer verstandig, dat waar op zoovele kleine kinderen was te passen,
Nieske de meid niet tegelijkertijd met de domineesche ten Nachtmaal ging.
Omtrent de synodale werkzaamheden van Ds. Georgius in Overijssel wordt het
volgende in de Acta vermeld.

1) De bijlage tot van Alphen's Nieuw Kerkelijk handboek geeft verkeerdelijk 1586 op als het jaar der
indiensttreding van Ds. Nolthenius.
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Hoewel nog pas enkele maanden in deze vreemde provincie, wordt hij reeds in
April 1585 tot assessor (plaatsvervangend voorzitter) gekozen, wat aantoont, dat men
hem een persoon van beteekenis achtte. Dit wordt ook bewezen door een opdracht ter
Synode van 1587. Met Ds. Gerobulus en Ds. Goyckerus moet hij ontwerpen het nieuwe
examen-formulier voor aanstaande predikanten „voornamelijk samen te stellen uit de
nederlandsche Belijdenis des geloofs en den Cathechismus”. Op dezelfde synode
worden Ds. Gerobulus en onze voorvader benoemd tot visitatores, ten einde te zorgen
dat gevolg worde gegeven aan hetgeen in de Nationale synode en in de onderhavige
was bepaald tot „verbetering der Kerk”.
Zeer gewichtig was deze opdracht, want vele dier besluiten beoogden .... eene
bekorting der godsdienstoefeningen! Zoo zouden voortaan niet meer vóór de
Cathechismusprediking de vijf hoofdstukken der Christelijke religie worden gelezen.
Dat had men nu lang genoeg gedaan, merkt het besluit droogies op; de tijd kon in het
vervolg nuttiger besteed worden met het uitleggen van den Cathechismus.
Ook ware niet meer in de week te zingen het gebed: O, Godt, die onse Vader bist.
En wat vooral de trouwlustigen moet bevallen: hun ongeduld wil men niet langer op te
zware proef stellen. Voortaan mogen bij het trouwen slechts korte vermaningen
gehouden worden. (Heeft ooit een zenuwachtig bruidje er naar geluisterd?) Zelfs het
trouwformulier is „etwas geabbrevieeret voor te lesen”, beslissen de menschkundige
pastors. Doch ten einde te beletten dat kerkbezoekers voor de inzegening wegloopen,
wordt voorgeschreven dat het trouwen vooraf dient te gaan aan het eindgebed, doch na
preek en doop. Op deze wijze is men ten minste zeker dat toekomstige bruidjes en
bruidegoms een voldoend aantal keeren vermaning en formulier hooren, en zich die dus
kunnen inprenten. Vermoedelijk ten einde te voorkomen dat bruiloftspret den dag des
Heeren ontheiligt, wordt het trouwen op Zondag verboden.
De Kamper predikanten zijn blijkbaar goede werkkrachten, want Ds. Nolthenius
en zijne ambtsbroeders worden tevens belast na te zien het „boeckske”, hetwelk Ds.
Gerobulus – zeker om den tijd zijner ballingschap te korten – schreef over „die
besoeckinge der crancken.” Zulks mocht dan na goedbevinding gedrukt worden.
Met algemeene stemmen wordt Ds. Georgius tot voorzitter gekozen op de Synode
te Hasselt (Mei 1588). De werkzaamheden dier vergadering zijn echter van weinig
beteekenis. Alleen kenschetsend voor dien tijd, waarin het onderscheid tusschen
roomsch en protestantsch nog niet zoo sterk gevoeld werd, is het verzoek der gemeenten
te Vollenhoven, Genemuiden en omliggende plaatsen. Daar duldt de vijand geen
gereformeerde predikanten, en derhalve verzoeken de heillievende protestanten om bij
gebrek aan beter „paepen” te laten prediken. Mits … „in het zwart zijnde”!
De kleeren maken den man, schijnen deze plattelanders te denken, doch de
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Synode is van andere meening, en het verzoek wordt afgeslagen. 't Meest echter zal Ds.
Georgius evenals zijne ambtsbroeders, bekommerd hebben den aanslag welke ook in
Overijssel de Magistraat tegen de Kerk beraamd. Voorgelezen worden meerdere
artikelen, opgesteld door sommige leden der regeering omtrent de beroeping en
ambtsvervulling der predikanten. De vergadering vreest dat de Staten der provincie aan
de Synode den wensch zullen te kennen geven (ietwat overeenkomend met een bevel)
om zulk reglement aan te nemen. En zonder den inhoud der artikelen te kennen
begrijpen wij genoeg waarom het gaat. De Synode, beducht voor de zelfstandigheid der
Kerk, besluit dan ook hieromtrent in de eerste plaats te letten op God's ordonnantien en
de acta der Nationale synode, en vervolgens het gevoelen en oordeel af te wachten der
Hollandsche en andere synoden.
Vastgesteld wordt dat de volgende Synode in 1589 te Kampen zal bijeenkomen.
Of dit geschiedde, is niet bekend – zelfs is het twijfelachtig of in de ongunstige jaren
1589–1592 synoden zijn gehouden. Vooral voor ons is dit te betreuren, want misschien
zouden de Acta van 1589 hebben opgehelderd het meest duistere punt uit het leven van
Ds. Georgius. Want nu geschiedt iets onverklaarbaars. Ds. Georgius, die – zooals zijn
voorzitterschap in de Synode en de traétememtsverhoogingen bewijzen – geëerd was
in stad en provincie, gaat plotseling weg. Waarheen? Waarom? Twee vragen, waarop
geen antwoord is te geven.
Te oud om langer zijn ambt te vervullen, was hij zeker niet. Zijn jongste spruit
telde bij zijn overlijden – dat kort daarna plaats vond – slecht enkele maanden. Dr.
Georgius kan hoogstens veertig jaren oud zijn geworden.
Voldoende gegoed om stil te gaan leven, was hij evenmin. Zijne weduwe moet
voor de studie harer zonen Abraham en Henricus ondersteuning verzoeken.
Ware Ds. Georgius elders tot predikant beroepen, en dit de reden van zijn
heengaan, dan zoude zulks ongetwijfeld vermeld zijn in het getuigschrift, dat hieronder
geheel wordt overgenomen, niet enkel om de daarin voorkomende bijzonderheden,
maar ook omdat geen schitterender erkentenis zijner verdiensten denkbaar is. De
Kamper magistraat heeft daarmede ten volle uitgewischt den smaad Ds. Nolthenius
aangedaan door de Medemblikker regenten.
Zie hier wat in de minuten der Kamper stadsregeering staat opgeteekend:1)
Van Georgio Nolthenio, predikant.
Wij Burgemeesteren, Schepenen en Raad der stad Kampen, doen kond en
certificeeren bij dezen hoedanig was Georgius Nolthenius zaliger, in zijn

1) Dit gegeven, gelijk vele andere, heb ik te danken aan mijn vroegeren dischgenoot mr. J. Nanninga
Uiterdijk, archivaris der gemeente.
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leven dienaar des Goddelijken Woords. Nadat hij ettelijke jaren lang bij ons
binnen deze stad Kampen zich zeer naarstig en trouw heeft bewezen in den des
Heiligen Evangelie, heeft hij onlangs ons instantelijk verzocht dat wij hem uit
zijn dienst alhier eervol zouden ontslaan, ten einde zijn woonplaats in een ander
oord te nemen, wegens dringende persoonlijke redenen. Hetwelk in aanmerking
genomen, hebben wij hem zijn billijk verzoek toegestaan. En hoewel hij kort
daarna, op de reis in Zeeland in God den Heere is gestorven, zoo hebben wij
nochthans (daartoe aangezocht zijnde) bovenstaande attestatie wel willen geven,
en tevens bij dezen in waarheid verklaren, dat hij zich niet enkel in den dienst des
Goddelijken Woords vlijtig en oprecht betoond heeft, maar ook in geheel zijn
leven en dagelijkschen omgang zoowel jegens ons, als onze burgers en iedereen,
zich geschikt, minzaam, deugdzaam en vreedzaam heeft gedragen, en in alles zich
bewezen heeft gelijk een goed en oprecht dienaar des Goddelijken Woords
behoort. Zoodat wij met alle goede burgers hem hoogelijk te danken hebben
gehad.
In oorkonde der waarheid hebben wij het geheimzegel onzer stad Kampen
hieronder doen afdrukken, op den laatsten dag van April vijftienhonderd en
negentig.1)
Wie weet hoe woordkarig dikwijls zulke besluiten waren, moet getuigen dat hier
het hart welsprekend maakt!
Welke kan echter de dringende persoonlijke aangelegenheid zijn geweest, die Ds.
Georgius noodzaakte met zijn groot gezin van kleine kinderen zich plotseling los te
maken van de stad, waar hij het goed had?

1)

Het oorspronkelijke luidt :
Wy Burgermeijsteren, Scepenen ende Raeth der Stadt Campen, doen kondt ende certificieren by desen
welcker gestalt Georgius Nolthenius zeliger, in synen leeven dienaer des Godtlicken woordes. (nae dat hy sich etlicke
jaeren lanck alhier by ons binnen dese stadt Campen in den dienst des heilighen Evangelij seer neerstelick ende
getrouwelick gebruijckt ende beweren hefft gehadt.) hefft hy onlanck instantelick an ons versocht dat wy hem van
synen dienst alhier guetlick verlaten wollen, om syne woonplaetse an eenen anderen oerde (syne andringende
gelegentheit nae) to mogen nemen, welcker angemerckt hebben wy hem syn billyck versoeck geaccordeert. Ende
hoewel hy corts daer nae op die reyse in Zeelandt in Godt den Heeren verstorven is, soe hebben wy nochtans (des
versocht synde) dese onse attestatie vant ghene voerschreven is, wel willen gheven. en daer beneffens mitz desen
voir wairachtich verclaeren, dat hy sich nijet alleene in den dienst des Godtlicken woordes vlitich ende oprecht
bethoent, maer oick in alle syn leven ende dachlicke conversatien, soe tegens ons, als onsen burgeren ende yderman
scicklyck, sich alsteitz guetlick, deuchtlick ende vreedtsamelick gedragen ende in alles sich beweren hefft, gelijck
eenen gueden ende oprechten dienaer des Godtlicken woordts behoort. Alsoe dat wij sampt alle guide burgeren hem
hoechlick toe bedancken hebben gehadt. (Minuten, deel XI, bl. 236, van den Raad van Kampen. Kamper gemeentearchief.)
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Was hem eenige gewichtige zending opgedragen, welke het niet geraden was te
vermelden in het getuigschrift? Doch allicht zoude men dan andere termen hebben
gekozen; duidelijk staat er dat hij vertrok wegens zijne dringende aangelegenheid.
Het sterven te Brielle, op de reis,1) geeft evenmin licht. Wel was Brielle toenmaals
een belangrijk uitgangspunt voor overzeesche reizen, meer bepaald voor den overtocht
naar Engeland, maar aangezien de familie zijner vrouw te Brielle woonde, is het niet
onnatuurlijk dat het gansche gezin daar heenging om afscheid te nemen alvorens te
vertrekken naar het „ander oord”. Wellicht toch is zulks Mülheim geweest. Zijne daar
gevestigde ouders waren eenige jaren geleden overleden; misschien heeft toen een
oudste zoon het landelijk erfdeel in bezit genomen, was deze thans kinderloos
gestorven, en werd Georgius, als stamhouder, diens opvolger in het familiegoed. Doch
dit alles zijn slechts losse veronderstellingen, en het raadsel zal wel nooit worden
opgelost.
Voor wij Ds. Georgius ter ruste brengen, is hij nog even te beschouwen als
schrijver.
In de voorrede van Histrio mastix, ofte schouwspels treurspel, van Willem
Prynne, 't zamengetrocken door J.H. (Leiden, W. Christiaens, 1639) bericht de
ongenoemde vertaler :
„In andere spraken hebben wij veel Boecken daerteghen (d.w.z. tegen het
tooneel) ghesien, in het duyts dat ex professo, met een bysonder opset daerteghen
gingh, niet meer dan een oud en kleyn boecxken, gemaeckt bij eene Georgius
Nolthenius, gedruct te Campen, anno 1600.”
J. Koeman is uitbundiger. In de voorrede tot zijn gedicht tegen het Tooneel
getiteld: Schouwspel's beschouwing (1662) schrijft deze :
„Hij is de eerste niet, die dese welluidende snaar getoetst heeft; want
beneffens het ontelbaar getal der oude heilbelievers, zijn verscheide nieuwe hem
voorgeweest, en onder die Nolthenius, Pryne, den hooggeleerden Voetius en
anderen, bij wien syn luister soo veel te passe komt als een kleine vonck bij het
heldere sonnelicht.”
Aangezien Prynne en Voetius mannen van beteekenis zijn, zoude het
vooraanstellen van Nolthenius van hooge waardeering kunnen getuigen, doch ik vrees
een

1) Dat hij op de reis „in Zeeland” stierf, terwijl dan toch Brielle tot Zuid-Holland behoort, behoeft niet te
bevreemden. De archivaris dezer stad, Joh. Been, was zoo vriendelijk mede te deelen, dat Brielle meestal tot Zeeland
werd gerekend. Zeeland zelf tamboerde daarop. Doch hoewel de stad zich liever tot Holland rekende, lieten zelfs de
Regeerders van Brielle uit de pen glippen, dat wanneer hun secretaris naar den Haag vertrok, hij een reisje ging
maken naar .... Holland.
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weinig dat Koeman Ds. Georgius enkel kent uit de voorrede van J.H., en slechts ten
einde zijne zinsnede zwaarder te maken, den Kamper predikant bij de heilbelievers
opsomt. Toch moet het betoog van Ds. Georgius te zijner tijd indruk hebben gemaakt.
Want dat tien jaren na zijn dood het handschrift uitgegeven wordt, bewijst niet enkel
dat zijne stadgenooten het oorspronkelijke stuk steeds in eere hielden, maar ook dat zij
het toen nog belangrijk genoeg achtten om het algemeen bekend te maken.
Jammer genoeg: noch van Lennep, die Koemans woorden aanhaalt in zijn vondel,
noch de hoogleeraar J. Kalff, die in zijne Nederlandsche letterkunde Ds. Georgius
vermeldt, hebben het boekje gevonden. Moge een nakomeling gelukkiger zijn!
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II vr.
GEERTJE GERRITS
EN HAAR GEZIN (1590–1610).
(Geslachtslijst blz. 4).
I. VERBLIJF TE BRIELLE (1590–1603). Waarom Geertruijd zich te Brielle
vestigt. – Haar zwager, burgemeester Jan Commersteyn; haar neef Jan Willemsz.
Verdam, lid der Gecommitteerde raden van Holland. – Haar zoon Abraham bezoekt de
latijnsche school te Amsterdam. – Waarom vermoedelijk niet die te Kampen of te
Alkmaar. – De Brielsche regeering verleent hem een toelage. – Haar zoon Hendrik
bezoekt de latijnsche school te Brielle. – Het huis van Geertruijd na haar overlijden
verkocht. – Hoe naar Brielle te reizen. – Brielle voorbeen en thans.
Geertje Gerrits bleef na het afsterven van haren echtgenoot wonen in den Briel,
waarheen het huisgezin enkel ging om afscheid te nemen, alvorens te vertrekken naar
de ons onbekende bestemming. Waarom zij de reis niet voortgezet heeft? Indien
Mülheim het einddoel was, is zulks begrijpelijk. Eene Hollandsche – dus vreemdelinge
– zonder beschermer, met kleine kinderen, hoe zoude deze rechten kunnen doen gelden,
welke alleen een krachtige mannenhand kon handhaven in die troebele tijden, in die
zeer bedreigde West-duitsche streek? Allicht dat andere belanghebbenden, plaatselijk
bekend en ondersteund, reeds de hand hadden gelegd op het erfgoed, en eens in het
bezit, wel zouden zorgen er niet uit verjaagd te worden.
Kampen was slechts een tijdelijke woonplaats geweest, en hoe loffelijk ook het
getuigschrift luidde dat de stadsregeering gaf, het beste bewijs dat geheel was verbroken
de band welke het huisgezin bond aan de laatste standplaats van Ds. Georgius, leveren
de Theses van diens tweeden zoon Henricus. Velen worden in de opdrachten herdacht,
wonende in Alkmaar en Brielle, doch slechts één Kampenaar wordt daarin genoemd:
Ds. Casparus Holstechius, die enkele maanden vroeger dan zijn vader daar ter stoel was
gekomen.
Als weduwe met vijf jonge kinderen, kon Geertruijd Gerritsdochter niet beter
doen dan blijven in de stad, waar wel het toeval haar terug bracht, doch waar zij zich
thuisgevoelde als poortersdochter en zich omringd zag door familieleden.
Hare zuster Cornelia was gehuwd met Jan Commersteyn, die gelijk uit latere
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stukken blijkt, zich harer liefderijk aantrok. Hij was een man van beteekenis in den
Briel, en na voor de Religie geleden te hebben, tot eere gekomen. Met drie andere
Brielenaren indertijd afgevaardigd naar den Prins van Oranje en den Heer van
Brederode had hij ijverig den nieuwen godsdienst bevorderd, zooals het vonnis van het
Hof te Brussel hem verwijt, waarbij hij – met vele zijner stadgenooten – veroordeeld
wordt tot verbanning en verbeurd verklaring zijner goederen. Bijtijds gevlucht, keert
hij in het geuzenjaar te Brielle terug, wordt er ouderling, schepen, burgemeester, en
teekent als afgevaardigde van wege de stad, den 30 Juli 1574 de acte op de doorgraving
tot ontzet van Leiden.
Ook in Geertruijd’s neef, Jan Willemsz. Verdam, vroedschap, later lid der
Commiteerde raden van de Staten van Holland, vonden Geertruijd’s kinderen een
Brielschen beschermer.
En wel had zij die van noode! Vijf kinderen waren groot te brengen. Abraham,
haar oudste, die tien jaar, Hendrik die nauwelijks negen jaar was, twee meisjes: Neeltje
en Maritje van zeven en vijf jaren, terwijl het jongste zoontje pas was geboren. Dit stierf
binnen het jaar op de nieuwe woonplaats.
Hoeveel bange dagen en nachten zal zij hebben doorgebracht! Maar slechts
weinige bewijzen zijn van haar tobben overgebleven. Doch leeft Geertje Gerrits niet
voort in acten en bescheiden, hare daden staan voor ons in vleesch en been! Zij heeft
ons geslacht behoedt voor den ondergang; en wie weten wil, wat de zorgen zijn eener
weduwe, hij leze wat in „Grootmoeder” door mij wordt verhaald omtrent die latere
hoedster van ons geslacht: Julie Tutein. Beiden hebben geen ander loon begeerd dan
het geluk hunner kinderen. Een eeresalut dan ook aan moeder Geertruijd, zonder wier
koesterende hand en wakend oog ons geslacht had opgehouden te bestaan!
Want weinig scheelde het of de stek, naar Holland verplant, ware reeds na het
eerste uitbotten gestorven. Van Geertruijd’s zonen bereikte slechts één den mannelijken
leeftijd: onze voorvader Henricus. Zijn oudere broeder Abraham, een veelbelovend
jongeling, stierf te Leiden als student; de andere vier kort na de geboorte of zeer jong.
Van Abraham weten wij dat hij te Amsterdam ter Latijnsche schole lag. Dat hij
niet te Kampen of te Alkmaar onderwijs genoot (Brielle kwam toenmaals nog niet in
aanmerking) staat wellicht in verband met de toestanden welke daar heerschten. Den
Kampenschen rector mr. Johan van Lyckendorp werd 6 Sept. 1595 door schepenen en
raden der stad aangezegd dat zij ‘t nog een vierendeels jaars met hem wilden probeeren,
doch dat indien hij zich niet beterde, ontslag zou volgen – wat dan ook het volgend jaar
plaats vond. En de Alkmaarder school, oudtijds beroemd en veel door vreemdelingen
bezocht, verkeerde na het beleg in minder gunstigen toestand.
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Wellicht ook dat Amsterdamsche familiebetrekkingen zijner moeder de keuze hadden
bepaald, of Amsterdamsche collega’s van zijn vader, waarmede deze op de Hollandsche
synoden in kennis was gekomen.
Hoe dit zij, het viel Geertruijd moeilijk de studie te bekostigen, en daarom
verzocht zij den Brielschen magistraat om eene bijdrage. Waarschijnlijk zal zwager Jan
Commersteijn haar op deze gedachte gebracht hebben; hij toch was ontvanger der
geestelijke goederen in Voorne. Toen nl. de kloosters verbeurd verklaard waren, en de
inkomsten vervielen aan den Staat, werden deze bestemd om daaruit o.a. te bekostigen
de opvoeding van jongelingen, die zich voor den Heiligen dienst of het onderwijs
wilden bekwamen.
De Brielsche regeering geeft gehoor aan de bede, en bij besluit van 19 Januari
1593, wordt na een brief te hebben gelezen van den Amsterdamschen rector, toegestaan
voor elk der vier jaren 1593–1596, vijftien ponden vlaamsch.1)
Abraham schijnt met ijver te hebben gewerkt, althans één jaar vroeger dan de
Brielsche magistraat vermoedde, staat hij reeds ingeschreven te Leiden als theologisch
student (1595). Daar zullen wij hem straks wedervinden.
Hendrik – onze voorvader – bezoekt daarentegen de Brielsche school, welke
gereorganiseerd was geworden, en sedert Juli 1593 Jacobus Barlaeus uit Amsterdam
tot rector heeft. Drie jaren is Hendrik diens leerling, en dat het schoolhoofd voldoening
had van zijnen arbeid, bewijst het testimonium hetwelk de jongeling medekreeg naar
Leiden en dat te zijner tijd behandeld zal worden.
Van Hendrik had moeder Geertruijd pleizier. Vóór zij de oogen sloot, zag zij hem
op stoel, en getrouwd met een Kamper meisje – zeker een vriendinnetje uit zijne
kinderjaren. Ook haar jongste dochter trouwde bij haar leven, en drie dagen voor haar
heengaan werd een kleindochtertje geboren, dat naar haar Geertje werd gedoopt. Ruim
zestien jaren had zij het weduwschap gedragen toen zij heenenging te Bommenede, in
de armen van haren zoon.
Blijkens een Brielsch bodtbouc werd het door Geertruijd in eigendom bezeten en
bewoonde huis, na haar overlijden in 1610 verkocht. Het moet een vrij groote huizinge
geweest zijn, aangezien de verkoop slechs 2/3 gedeelte betrof. Doch ‘t kan zijn dat dit
slechts eene boedelscheiding was, aangezien als kooper optreedt Arien Huyghen Both
stuurman, en er eenige reden is om te veronderstellen dat hij de echtgenoot was van
Geertruijd’s dochter Maartje.2)

1) Het besluit is in zijn geheel opgenomen in Bijdrage tot de geschiedenis van het Vaderlandsche
schoolwezen. Navorscher, deel 43, blz. 450.
2) Indien deze onderstelling juist is, dan was misschien haar andere dochter Neeltje gehuwd met Barent Jansz,
timmerman. Want haar zoon Ds. Henricus en deze Barent Jansz. nomine uxoris verkoopen bedoeld 2/3 deel aan
Both. Een stuurman was toen ter tijde iemand van bijzondere beteekenis. Hij vertegenwoordigde het
wetenschappelijk element aan boord, kende de loop der sterren, der stroomen en kusten. De schipper of gezagvoerder
was daarentegen vooral varensman, hield het oog in ‘t zeil. Dikwijls werd een stuurman aangenomen enkel voor één
reis, ten einde het schip te brengen naar eenige kust, waarmede de gezagvoerder niet vertrouwd was.
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Het loont de moeite de stad te bezoeken, waar onze voormoeder zich neerzette
een harer kleinkinderen de burgemeesterlijke waardigheid zoude bekleeden.
Tegenwoordig is Brielle het gemakkelijkst te bereiken van Vlaardingen uit, per
stoomboot door nieuwe en oude Maas.1) Deze tocht – welke ongeveer twee uren eischt
– verplaatst geheel in den voortijd. Zóó moet moeder Geertruijd ook die breede wateren
gekend hebben: de oevers rietbewassen, vele vischfuiken langs de kanten in het water;
achter den dijk – hier en daar – een groote hoffstede eenzaam verscholen in ‘t groen.
Ook het eenige dorpje, dat men voorbij vaart: Zwartewaal, moet er toenmaals zoo
hebben uitgezien. Alleen hebben roode pannendaken de toenmalige rietbedekking
vervangen. Schuchter dringt zich de huizenmassa om de havensloot. Juist geeft de
school een vrij kwartiertje, jongens en meisjes hollen den dijk af en ringelreien op het
grasland aan den waterzoom. Een boerenkar met twee forsche dravers staat als een
silhouet op den dijkshorizon tegen de blauwe lucht. Zwaar loomt op de Brielsche toren,
nevelig boven den breede weidevoet, waarachter men voelt de zee. Het is alsof het
landschap drie eeuwen heeft geslapen. En ook het toenmaals zoo bedrijvige Brielle is
te ruste gegaan …
Waar zijn de vloten, die daar op de reede wachtteden op gunstigen wind om uit
te zeilen naar alle deelen der wereld, of op te zeilen naar Rotterdam en Dordt? Zoo stak
uit den Briel stadhouder Willem III over naar Engeland om er een koningskroon te
halen.
Doch sedert Caland’s schepping: de nieuwe Rotterdamsche Waterweg, dient de
stompe, alleenstaande toren bewesten de stad niet eens meer Engelsche postschepen tot
signaal. De vaart heeft zich afgewend van de eeuwen lang bezeilde watervlakte, en
Brielle is tot een landstad geworden. Maar haar naam blijft tot een lichtend baken!
Want van Brielle ging uit de Viktorie! Toch trekken er nooit protestanten heen
ter bedevaart. Alleen katholieken uit alle oorden des lands bezoeken jaar in jaar uit, in
grooten getale de plek, waar – dicht buiten de vesting – Gorinchemsche priesters
werden vermoord door protestantsche fanatieken. Zeer zeker, diep te betreuren is die
uitbarsting der volkswoede. Maar hoe tallooze bedevaarten zouden nederlandsche
protestanten kunnen ondernemen, indien hun geloof hen drong te bidden op alle
plekken

1) In vroegeren tijd zal veelal dwars over het eiland Rozenburg gegaan zijn per voertuig; over de rivieren per
veer. Vóórdat dit eiland zich vormde, kon men rechtstreeks het valleland bereiken bij Maassluis.
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waar hunne voorgangers werden terechtgesteld! Haast geen marktplein hier te lande
zoude onbezocht blijven!1)
Statig rijst zwaar geboomte omhoog uit de groene vestingwallen en spiegelt zich
in de rustige, breede grachten. Die omwalling herinnert aan den tijd – nog niet zoo lang
geleden – toen Brielle was de sleutel van Holland. Thans is alles in die stad enkel
herinnering.

II. HET LEIDSCHE STATEN COLLEGE. Waarom zooweel is bewaard
gebleven betreffende Abraham en Hendrik. – Het archief van het Statencollege. – De
Leidsche Hoogeschool, en wat de Staten daarmede beoogden. – De theologische studie
in het gedrang. – Oprichting van het Collegie Theologiae 1591. – Werkzaamheden van
Regent, subregent en schaftmeester. – Voorschriften der Staten betreffende het eten. –
Hoe de tijd der bursalen werd ingedeeld. – Vermaken, straffen. – Studenten-oproer
1594.
Er is van geen onzer voorouders zooveel bewaard gebleven als van twee kleine
jongens. Precies weet ik wanneer in 1596 Abraham’s haar werd geknipt, zijne schoenen
gelapt, zijn broek versteld; wanneer hij boeken kocht en welke. Ook van zijn broer
Hendrik zijn zulke bijzonderheden nauwkeurig opgeteekend en bewaard. Zelfs een
briefje door hem op zestienjarigen leeftijd geschreven !
Niet in eenig familie-archief– dan waren zulke bescheiden zeker al lang
vernietigd. Maar zij zijn veilig, brandvrij opgeborgen, en toevertrouwd aan de hoede
van een even zorgzamen als geleerden archivaris.
Waren Abraham en Hendrik geen bursalen geweest, d.w.z. studenten in de
theologie, begiftigd met een beurs in het Leidsche Statencollege, die aanteekeningen
zouden nooit gemaakt zijn. En dat zij nog bestaan, is louter toeval, want noch uit vorige,
noch uit later jaren is zoo iets omtrent bursalen bewaard gebleven.
Het archief van het Statencollege – voor zooveel nog aanwezig – is op de meest
willekeurige wijze verdeeld over het Leidsche gemeente-archief, de Leidsche
Universiteitsbibliotheek en het archief van curatoren der Hoogeschool. Daarenboven is
het ongeordend en zonder inventaris. Maar toch heeft dr. G.D.J. Schotel er uit weten te
putten voor „Een studentenoproer in 1594” (Steenhoff, Leiden 1867) en

1) Falck verhaalt in zijne Gedenkschriften (uitgegeven van Rijkswege in 1913 door dr. Colenbrander) hoe
hij in een Spaansch klooster al fresco geschilderd zag de gruwelen door Lumeij in 1572 aan de Gorinchemsche
Karthuizers bedreven. Op zijn vraag wie zulke euveldaden begaan had, duwde men hem verontwaardigd toe;
gijlieden! Zoo ziet men den splinter in het oog van zijn broeder, doch acht niet den eigen balk,

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

196

II. VR. GEERTJE GERRITS EN HAAR GEZIN, 1590–1610.

dr. A.C. Duker voor zijn „Gijsbertus Voetius” (eerste deel, Brill, Leiden 1897). Met
behulp van beide geschriften worde thans geschetst het leven in het Staten-college, dat
ook zoovelen onzer voorvaderen leefden. Wij kunnen dan beter begrijpen de
documenten, welke Abraham en Henricus aanbelangen.
Al hadden de Staten van Holland met het oprichten der Leidsche Hoogeschool
allerminst in de laatste plaats bedoeld het aankweeken van dienaren des Woords, de
regeering der stad Leiden koesterde daaromtrent eene andere meening.
Toen Leiden ter belooning van het moedig gedrag harer burgers, stond voor de
keuze: òf tijdelijke vrijstelling van eenige belastingen, òf eene Hoogeschool, koos zij
uit geldelijke overwegingen het Iaatste. Want eene Hoogeschool zoude blijvend gouden
vruchten afwerpen.
Ging toch vroeger het meerendeel der Nederlandsche jongelieden van goeden
huize studeeren in Belgenland, nu de inrichtingen aldaar door katholiek te blijven, van
zelf voor de protestantsche jeugd gesloten waren, moest een Noord-nederlandsche
Universiteit wel een goud-bron worden. En zoo zag dan ook weldra de sleutelstad
drommen jongelingen opzetten, dien het echter minder om ijverig werken te doen was
dan om zich uit te leven. Franschen, Engelschen, Schotten, Duitschers en Polen
kwamen aanhollen toen de handige Leidsche magistraat een paar beroemde
buitenlandsche professoren voor grof geld had overhaald om als lokvinken te
paradeeren. Wie tot dezelfde naties behoorden, vormden clubs met eigen wetten; de
meesten dezer waren door kleeding en zeden onderscheiden, doch allen droegen
rapieren, steekdegens, dolken, stokken met ijzeren punten of andere wapentuigen, alsof
– verhaalt een ooggetuige de Universiteit door rabauwen, funnen en moordenaars
bevolkt was, of die alle oogenblikken te vreezen had.
De burgerij wreef zich de handen, want al dat vreemde gespuis bracht geld in ‘t
laadje. Maar het theologisch onderwijs kwam in het gedrang. Waarom zich af te sloven
voor arme drommels van theologen, die niets verteerden? Zoo nam dan ook hun aantal
voortdurend af. Van de 1014 studenten, ingeschreven in het tijdperk 1575–1587,
volgden slechts 131 de lessen in de godgeleerdheid. En van dit getal was nauwelijks de
helft Nederlander!
Waren de meeste theologen arme sukkels, (al liep er somwijlen een man van
aanzienlijke geboorte onder, gedrongen door den nood der Kerk niet minder berooid
waren de theologische hoogleeraren. Zeer slecht betaald, soms zóó karig, dat zij hun
ambt uit broodsgebrek neerlegden, leidden deze professoren – meest ballingen uit den
vreemde – een kommerlijk bestaan, en waren de vacaturen lang en talrijk.
Als er nog maar vrede geheerscht had! Doch veel tijd werd misbruikt voor
theologisch getwist. Geen wonder dan ook dat mannen van invloed aanstaande
predikanten
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afrieden in Leiden te gaan studeeren, en bezorgd over dezen stand van zaken, zoo geheel
strijd met hetgeen beoogd was door het oprichten der Hoogeschool, werd dan ook
eindelijk verbetering beraamd. De Staten van Holland en de Curatoren der Universiteit
pleegden daartoe overleg. Curatoren zouden zorgen voor den geest, de Staten voor het
lichaam. Het onderwijs in de godgeleerde vakken werd herzien, en de Staten richtten
(1591) een Collegie Theologiae op, waarin arme adspirant-theologen geherbergd
zouden worden.
Voor een-en-dertig bursalen werd het Collegie ingericht, en het jaarlijksch budget
op 8000 pond vlaamsch bepaald. Zes van die beurzen stonden ter beschikking van de
Edelen; de groote steden kregen ieder twee, de kleine – waaronder Brielle en Alkmaar
– ieder een.
Zes jaren mocht (en moest) de student in het College verblijven; reeds op 14jarigen leeftijd kon de jongeling worden toegelaten, doch meestal zal hij iets ouder zijne
intrede hebben gedaan, zooals ook met Abraham en Hendrik het geval was, die op hun
zestiende jaar naar Leiden gingen.
Begeven wij ons thans naar het College, dat – aangezien de studenten de lessen
volgden der Hoogeschool – eigenlijk hun kosthuis was. Van het station komend, gaande
over het Rapenburg langs het schilderachtige kerkje – thans min of meer tot Gehoorzaal
ingericht – doorloopend tot waar de gracht omknikt, komt men van zelf in een breede
straat, die alle kenteekenen draagt van een voormalige gracht. Dit was de
Cellebroersgracht; thans heet de gedempte vlakte Kaiserstraat, naar een in de
negentiende eeuw beroemd hoogleeraar. Niet ver van den aanvang staat aan de
rechterhand een poort – een armoedig, echt negentiende eeuwsch nuchter bouwwerk –
waarop vermeld staat, dat zich hier de Universiteitsmanege bevindt.
Doch nog in den aanvang der negentiende eeuw stond daar ter plaatse een fraai
Renaissance poortje, opgericht in 1626. Het viel in sloopers handen, vermoedelijk niet
lang na het voor afbraak verkoopen van het Statencollege, hetwelk op 28 Oct. 1807
geschiedde en ƒ10025.– opbracht. Dat fraaie bouwwerk. – waarvan afbeeldingen
bestaan – had een eenvoudiger poortje vervangen, hetwelk leidde tot het Cellebroeders
of Alexianen klooster. Dit klooster, met alle andere geestelijke goederen verbeurd
verklaard, scheen den Staten een geschikt verblijf voor de aanstaande theologanten. Zie
hier de toestand toen ter tijde: Een korte, smalle gang opende – links – op een
langwerpig rechthoekigen hof, welke zich oost-westelijk uitstrekte. Aan de korte
(westelijke zijde) van dezen hof, tegenover den ingang, lag de kloosterkerk, ter plaatse
ongeveer van de tegenwoordige manege. Recht door voerde een nauwe gang langs de
kerk, naar het midden van een eveneens langwerpig rechthoekigen kloosterhof. Deze
strekte zich uit van zuid naar noord, en was aanzienlijk grooter
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dan de eerste. Een muur scheidde deze hof van de Achtergracht. Het eigenlijke klooster
lag links (ten zuiden) van de kerk, tusschen beide hoven, alsmede aan de zuidelijke
korte zijde van den grooten hof. Dáár bevonden zich de keuken en de gastenkamer. In
den noordwestelijken hoek van den grooten hof lag het pesthuis. Hier en daar tegen de
muren van beide hoven, stonden kleine gebouwen – vermoedelijk woningen van
broeders. Het geheel was zeer bescheiden, en men krijgt den indruk dat de Staten al een
heel armoedig klooster uitkozen voor hunne beschermelingen. Trouwens de vele bijen verbouwingen, kort na de opening van het College, bewijzen dat het
Cellebroersklooster niet zeer geschikt was voor de nieuwe bestemming.1)
Toen Abraham in 1595 opgenomen werd in het Statencollege, waren door een
brand (1593) met daarop gevolgde verbouwing (1594) de toestanden reeds verbeterd;
doch nog niet alle veranderingen waren aangebracht, en dus zal de beschrijving welke
dr. Schotel geeft van de kamers der bursalen, wel doen kennen den toestand gelijk
Abraham die vond bij zijne intrede.2)

1) De kaart uit 1589 welke deze bijzonderheden geeft, bevindt zich op het Leidsche gemeente-archief (no.
284 van den catalogus). Zij was blijkbaar dr. Schotel niet bekend. De teekening in diens Studentenoproer is louter
verbeeldingswerk; ook zijne beschrijving der verschillende deelen van het College schijnt mij niet geheel juin toe.
2) Tijdens Abraham’s eerste jaar werd het College nog aanmerkelijk verbeterd door verbouwing van het
kwartier van den Oeconoom of schaftmeester. Orlers (beschrijving van Leiden, 1641, blz. 236) deelt mede dat dit
kwartier bevatte eenige kamerkens voor de bursalen, bekwame woning voor den schaftmeester, de eetplaats der
bursalen, de keukens, nachthuis, waschhuis enz. „Aan de overzijde van welk kwartier het ziekenhuis ook zijn
bijzondere plaatse heeft.” Aangezien het „pesthuis” lag in de noord-westhoek der plaats, duidt dit er op dat het
kwartier van den schaftmeester lag op de lange oostzijde van den hof. Dit bevestigt trouwens de beschrijving der
verkoop van het Statencollege ter afbraak in 1807: „1e perceel strekkende van de eerste binnenpoort aan de
linkerzijde der ingang op de Cellebroersgracht tot aan de groote plaats, bestaande uit de huizing van den gewezen
Hofmeester, het lokaal thans ter godsdienstoesening der armen gebruikt wordende, mitsgaders de gewezen
collegekamer”.
Nevensstaande plaat doet het College kennen in de laatste jaren van het verblijf van onzen voorvader
Henricus. Het is de verkleinde afbeelding van eene teekening in O.-I. inkt zonder jaartal (no. 2649 van den catalogus
der kaarten in het Leidsche gemeentearchief). Uit vergelijking met de stedekaart van Petrus Bastius (1600) waarop
dezelfde gebouwen staan, blijkt dat die teekening voorstelt den toenand op het laatst der 16e eeuw. De kloosterkerk
schijnt afgebroken, en ook de eerste hof, links van den ingang aan de Cellebroersgracht, behoort blijkbaar niet meer
tot het College. De gebouwen beslaan thans alle vier zijden van den tweeden, grootsten kloosterhof aan de
Achtergracht. De beschouwer bevindt zich bij den zuid-westelijken hoek. Links loopt de Achtergracht, waarlangs
aan de westzijde van den hof ligt een lang gestrekt, laag gebouw. Dit heeft zoovele deuren aan den walkant, dat het
twijfelachtig schijnt of zulks toen deel uitmaakte van het College. Immers het in- en uitgaan der bursalen werd
nauwkeurig nagegaan. De lange rechterzijde van den hof (oostzijde) in welks midden de hoofdgang uitmondt, welke
naar de Cellebroersgracht leidde, zal het oeconomaat, de eetzaal enz. bevat hebben. De onaanzienlijke gebouwtjes
aan de korte noordzijde (de verst van den beschouwer gelegen zijde) werden in den aanvang der 17e eeuw verbouwd.
Blijkens eene teekening in kleuren uit 1788, welke de binnenplaats voorstelt, eveneens naar het noorden ziende
(aanwezig in het gemeente-archief, no. 1631) werden die huisjes vervangen door een renaissance gebouw met drie
fraaie topgevels. Dit zal – vermoed ik – geweest zijn „de schoone en heerlijke woning van den Regent, aan welks
westzijde de regeering van Amsterdam vijf bursalenkamers deed bouwen” (Orlers). Tweederde deel van dit huis en
een klein stuk van het lange gebouw aan de Achtergracht staan nog, alle beroofd van de topgevels. Op zonderlinge
wijze zijn twee voluten dier gevels gemetseld tegen de toogen der benedenvensters van het Regentenhuis. Zeer
slordig zijn in de sluitsteenen dier toogen de jaartallen 1665, 1666 en 1667 gehouwen – blijkbaar in lateren tijd.
Orlers onderscheidt behalve de regenten- en hofmeesterkwartieren, nog het subregentenkwartier, bevattende diens
woning en twee bursalenkamers, alsmede het auditoriumkwartier, waarin behalve het auditorium, zich eveneens
eenige bursalenkamers bevonden. In het geheel waren er in Orlers tijd 50 bursalenkamers. Het is mij niet mogelijk
de bestemming en plaats van alle gebouwen uit te vinden uit de beschrijving der perceelen tot afbraak. Zij heetten:
de Delftsche gang (denkelijk een stuk der oostelijke lange zijde), de Dordsche gang en de Leidsche gang.
Vermoedelijk werd de wettelijke lange zijde gevormd door den Leidschen gang „alsmede de huizinge bevorens door
den lector te Water bewoond, strekkende dit gedeelte van gemelde gewezen huizinge van professor Boers
(waarschijnlijk de noordelijk gelegen rectorswoning) tot aan het plaatsje van de mestpet.”
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De cellen dienden den bursalen tot slaap- en studievertrek. Gewit, overwulfd, met
rood steenen plaveisel en hoog getralied raam, griezelt dr. Schotel reeds bij het
beschrijven. Maar hij was een 19e eeuwsch geleerde; en een zestiende eeuwsche jongen
zag uit andere oogen! Te huis had deze ‘t allicht minder goed. En welk een weelde: op
zestienjarigen leeftijd een eigen kamer te bezitten! Wie had dat toenmaals en nog lang
daarna?
Daarenboven, het strenge vertrek was huiselijk ingericht. Men had er een bed,
stede in getimmerd, een paar planken aangebracht voor studieboeken, een kist om
lijfgoed en kleeren in te bergen, een kleine vurenhouten tafel om aan te werken en een
tresoorke voor waschkom en andere gerei. Ook iets dat werkelijk uit huis kwam: het
reglement van 1595 toch verplicht den bursaal mede te brengen zijn bed en zooveel
wollen en linnen daartoe, als de dagelijksche nooddruft zal vereischen.1)
Volgden de jongelui den gewonen leergang der Universiteit, de regent van het
College (die ook belast was met het algemeen toezicht) moest daarenboven eenige
lessen geven en o.a. alle veertien dagen de meergevorderden doen redetwisten over
stellingen, ontleend aan den Cathechismus – iets dat de twistvaardigheid onzer
predikanten wellicht wat te zeer heeft in de hand gewerkt.
Onder den regent stond een subregent, op wiens schouders een zeer zware

1) Het reglement is afgedrukt in Molhnyzen Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, Nijhoff,
‘s Gravenhage 1913.
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taak werd gelegd – althans op papier. Want van hem werd geeischt dat hij „Onder de
oogen der bursalen eenen levendigen spiegel van alle deugden en mannelijke zeden, en
gelijk een levende wet wezen zal.”
Minder verheven, maar lichter voldoening gevend, was de taak van den
schaftmeester of oeconoom. Toch vonden de Staten het geraden hem de volgorde der
gerechten voor te schrijven. Beweer nu niet langer dat onze voorouders de handen vol
hadden met zich de Spanjaarden van ‘t lijf te houden! Zij hadden tijd, heel veel tijd voor
andere dingen, want zij waren hard werken gewoon. En wie hard werkt, heeft altijd tijd.
Zie hier wat dagelijks te schaften was overeenkomstig de moederlijke aanwijzing
der Staten: Ten eerste potagie, ten tweede gezouten of gerookt vleesch met spek, ten
derde hutspot. Zorgvuldig worden zelfs alle groenten opgesomd, waaruit naar gelang
van het jaargetijde die pot is samen te stellen. Daar mag dan ook wel wat afwisseling
in zijn, want ‘s avonds komt de hutspot nogmaals ter tafel. (Dat tweemaal per dag
hetzelfde schaften, vinden wij later terug op een admiraalstafel in het midden der 18e
eeuw). En holle magen kunnen dan besluiten met boter òf (niet en) kaas.
Op den Zondagavond wordt versch gebraden vleesch genoten. Twee maal per
week mag de schaftmeester het vleesch door visch vervangen, terwijl zoowel aan ‘t
ontbijt als bij de maaltijden „zoet en bekwaam tarwebrood” moet voorgelegd worden.
Aan ‘t ontbijt daarenboven boter òf kaas, en „soppen” (dit laatste vooral in wintertijd).
Zijn ooit kweekelingen zoo verwend geworden? En niet enkel schreven de Staten
voor; zij zorgden ook dat aan het voorschrift de hand werd gehouden: de regent moet
tijdens de maaltijden der bursalen heen en weer wandelen, zoowel om toe te zien op de
manieren der jongens als op de hoeveelheid en hoedanigheid der spijzen. En tot
meerdere zekerheid moet zelfs om beurten elke week een ander professor hetzelfde
doen. Tot belooning mocht deze dan aan de tafel van den schaftmeester eten, en een
kan wijn drinken op kosten van ‘t College.
Niet alleen de professor laafde zich; de jongelingen dronken bier aan tafel. En in
warme maanden konden Zij daarenboven tusschen 3 en 4 uur ‘s middags nog een dronk
biers begeeren, hetgeen de schaftmeester gehouden was „onweigerlijk te geven”.1)
Natuurlijk bepalen de zorgen van Heeren Staten zich niet enkel tot de keuken.
Zomers moet de bel om vijf uur ‘s morgens gaan, ‘s winters om zes uur. Ieder dient dan
op ‘t appel te verschijnen, gewasschen en .... gekamd, staat er uitdrukkelijk bij! Dan
wordt gemeenschappelijk gebeden, en een of meer kapittels gelezen

1) Men vergeete niet dat gewoon water toenmaals – en dikwijls niet ten onrechte – in een kwaden reuk stond.
Wij zullen later zien hoe (denkelijk dientengevolge) ook op een dominé’s budget de drank een groote plaats inneemt.
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uit den Bijbel, die toen nog niet nederlandsch, doch nederduitsch heette. Ook na
middag- en avondmaal wordt appel gehouden en uit den Bijbel gelezen. Alsdan met
uitlegging door den regent.
Zelfs de maaltijden worden geestelijk benut. Evenals in de monniksrefectoria
wordt onderwijl stichtelijk gelezen. De spreuken van Salomo en dergelijke, worden
daartoe aangewezen, en als voorlezer treedt op wie de regent daarmede ,,vereert”. Diens
hongerige maag wordt dan later aan de tafel van den schaftmeester gestild.
Des avonds om 8 uur wordt appel gehouden, dan het avondgebed, en om 9 uur
naar kooi. Geen vuur en licht zijn dan in de cellen toegelaten, tenzij met bijzonder verlof
van den regent. Maar ‘s morgens mag ieder zoo vroeg opstaan als hij begeert en dan
licht opsteken om te studeeren .... Mits niet in bed!
Wie op zijn kamer geen licht mag hebben, moet werken in de algemeene zaal,
waar liggen een latijnsche bijbel en eenige lexica – aan kettingen gesloten, zooals nu
nog de boeken in de Zutphensche kerklibrye.
Iedere jongen moet zijn eigen bed opmaken en zijn kamer ruimen. Driemaal ‘s
weeks komt de regent kijken en tevens de boeken nazien. Wee, zoo hij andere boeken
aantreft dan op de lijst staan van den bezitter, en die de regent niet heeft goedgekeurd!
Dat zoo dikwerf per dag appel werd gehouden, had een goede reden. De bursalen
hadden alle gelegenheid tot spijbelen, want de gewone colleges werden buitenshuis
gehouden. Wegens dat heen en weer wandelen van en naar de lessen, wordt dan ook
slechts één half uur wandelen voorgeschreven na eten en danken. Gymnastiek wordt
beoefend Woensdags, Zaterdags of (o, vrome vaderen!) Zondags. Wel niet heel lang:
telkens een half uur. En tusschen de „exercitien des lichaams” en den maaltijd moet een
half uur verloopen.
Woensdags en Zaterdags konden de bursalen zich buiten de stad met spelen
verlustigen, waarbij echter was aan te wijzen tot hoeverre zij mochten gaan en
waarheen, alsmede het uur van thuiskomen.
Natuurlijk was het verboden op een andermans kamer te komen, iemand van
buitenaf toe te laten, of onder elkaar nederlandsch te spreken. Grieksch en latijn
vormden de omgangstaal, en Zondags was verslag te geven van de voor- en namiddag
predicatien.
Eindigen wij met de straffen: kamerarrest, tuchtiging met de roede (door regent
of subregent in eigen persoon), kerker en boeien. Ook was voorgeschreven dat de
kastijding moest geschieden in het College en buitenaf niet bekend worden.
Ik ben blijde dat Abraham Nolthenius niet een jaar vroeger te Leiden kwam. Want
1594 staat met een zwarte kool aangeteekend in de geschiedboeken van het
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Statencollege, en allicht ware hij ook een der slachtoffers geworden. Nu daarentegen
was bij zijne komst de lucht gezuiverd, en zullen regent en subregent zich zeker alle
moeite gegeven hebben om in goede verstandhouding te leven met hunne
kweekelingen.
Maar Abraham heeft natuurlijk ‘t verhaal met kleuren en geuren gehoord van wie
de gebeurtenissen hadden bijgewoond.
Het was dan ook heel erg geweest!
De bursalen, die dagelijks dezelfde lessen volgden als de andere studenten,
trachtten hunne manieren en kleeding na te bootsen, ja verstoutten zich om evenals
dezen, zijdgeweren te dragen en stokken, hoewel de Staten zulks uitdrukkelijk hadden
verboden. En de toenmalige regent Bastingius was een zwak mensch, terwijl de spiegel
van alle mogelijke deugden: de subregent Bertius, wel een groot wijsgeer en
godgeleerde was, doch desalniettemin en evenwel nochthans driftig, onrustig en
onmenschkundig was gebleven, allerminst geschikt om eenigen invloed ten goede uit
te oefenen.
Geen wonder dus dat de bursalen sleutels laten namaken, sloten verbreken, des
nachts over den muur van het College klimmen, om dan ‘s morgens door de meid van
den schaftmeester heimelijk te worden ingelaten.
In de studentenwereld, waarin de bursalen zich begaven, ging het toenmaals bar
toe. Vermomd en gemaskerd bedreven de toekomstige leiders van den Staat allerlei
baldadigheden, sloegen o.a. bij den voorzittenden burgemeester de glazen in, desgelijks
aan het Theologisch college, de woning van den schout en bij eenige predikanten, liepen
de voordeur open van den secretaris Jan van Hout, en joegen dezen ambtenaar in ‘t
water, zoodat hij in gevaar verkeerde te verdrinken. Het ging zelfs zóó ver, dat de
Hoogleeraren hunne lessen moesten staken, en de Gecommiteerde raden der Staten van
Holland uit ‘s Hage overkwamen om tot rust te vermanen. (Wat niet hielp!)
Een scherpe resolutie werd afgekondigd van de puie van ‘t stadhuis, en aan de
bursalen werd in het College een besluit van Curatoren voorgelezen, waarbij dezen –
met toestemming der Heeren Staten – weerspannigen bedreigen met de roede.
Dàt was olie in ‘t vuur! De bursalen beloofden elkander liever te sterven dan zulk
een verachtelijke straf te ondergaan, te verlossen wie er toe veroordeeld werd, en elkaar
niet te zullen verraden. Met eed en handtasting werd de belofte bezegeld.
Nu wordt de subregent, dien men voor verklikker houdt, grovelijk beleedigd; men
brengt honden in ‘t Collegium en promoveert deze in het Auditorium op den bovensten
stoel tot doctoren .... in de rechten. (Blijkbaar hebben de aanstaande dominés te veel
eerbied voor ‘t eigen vak, om er doctoren in de theologie van te maken!) In plaats van
naar de bel te luisteren, luiert men in bed, gastreert met buitenstudenten,
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die zich – pecunia caufa – naar hun verlangen schikken. Toppunt van baloorigheid: de
jongens weigeren den wijn te drinken, waarop het Collegium hen onthaalt!
Langer dan drie maanden verkeerde het Collegie in dezen ontredderden toestand.
Toch durfde de regent niet bij Curatoren aankloppen. Hij vreesde zijne instelling te
onteeren door de straf der roede. Ook waren de bursalen zoo wijs om in zijne
tegenwoordigheid zich ordelijk te gedragen, en dus oordeelde hij goedig dat de
subregent met zijne klachten overdreef.
Eindelijk loopt dezen de gal over. De regent was toen met vacantie uit. Een
bursaal scheldt het Collegium voor .... Jezuitenschool! Zoo iets mag een oprecht
protestant niet dulden; Curatoren en Burgemeesteren worden door den subregent
bezocht, allen zijn het met hem eens dat die jongen moet gestraft worden met de roede,
doch .... en dat kalmeert wel eenigszins den driftigen man: hij, Bertius, moet in eigen
persoon de tuchtiging toedienen!
Uitvoerig schetst dr. Schotel het verloop der zaak in zijne geschiedenis van het
oproer. Hoe Altius, de booswicht, inderdaad wordt getuchtigd; doch eerst na wanhopige
worsteling, waarbij gerechtsdienaars den subregent moeten ter hulpe komen. Hoe de
gestrafte, ziedend over deze mishandeling, naar de andere bursalen stormt, den
aangedanen smaad verhaalt, en hoe zijne opgewonden kameraden de gerechtsdienaars
te lijf gaan, er een dooden, een ander zwaar wonden.
Nu vluchten de bursalen uit Leiden, slechts elf blijven in ‘t College. Deze blijken
echter geheel onschuldig aan de zaak. Een langdurig proces ontspint zich, dat eindigt
als de meeste studentenprocessen. De moordenaar wordt na een jaar hechtenis vrij
gelaten – hoewel hij den dood had verdiend – en enkel uit Leiden verbannen. De
medeplichtigen worden met de roede getuchtigd, doch mogen wederom tot het College
worden toegelaten, mits zij een nieuwen eed afleggen, waarbij zij „zich zonder eenige
contradictie, van den regent en subregent zouden laten gebruiken om de vordering van
de correctie roede”. Velen echter weigeren deze nieuwe vernedering te ondergaan en
verlaten voor goed de instelling.

III. ABRAHAM’S STUDIETIJD (1595–1597). Cuchlinus, regent van het
Statencollege. – Brielle begiftigt Abraham met een beurs. – Abrabam’s uitgaven. –
Thuiskomst met vacantie – Briefje van zijn broeder Hendrik over thuiskomen. –
Aankoop van boeken. – Lofzangen door Abraham op medestudenten. – Zijne gedrukte
Theses. – Zijn overlijden.
Abraham, die in 1595 te Leiden aankwam, zag alleen het staartje van het
studentenoproer. De stilte kwam na den storm, en voor hem was het een groot voordeel
dat de slappe regent vervangen werd door den Amsterdamschen predikant
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Cuchlinus, die reeds vroeger die betrekking had waargenomen, doch door de
Amsterdamsche regeering was teruggeroepen. Met vaste, doch liefderijke hand
bestuurde hij het College. En de subregent Bertius had door het voorgevallene geleerd.
Later Cuchlinus’ schoonzoon geworden, neemt hij zelfs diens plaats in.
Geen magere, door denken uitgeputte schoolmeester, die Cuchlinus! De gravure
– waarvan ongetwijfeld een afdruk het studievertrek versierde van Ds. Henricus
Nolthenius – Abraham’s broeder – toont ons een germaanschen vierkanten kop op
korten nek. Op de kruin en aan de slapen ontsnapt iets haar aan het kalotje.
Wijdgeopend, scherpziend, zijn de oogen onder het breede voorhoofd, boven de
gevulde wangen. De neus flink; vastberaden de breede, vleezige lippenmond,
overschaduwd door een knevel, vervloeiende in een korten ringbaard. Enkel een
denkrimpel op het voorhoofd verraadt in dezen man van de daad, den man van studie.
In 1546 te Wettern in het Hessische geboren, voor schoolmeester opgeleid, later
predikant geworden in de Paltz, kon Cuchlinus het met de daar heerschende richting
niet vinden, vertrok naar Emden, en werd van daaruit in 1578 beroepen te Amsterdam.
Een stam- en geestverwant dus van Abraham’s en Hendrik’s vader, wat eenigszins
verklaart zijne vriendschappelijke verhouding tot beiden.
Brielle had Abraham met de beurs begiftigd welke hem toegang gaf tot het
Leidsche college. Uit het reglement blijkt dat de beurs 120 gulden groot was, n.l.:
honderd gulden voor kost en inwoning, en twintig gulden voor boeken, papier, pennen,
inkt, onderhoud van kleederen enz.
Die kolomale som van twintig gulden kreeg de jongen echter niet in handen; de
schaftmeester betaalde die soort uitgaven en moest volgens het reglement, elke drie
maanden rekening en verantwoording doen in tegenwoordigheid van den regent. Deze
werd dan voor accoord door den bursaal geteekend, en zoodoende bleef het onderschrift
bewaard, dat op blz. 5 is weergegeven.
Verschillende dier rekeningetjes bergt het Leidsche gemeente-archief. Hoe klein
zijn de bedragen, hoe omslachtig de verantwoording! Maar misschien had dit toch eene
goede zijde: zoodoende leerden de bursalen hoe zij later als plattelands-predikant „naar
stijl van rekening” de uitgaven der diaconie voor hunne ongeletterde diaconen moeten
boeken. (Later, bij Ds. Georgius, de zoon van Hendrik, zal daarvan een voorbeeld
gegeven worden).
Dientengevolge echter weten wij thans stellig en onomstootelijk, dat op den 17
Mei 1596 Abraham’s schoenen gelapt werden, hetgeen 5 st. -.8 d. kostte, dat men den
24 Juni zijne hoozen en wambuis verstelde voor 7 stuiver, dat den 6 Juli zijn haar werd
„gekort” en toen tevens drie boeken papier gekocht, wat te samen 18 stuivers vorderde.
Nogmaals worden spoedig daarna de schoenen gelapt en de hoozen versteld (zulke
jongens zijn zoo sleets!) waarvoor telkenreize de schaftmeester zes
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stuivers uitlengt. Zoo worden bij kleine beetjes, in het kwartaal aanvangende den 8 Mei
en eindigende 8 Augustus 1596, voor Abraham 2 gulden - 2 st. - 8 deniers uitgegeven,
en aangezien bij den aanvang van dat tijdperk zijn voordeelig saldo 4 gl. - 5 st. - 14. d.
bedroeg, en zich hierbij een kwartaal zakgeld (5 gulden) voegde, was zijn credit ten
slotte gestegen tot 7 gl -. 3 st. - 6 welke becijfering Abraham Nolthenius voor juist
erkent en met zijne handteekening bekrachtigt; waarna ook de subregent er de zijne
onder zet.
Schoenen lappen, kleeren herstellen, zijn schering en inslag dier voorschottenrekeningen. Een enkele maal ook wordt een boek gekocht of ingebonden. Tot de
grootste uitgaven behoort echter een reis naar den Briel, ter gelegenheid der vacantie (2
gl. – 4 st.)
Geregeld toch komt Abraham in voor- en najaar thuis. Daarop betrekking
hebbende verlofbewijzen zijn eveneens in het Leidsche gemeentearchief te vinden, zoo
ook eenige brieven van huis, waarin hij gevraagd wordt over te komen.
Want zonder schriftelijk bewijs dat de student welkom zoude zijn thuis, laat de
regent hem niet gaan. Dan kreeg de huiswaarts gaande jongeling een formulier mede
waarop dag van vertrek en dag van terugkomst werden aangeteekend. Eene
wederzijdsche controle derhalve, niet overbodig in die tijden van slecht geregelde
correspondentie – en ook nu misschien nog niet heelemaal ongewenscht, waar schrijver
dezes eerlijk bekennen moet eigenmachtig een groote vacantie eene week verlengd te
hebben. Wat eerst uitkwam door een verontwaardigden brief van den kostschoolhouder
over een zonder waarschuwing wegnemen van school!
Door die verlofbriefjes weten wij dat Abraham op verzoek van bloedverwanten
den 5 Oct. 1595 naar Brielle mocht vertrekken, om den 15 daarop volgende terug te
zijn. Zijne tweede vacantie duurde van 4 tot 24 April 1596. Aangezien sommige van
zulke soort briefjes in tweevoud zijn overgebleven, zal vermoedelijk de regent steeds
een daarvan onder zich gehouden hebben ter controle, en het andere weer door den
student zijn ingeleverd na afloop der vacantie.
Ook het briefje waaruit het den regent kon blijken dat Abraham met Paaschen
1596 mocht thuiskomen, bevindt zich op het Leidsche gemeente-archief, en aangezien
dit de oudste pennevrucht is, welke van onzen voorvader Henricus bewaard bleef,
worde zij hieronder in het geheel mede gedeeld:
LAUS DEO SEMPER.
Beminde broeder. Wij laten u weten dat wij nog kloek en gezond zijn, gelijk
wij uit uw brieven verstaan hebben dat het met u ook zoo is. Voorts ons
(onleesbaar) en is niets bijzonders, dan dat wij uit uw brieven
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verstaan hebben, dat gij een week voor Paaschen meent thuis te komen, dewelk
mijn moeder en Janoom alle beide consenteeren.1)
En mijne moeder begeert dat gij alle ding thuis brengt dat gebroken is, van
linnen en wollen, gelijkerwijs gij in uw laatste brieven zelf verhaald hebt.
Janneef2) heeft ook mij gezegd, dat hij u geld gedaan (d.i. gegeven) heeft
om boeken te koopen, zoo wilde ik wel dat gij mij nu ook eens wilde hengen (d.i.
mededeelen), want mijne moeder nu onzeker is of u nog eenig geld zal resteeren
om mede herwaarts te reizen, zoo zend mijn moeder u hier met dezen bekenden
bode3) 22 stuivers, opdat gij aldus met uw geld niet zoude te kort komen. En wilt
doch niet verzuimen van ‘t geld dat gij ontvangen en uitgegeven hebt, goede
rekenschap over te brengen.
Ik zoude u in Latijn wel overgeschreven hebben, maar omdat Pieter
Cornelis zoons reis schielijk opkwam, heb ik het niet kunnen bijbrengen; Wilt
doch zoowel doen den groeten aan Johanne Cochlino van onze moeder en
Janoom’s wegen. Vaartwel.
U beminde broeder
Henricus Nolthen.
De brief is netjes geschreven, doch natuurlijk heeft de nauwelijks vijftienjarige
jongeling nog niet de vaste hand, welke de latere schrifturen van den Bommeneder
predikant kenmerken, en waarvan de lezer zich door vergelijking der op bl. 6
medegedeelde brokstukken zelf kan overtuigen.
Proeft men niet hoe de zorgzame moeder en de nauwgezette Janneef staan achter
den nog ietwat met het Latijn worstelenden gymnasiast?
Over Abraham’s boekenschat handelt niet enkel dit briefje. En zulks is
begrijpelijk, want een zeer belangrijk bedrag werd vereischt om den theologischen
student van geestelijken voorraad te voorzien.
De regent heeft een lijst samengesteld van de boeken, welke Abraham van noode
heeft, en het totaal der uit te geven som doet Brielle de haren te berge rijzen. Zeven-envijftig à acht-en-vijftig gulden! Dominé Reginaldus Donteclock –

1)

Janoom is Jan Commersteyn, zwager van Geertje Gerrits, toenmaals rentmeester der geestelijke goederen.
Dit zal zijn Jan Commersteyn, tweede zoon van oom Jan.
3) Pieter Cornelis zoon, blijkens het slot van den brief. Dit zal een zoon zijn van hunnen neef Ds. Pieter
Cornelisz., toen nog steeds te Alkmaar werkzaam. Wellicht reisde de zoon daarheen en reikte onderweg den brief te
Leiden aan.
2)
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zeker door de moeder in den arm genomen – schrijft dan ook aan zijn voormalige
collega, de regent Cochlinus, dat zulk een som bezwaarlijk kan gevonden worden uit
de opbrengst der geestelijke goederen, waaruit de opvoedingskosten bestreden worden.
In dit geval is de moeilijkheid bijzonder groot, omdat Abraham’s oom, Jan
Commersteyn, die goederen beheert en dus het bedrag zoude moeten uitbetalen. De
Brielsche burgemeesteren nu vreezen dat men Commersteyn zal verdenken van zijn
neef te bevoorrechten, die toch al voor kleeren acht of tien pond vlaamsch jaarlijks uit
dat kantoor trekt.
Die „men” is de commissaris, die van wege de Staten van Holland éénmaal ‘s
jaars de uitgaven van Commersteyn onderzoekt. En daarom slaat de Brielsche predikant
eene regeling voor, die toont dat men toenmaals ook al de kronkelwegen kende, welke
bij begrootingen tot het doel voeren. Wat bij de rekening van Theophilus – een andere
bursaal – geen zwarigheden gaf, zal ook hier wel ongemerkt den argusoogen van den
controleur voorbij slippen: de boeken moeten niet allemaal te gelijk worden gekocht,
maar naar mate de behoefte, en dus bij kleine bedragen verantwoord worden, „hetwelk
lichtelijk om de kleinigheid van de som gepasseerd is”
De brief – welke zich eveneens bevindt in het Leidsche gemeente-archief1) – werd
‘s avonds van den 18 October 1596 in der haast geschreven, opdat Abraham die zelf
konde medenemen. Want den volgenden morgen vroeg, bij het opensluiten van de
poort, moest hij uit Brielle vertrekken, daar hij nog dien dag zich te Leiden had te
melden. Dien dag eindigde de groote najaarsvacantie, welke den 30 September was
aangevangen. Abraham zal wel goed verzorgd door moeder zijn weggesluurd, want
blijkens het briefje dat Abraham Jansz. Commersteyn (oudste zoon van Janoom) den
27 Sept. aan den regent had geschreven, zoude het thuiskomen met vacantie niet enkel
dienen om „moeder en vrinden eens te bezoeken”, maar ook ten einde zich „wat te laten
voorzien van kleeren en andere nooddruft tegen den winter.”2)
Abraham’s boekenlijst is niet bewaard gebleven. Wel een andere, die van een
Haarlemschen alumnus. En aangezien het gezamelijk bedrag der aan te koopen werken
ongeveer hetzelfde is, zal ook wel de boekenlijst van Abraham de zelfde titels vermeld
hebben.3) Een-en-dertig werken waren noodig, natuurlijk meest theologische; deze
kostten tusschen één en twee gulden. Het duurste echter is een boek over wiskunde:
Snellius (6 gulden). En dan volgen „heidensche” boeken: Plautus met aanteekeningen
(5 gl. - 10 st.) en Horatius (4 gl. – 10 st.).

1)

In de reeds genoemde portefeuille; deze draagt het nummer 73 eener verloren geraakte catalogifeering.
Leidsch gemeente-archief, zelfde portefeuille, oud nummer 60.
3) Idem, oud nummer 163.
2)

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

ABRAHAM’S STUDIETIJD, 1595–1597.

209

Dat zulke letterkundige werken, al waren zij uit „duistere” tijden aftomstig, onder
de noodzakelijke behoeften van den theologischen student worden gerekend, bewijst
dat de vroede vaderen niet minder voor afwisseling zorgden bij de geestelijke als bij de
lichamelijke spijzen. En gaat men na welke lessen Gijsbert Voetius volgde – die slechts
enkele jaren na Abraham bursaal werd – dan wordt een hoogen dunk verkregen van de
algemeene ontwikkeling, welke toenmaals noodig werd geacht voor de toekomstige
geestelijke leidsmannen.
Van zelf spreekt dat wie Horatius leest, ook aan het dichten slaat! En de aandrift,
welke zich in later tijden uitte in St. Nicolaas- en bruiloftsgerijmel, vond toenmaals
ruimschoots gelegenheid in andere richting bot te vieren. Vrienden bewierookten
vrienden, en werden ook zelf bewierookt. Abraham bleef evenmin achter, zelfs offerde
hij een aanzienlijk deel op van zijn zakgeld aan de begeerte zich gedrukt te zien. Doch
wie heeft niet op dien leeftijd alles over voor een papieren geesteskind! Moge dan ook
de regent wellicht het hoofd hebben geschud, toen hij op de voorschotrekening zag
aangeteekend: 7 Maart 1596 tot het drukken van eenige Carmina ter eere Floriani 2 gl.
- 14 st. - 4 d, de dichter en de bewierookte zullen zeker in de wolken zijn geweest.1)
Niet altijd kostte de vriendendienst zóóveel. Buiten bezwaar van Abraham’s
beurs zal zeker wel gedrukt zijn de Sapphische ode van zijne hand achter de Theses,
door Abrahamus Hazius Norwitzensis te verdedigen den 12 Maart 1597.
In acht latijnsche stanzen bezingt de eene Abraham den andere. Die verzen
worden hier niet overgenomen, omdat zij helaas, behalve het metrum, door niets
herinneren aan de grieksche bevallige dichteresse. ‘t Is Abraham niet kwalijk te nemen:
van theologische distelen zijn nu eenmaal geen rozen te plukken.2)
Het verdedigen van theses was toenmaals eene verplichte werkzaamheid der
aanstaande predikanten, en zooals reeds werd medegedeeld, moest de regent elke
veertien dagen doen disputeeren omtrent theses getrokken uit den Cathechismus. Hoog
stond Abraham bij Cuchlinus in de gunst; hem toch viel de eer te beurt te verdedigen
de eerste reeks stellingen op den Catechismus betrekking hebbende. Immers zal de
regent tot deze gevechtsopening wel zijn besten leerling hebben uitgekozen, en zulks te
meer, omdat hij dit werk als een staaltje van zijn onderwijs wilde overleggen aan de
Noord-Hollandsche Synode, toenmaals juist te Enkhuizen vergaderd (17–25 Juni
1597). ,,Indien deze arbeid U behaagt – zoo schrijft de regent in de voorrede tot de
Theses – zal ik zoo voortgaan de 31 artikelen des geloofs in mijn College

1)

Florianus werd later ambtgenoot van Ds. Henricus op de Zuid-Hollandsche eilanden.
Verzameling disputaties der Leidsche Universiteitsbibliotbeek, perkamentenband 236. A. 3. De hier
bedoelde theses zijn de 2e in den band.
2)
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uit te leggen, gelijk mij is opgedragen. Wat des te meer noodig is in deze bedenkelijke
tijden.”1)
Helaas, het was Abraham’s laatste triomf. Den 12 Juli 1597 – nog geen maand
later – is hij overleden …
Hij is de eerste van de velen uit ons geslacht, die op jeugdigen leeftijd werden
weggenomen. De moederlijke zorgen aan hem besteed, waren te vergeefs geweest. En
aan Geertje Gerrits bleef alleen over – bittere herinnering! – het betalen der schulden,
door de laatste ziekte van haar jongen veroorzaakt. Deze bijzonderheid vernemen wij
uit een brief waarin ook Hendrik wordt genoemd, doch welke gevoegelijker wordt
behandeld bij de beschrijving van diens studentenleven.
Abraham’s handteekening is weergegeven op blz. 5; zoodoende blijve althans iets
voortleven van den braven jongen.

IV. HENDRIKS LEIDSCHE JAREN (1596–1602). Verstandhouding Alkmaar
en Brielle bij het begeven der beurzen. – Hendrik wordt voorgesteld door Alkmaar. –
Getuigschrift van den rector der latijnsche school te Brielle. – Examen van toelating. –
Eedsformulier. – Eigenaardigheid in Hendrik’s schrift. – Eerste of derde persoon. –
Vacanties. – Brief van Jan Commersteyn 24 Sept. 1597 omtrent een bezoek aan den
Alkmaarder magistraat. – Theses. – Opdrachten aan begunstigers en bloedverwanten.
– Proeve van poëzie. – De Alkmaarder magistraat slaat af Hendrik’s verzoek om te
Genève verder te studeeren, doch legt een pleister op de wonde. – De formaliteiten te
vervullen bij het voltooien der studie. – Terugkeer naar Brielle. – Oefeningen. – Beroep
naar Bommenede.
Was Abraham bursaal van wege den Briel, Hendrik moest op andere wijze
geholpen worden. Want Brielle mocht als kleine stad, slechts één beurs begeven, en
aangezien de studie zes jaren vorderde, Hendrik slechts één jaar later dan zijn broeder
gereed was voor de studie, diende hij dus elders aan te kloppen.
Hendrik trof het dat Alkmaar en Brielle in dezen als ‘t ware onder één deken
lagen. Om den andere wezen beide steden een bursaal aan.2) Ongetwijfeld was de
herinnering aan Hendrik’s vader nog levendig in Noord-Holland’s Noorder kwartier,
en daarenboven vond hij er voorspraak in zijne bloedverwanten: de Alkmaarder
predikant Ds. Pieter Cornelisz. en Dirk Dirkzoon Schelven, meermalen schepen en
burgemeester der stad. Ook had zijn grootvader Gerrit Gerritz – hoewel poorter in den
Briel – aldaar zijne laatste levensjaren doorgebracht.

1)
2)

Abraham’s Theses bevinden zich in den band genummerd III. Q. 207. III. Zij staan daarin vooraan.
Dit werd mij welwillend medegedeeld door den archivaris der gemeente Alkmaar, C.W. Bruinvis.
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Zoo gevalt het dat Hendrik, die een zeer gunstigen roep had op de Brielsche
school (gelijk straks zal blijken), door de regeering van Alkmaar als bursaal wordt
voorgedragen aan de Staten van Holland en Westfriesland.
De Gecommiteerde raden (wij zouden thans zeggen: Gedeputeerden) keuren de
voordracht goed den 28 Juni 1596, gelijk het deftige perkament uitwijst, hetwelk zich
bevindt in het archief der Curatoren van de Leidsche universteit.1)
Onze voorvader wordt daarin genoemd Henricus Juriani van Medemblik, en dit
ouder gewoonte weglaten van den geslachtsnaam Nolthenius, is oorzaak dat niet bij dit
perkament, doch elders in dezelfde portefeuille ligt den door hem eigenhandig
geschreven en met den naam Henricus Nolthenius onderteekenden eed van toelating.
Deze zal straks behandeld worden, want tusschen de aanwijzing als bursaal en de
opneming in ‘t college lagen moeilijke dagen voor den candidaat.
Alleen een examen, voor professoren afgelegd, ontsloot de poort. En daarbij was
over te leggen een getuigschrift van het hoofd der Latijnsche school waar de jongeling
zich had voorbereid.
Toevalliger wijze is het hartelijk en waardeerende getuigschrift bewaard
gebleven, dat Hendrikus medebracht van rector Barlaeus. Het is gericht aan den regent
Cuchlinus, en de gemeenzame toon van onderstaand stuk wordt begrijpelijk, wanneer
men zich herinnert dat beide geleerden gelijktijdig in Amsterdam werkzaam waren
geween.2)
„Wij dragen dit woord in ons om: Uw arbeid zal niet ijdel zijn in den Heer.”
Dit is nu onder alles een bizondere troost, dat de eenige en drieëenige God zal
bewerken dat onze bemoeiingen niet onvruchtbaar zijn voor de jeugd. In die hoop
houden wij ons thans met schoolwerkzaamheden bezig en bidden den
Allerhoogste, dat hij dezen dienst der letteren bescherme en den arbeid besture.
Een tweetal jongelingen van goede verwachting hebben dezer dagen onze school
verlaten met de bestemming naar Leiden om aldaar het vermaarde College van
Heeren Staten te bezoeken.3) Op dezen volgt nu als derde Henricus Nolthenius,
geboren te Medemblik uit deftige ouders, thans bijna zestien jaar oud. Wij hebben
hem en den zijnen4) drie jaren lang zoo ijverig en getrouw mogelijk onderricht
gegeven in de grammatica en het gebruik van den gebonden en ongebonden stijl
en een weinig in het Grieksch, Dialectica en Rhetorica,

1)

No. 52, deel 1.
Dit in het latijn geschreven stuk berust in het Leidsche gemeente-archief, in de reeds genoemde
portefeuille, oud nummer 45. De vertaling is te danken aan dr. C.T.M. Deelman, die echter niet het oorspronkelijk
kon raadplegen, zoodat enkele sterke afkortingen twijfel lieten.
3) Vermoedelijk Tobias van Gellinckhuizen en Cornelis Petrus Burchvliet.
4) Nl.: zijne medescholieren.
2)
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bij dit alles vooral ernstig rekening houdende met godsvrucht en deugd, en ik zou
niet durven zeggen dat het hem in eenig ding aan aanleg of ijver heeft ontbroken.
Wat het eerste betreft, eene bizondere gave voor studie is hem (hij erkenne het
slechts!) door Gods goedheid toebedeeld. Wat het tweede aangaat, zijn ijver kan
door een weinig zorg en moeite van de leeraren nog opgewekt en vermeerderd
worden. Voor de vlijt van onzen leerling, van Wien wij thans afstand hebben
gedaan, stellen wij ons zelven bij u borg. Ik twijfel dan ook niet, of een ingesteld
onderzoek zal het bewijs leveren van zijne niet te versmaden vorderingen, zoodat
ik met deze verdediging mij niets aanmatig boven de waarheid. Hier is Rhodus,
spring hier!1) zeg ik. Wij bidden God, dat Hij onze pogingen te hulp kome, en de
harten der jongelingen besture, opdat zij voor Hem en de zijnen heilzame
werktuigen worden mogen. Amen.
Brielle 24 Juni 1596.
Aan Hendrik Nolthenius hebben wij dit getuigschrift van goed gedrag en
ijver uitgereikt, niet bij wijze van gunst, maar op grond van ons oordeel over hem.
Jacobus Barlaeus.
rector der school.
Het examen dat Henricus had af te leggen in de Senaatskamer der Universiteit
was niet heel zwaar. De leeftijd der aenquekelingen (aldus vertaalt Brandt alumnus)
verbood hooge eischen te stellen. Het examen bestond in het vertalen in het
nederduitsch van eenige plaatsen uit Cicero en Virgilius, er op lettende of de
voornaamste regelen, zoo van syntaxis als van prosodie, goed begrepen werden, terwijl
wat het Grieksch betreft, eenige nomina waren te declineeren en eenige verba te
conjugeeren. Het onderzoek in de wijsbegeerte beperkte zich tot de eerste beginselen
van logica en dialectica, vragende het een en ander omtrent syllogismen, proposities,
praedicamenta en praedicabilia. Op theologisch gebied werd enkel geeischt bekendheid
met den inhoud der geloofsartikelen, der tien geboden, van het gebed des Heeren, en
van sommige gedeelten van den Heidelbergschen catechismus.2)
Maar ‘t ergste voor den jongen uit het provinciestadje zal wel geweest zijn

1) Het spreekwoord Hic Rhodus, bic salta! is ontleend aan Aesopus, en gezegd tegen iemand, die pochte op
den geweldigen sprong, welke hij te Rhodus deed. De bedoeling is: Vertoon hier uw kunst, indien men u gelooven
zal! In dit geval derhalve: Laat Henricus nu maar toonen, wat hij kan!
2) Deze eischen zijn ontleend aan het reeds aangehaalde werk over Gijsbertus Voetius door dr. Duker, waarin
wordt medegedeeld wat in 1595 voor de toelating werd gevorderd, alsmede het ceremonieel der eedsaflegging.
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dat het examen in zulk eene omgeving werd afgenomen en door zulke geduchte heeren:
de professoren der Godgeleerdheid, in tegenwoordigheid van den regent en den
subregent.
Vermoedelijk zal Hendrik – gelijk alle goede examinandi – van meening zijn
geweest een slecht figuur te hebben gemaakt (alleen zakkende jongelui zijn overtuigd
dat zij voortreffelijk antwoorden!) Maar de examinatoren waren tevreden, en zoo werd
hij toegelaten tot het afleggen van den eed.
Zulks geschiedde in het Staten college, in de kamer van den regent. De eed was
schriftelijk te doen, en ook hier is het toeval ons goedgunstig geweest: dit document is
in het archief van Curatoren veilig geborgen.
Op een groot vel papier, langwerpig vierkant, even als de perkamenten uit dien
tijd, en even als deze in de breedterichting beschreven, heeft Henricus Nolthenius den
zeer langen eed gepend, welke hij straks in het bijzijn van regent, subregent, eenige
curatoren en professoren eigenhandig moet onderteekenen. Een heel werk voor den
zestienjarige! En ‘t is dan ook jongensachtig uitgevoerd. Hendrik heeft zijn best gedaan,
maar blijkbaar heeft hij nooit zoo’n groot papier beschreven, en ook niet geleerd
krulletters te zetten. Al wat derhalve sterk moet uitkomen, pent hij met drukletters, en
aangezien hij geen lineaal gebruikte, gaan de regels een beetje scheef.
Andere dergelijke verklaringen, in dezelfde portefeuille opgeborgen, zien er dan
ook veel mooier uit; de jongen uit Brielle is in dit opzicht echt „provinciaal”.
Maar toch pleit het stuk voor Hendrik, niettegenstaande, of eigenlijk wegens de
vele doorhalingen. In zulk een plechtig stuk doorhalingen! ‘t Bewijst dat de jongen
ietwat voorbarig, prime-sautier was; een eigenschap welke het geslacht ook nu nog niet
heelemaal heeft verloren. Maar ‘t pleit voor zijn gezond verstand! En de hooge heeren
zullen die doorhalingen dan ook niet kwalijk genomen hebben, eerder meesmuilend
onderling gezegd hebben: daar zit wat in dien jongen !
Want het eedformulier, dat Hendrik moest overschrijven, was
hoogstwaarschijnlijk door een ambtenaar der Staten of een hoogleeraar opgesteld. Deze
hooge heer dacht daarbij natuurlijk aan den nietigen bursaal als aan een ver
verwijderden persoon, en schreef dus: hij zweert, hij belooft enz. Als gedweëe kalveren
hadden alle andere jongens afgeschreven „hij” en „hem”. Maar Hendrik voelt dat zoo
de zin geweld wordt aangedaan, en telkens, na haastig en werktuigelijk het woord hij
(of dergelijke derde persoons uitdrukkingen) te hebben overgepend, bedenkt hij zich,
schrapt door, en schrijft er achter: ik.1)

1) Schrijver dezes, die bij zijne opneming in het Waterstaatscorps, ook een zegel van 22½ cent met een
formulier had te bekladden, herinnert zich de verbazing van zijn chef, toen hij dezen dien eed bracht, en telkens
achter de woorden ik zweer, had weggelaten de tusschen haakjes staande woorden: ik beloof. Dat had geen mijner
voorgangers durven doen, en hij twijfelde eenigszins of nu mijn eed wel geldig was! Wat wel bewijst, hoe weinig
begrepen werd die tegemoetkoming aan doopsgezinden!
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Die eigenaardigheid is Hendrik op later leeftijd bijgebleven. Zelfs zijn afschrift
der synodale acta draagt er sporen van, gelijk op blz. 6 is te zien. In het oorspronkelijke
stond boven de namen der onderteekenaars In nomine Synodii. Hij schrijft dit
ongemerkt over mèt de namen der onderteekenaars, waartoe hij zelf behoorde als scriba.
Doch dadelijk daarna bedenkt hij zich, en verbetert: en was onderteekent. Alleen zijn
eigen handteekening, die ook iets grooter geschreven werd, is dan ook op dit afschrift
echt.
Het eedsformulier is lang, veel langer dan gelijksoortige van enkele jaren
vroeger.1) Het studentenoproer heeft de Regeering de puntjes op de i doen zetten.
Vooral treft het nieuwe verbod: uit de school niet klappen! Het slot is onveranderd;
evenals zijne voorgangers, beloofd Henricus zijne studiën niet te verlaten of te
veranderen en „man geworden” zich aan kerk of school te verbinden.
Plechtig onderteekenen na hem den eed de drie beroemde hoogleeraren Cornelis
de Groot, Frans Junius en Frans Gomarus, alsmede de regent Kuchlinus, de subregent
Bertius en een paar curatoren (6 July 1596).
Daarna worden Hendrik ter teekening voorgelegd de statuten van het College, en
nu deelt hij eindelijk in alle rechten aan die instelling verbonden. Na opheffng der
samenkomst, wordt hij door den regent „solemnelijck” voorgesteld aan de verschlllende
huisbeambten en aan zijne mede alumni, waarna hij zijn „camercken” betrekken mag.
Eenigzins verbijsterend op den eersten aanblik werkt een Brielsch document uit
denzelfden tijd, ook op Hendrik betrekking hebbende.
Gelijk straks bleek, werd bij besluit van den 28 Juni 1596 Hendrik als Alkmaarder
bursaal aangenomen door Gecommiteerden. In het Leidsche gemeente-archief ligt
echter een besluit van den Brielschen magistraat van 23 Mei 15962) waarbij deze op
recommandatie van Jan Commersteyn, burgemeester van den Briel, mitsgaders ware en
goede getuigenis, nomineert tot bursaal in ‘t Collegie theologiae „Heyndrick Juriaeni,
den zoon van wijlen Juriaen Hendrixs, in zijn leven dienaar des H. Evangelij,
geprocreëert bij Guijrte Gerrits, onze medeburgers dochter”.
Hoe nu, werd Hendrik dus óók door Brielle voorgesteld? De eenige oplossng die
mij juist schijnt, is deze: door dit Brielsche besluit werd het mogelijk Hendrik een extratoelage te verschaffen uit de geestelijke goederen van Voorne. Men kende ook
extraordinaire alumni, en dat Hendrik inderdaad verplichtingen had aan Brielle,
bewijzen opdrachten zijner Theses – waarover later.
Zes jaren heeft Hendrik te Leiden doorgebracht – de daarvoor gestelde tijd. Het
eerste dezer met zijn ouderen broeder, wat zeker voor hem was een groote

1)
2)

Zie bijv. het formulier, hetwelk dr. Schotel opneemt onder de bijlagen tot zijn Studenten-oproer.
Zelfde portefeuille, oud nummer 43.
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steun in de nieuwe en roezige wereld. Samen gaan zij ook – blijkens het bewaard
gebleven verlofbriefje – den 30 Sept. 1596 naar huis, om 19 Oct. weer terug te keeren.
Ook den 28 Maart 1597 breekt voor hen eene vacantie aan. ‘t Is een vroolijk troepje dat
nu naar den Briel trekt; beide broeders worden verzeld van Tobias van Gellinchusen,
(naar het schijnt uit Leiden geboren, doch wiens familie woonde in den Briel) en
Cornelis Pieter Burchvliet, beide Brielsche alumni. Zij moeten 19 April weer in ‘t
College terug zijn.
Toenmaals gaf men zomers geen vacantie, al werd er sterk over de hitte geklaagd,
welke het leeren bijna ondoenlijk maakte.1) Enkel in ‘t voorjaar en in ‘t najaar (alsmede
op zekere feesten) hadden de studenten vrijaf.
‘t Zal zeker Hendrik sterk hebben aangegrepen den veelbelovenden ouderen
broeder na tweejarig samenzijn te zien sterven. Troost voor dezen en voor beider
moeder, dat Hendrik althans in de laatste oogenblikken den scheidende heeft kunnen
bijstaan!
Het volgende briefje, een paar maanden later door oom Jan Commersteyn
geschreven aan den regent (24 Sept. 1597) leert dat doodschulden waren te voldoen, en
tevens dat de Alkmaarder magistraat niet ongevoelig geacht werd voor een persoonlijk
bezoek van haren kweekeling.
Eerwaarde, zeergeliefde broeder in den Heere, alzoo de late vacantie alsnu
aanstaande is, zoo is mijn vriendelijk begeeren ter bede van onze zuster Geertgen
Gerritsdr. dat U Henricum, haar zoon, naar Alkmaar geliefd te zenden, om zijn
patroons met requisitie om penningen, daarmede hij zijn heve moeder moge
betalen de boeken, die hij uit zijn zaligen broeders achtergelaten boeken
behouden heeft (daarvan hij al reeds in ‘t gebruik is hebbende) ten einde dezelve
zijne moeder daarmede ten deele uit hare schulden, die zij om zaligen Abraham’s
wille gemaakt heeft, mocht geraken.
En begeere ook vriendelijk dat hij van Alkmaar komende, over Rotterdam
bij zijne moeder thuis mag komen een ordinaris tijd van vacantie.2)
Gelukkig dat onder den brief staat, dat deze in der haast is geschreven, want
anders zoude Janoom’s stijl wel ietwat bedenkelijk schijnen. Met hevemoeder
(eigenlijk baker) zal hier wel bedoeld zijn de huisvrouw van den fubregent Bertius, die
blijkens den reeds behandelden brief omtrent het betalen van Abraham’s boeken, als
een pleegmoeder

1) In het Leidsche gemeente-archief (reeds genoemde portefeuille, oud nummer 156) bevindt zich een
verzoekschrift om de October vacantie te verleggen naar Augustus. Dit stuk van 10 July 1598 is o.a. ook door
Henricus onderteekend. Hij heeft zich niet gevoegd bij een ander verzoekschrift (eveneens in de portefeuile
aanwezig) waarbij vele derzelfde onderteekenaars vragen om muziekinstrumenten te mogen bespelen.
2) Leidsch gemeentearchief, zelfde portefeuille, oud nummer 136.
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voor de alumni zorgde. Zij zal vermoedelijk wegens de laatste ziekte en het begraven
van Abraham, uitgaven hebben verricht, welke haar thans waren te vergoeden.
Niet enkel door bezoeken waren de betaalsheeren in goed humeur te houden! Ook
door opdrachten, hoogdravende, bulderende opdrachten, waartoe het latijn zich zoo
goed leent, want het is een taal zonder schaamte. Henricus heeft zich niet onbetuigd
gelaten. Denkelijk disputeerde hij gemakkelijk en gaarne (wat gewoonlijk samengaat),
hetgeen hem menige gelegenheid gaf tot gedrukte dankbetuigingen.
Niet minder dan achttien stel Theses van zijne hand bewaart de Leidsche
universiteit. Gedrukt met grooten letter, in kwarto formaat, beslaan de stellingen
meestal zes bladzijden. Het titelblad behelst tevens de opdracht, welke nu en dan
uitdijdt over de tweede bladzijde. Want onze student geeft ieder het zijne, en
voorzooveel ik zijne opdrachten vergeleek met die van anderen: er zit meer vuur in, en
zij zijn ook hartelijker.
Zijn eersteling – een onrijpe vrucht, erkent hij zelf – verschijnt in het derde
studiejaar. Zij betreft de Logica en is opgedragen aan twee Alkmaarder magistraten:
Dr. Adam van Foreest en Hercules Houten, alsmede aan twee Brielenaars: Jan
Commersteijn en den Brielschen rector. Uit deze opdracht is wellicht af te leiden dat
hij het meest te danken heeft – behalve aan zijn oom – aan den Alkmaarder dokter,
alsmede de Alkmaarsche en Brielsche schoolhoofden.
Zeer studentikoos, zijn de theses in het vak der Philosophie van ‘t zelfde jaar
opgedragen aan „zijne medestrijders onder de theologische vaandels.” Hij was dus
blijkbaar gezien bij zijne medebroeders.
In het volgende jaar (1599) verschijnt slechts één stel Theses. Wederom
behandelen zij de Logica, en zijn opgedragen aan den Alkmaarder maeceen Willem
Bardes – de ambtelooze, schatrijke burger van Amsterdamschen afkomst – zijn eigen
neef: burgemeester Dirk Dirkzoon Schelven, twee Brielsche predikanten en den
subregent Bertius. Gelijk men ziet: aan velen is hij dank schuldig, en gaarne brengt hij
deze.
Vijfmaal worden in het eeuwjaar Theres van Henricus gedrukt. Zij zijn allen van
theologischen aard, gelijk ook de zes uit 1601 en de vier uit 1602; verklaarbaar waar de
theologie meer en meer hoofdvak wordt. Familieleden, Alkmaarder regenten soms met
name genoemd, soms met een zwaai vereenigd – Alkmaarder en Brielsche predikanten,
zijn de dankbaar herdachte begunstigers.
Dat aan zijn vroegeren rector Barlaeus en aan Bardes nogmaals afzonderlijk
Theses worden opgedragen, bewijst dat zijne erkentelijkheid niet was van
voorbijgaanden aard.
Een stel Theses is opgedragen aan drie zijner medestudenten alsmede aan drie
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zonen van Cuchlinus; bewijs dat hij ook met het jongere geslacht op goeden voet staat.
De laatste Theres, welke hij doet drukken, zijn – gelijk betaamt – als een soort
eerbiedige afscheidsgroet gericht tot zijne Alkmaarder beschermers en de instellers van
het College: de Ridderschap en Steden van Holland.
Omtrent den inhoud der stellingen zij het mij vergund te zwijgen; moge later een
meer bevoegd naneef daaruit Hendrik’s ontwikkelingsgang blootleggen. Hier is slechts
aan te stippen dat blijkbaar bij ‘t naderen tot den mannelijken leeftijd het bloed sneller
en krachtiger ging vloeien: een stel Theres van 1601 is aan het priestercoelibaat, een
ander stel aan de polygamie, een derde aan de verboden graden van bloedverwantschap
gewijd.
Maar het meest trof mij de eenige uit het laatste studiejaar, welke zonder opdracht
bleef. Daarin bruischt leven! De titel luidt: Over de aller onderhoudende en bestierende
Voorzienigheid. De zinspreuk op het titelblad is gekozen uit het boek der Wijsheid:
„God maakt het kleine en het groote, en gelijkelijk zorgt hij voor alles.”
En aan het slot juicht, als een andere Frans van Assisi, St Augustijn in een
commentaar op de 148e psalm:
Wie heeft de leden gemaakt van mug en vloo, opdat zij haar stand zouden
hebben? Bezie welk vluchtig en nietig diertje gij ook wilt .... het heeft lief het
leven, het jaagt naar geneugten, het vermijdt de smart. Wie heeft de mug een
angel gegeven, opdat zij daarmede bloedzuige? Wie den Engel maakte in den
Hemel, Dezelfde heeft op aarde gemaakt het wormpje.
Van zijn eigen poëtisch talent is een staaltje bewaard achter de Theses van een
vriend (Januari 1599). De dichtregelen zijn gewijd aan Johan Maarten Lydius uit
Frankfort, zoon van den Franeker hoogleeraar Johannes Lydius.1)
Zie hier hoe een meer bevoegd naneef: Hugo Nolthenius, het gedicht heeft
vertaald in de maat van het oorrpronkelijke:
Dus besloot ge opnieuw de geslepen sophisten te vangen,
en door woorden van waarheid de vijanden te overtuigen.
O, wel machtig woord der Deugd! Van voortrefijk vernuft, wat
scherpte! te overwinnen zonder bedrog en misleiding!
Immers, die ten strijde met U zich rust, niet geweld, maar
kunst overwint hem. Intusschen, gulden gewiekt begeleidt U
juichend de glorie en voert U blijde uit den strijd weer ter woonstee.
En, zooals ‘t betwijfelde goud de Lydische steen toetst,

1)

Disputaties-verzameling der Leidsche Univerliteitsbibliotheek. Band 236 A. 4, 14e stuk.
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zoo ook toetst Lydius met zijn Lydisch vernuft der sophisten
woorden; de goede aanvaardt hij, verworpen worden de slechte.
Sieraad der jong’ren, heil uw vernuft! Wil niet rusten voordat ge uw
taak hebt ten einde gebracht; dan zal met den lauwer uw slapen
sieren de Delphische God, en gesierd, steeds naar hooger de Deugd U
voeren, zoodat eens gevierd worde uw naam overal in de wereld.
Was het zesjarig Leidsch verblijf niet zonder vrucht geweest, toch wenschte
Hendrik zich verder te bekwamen alvorens het predikambt te aanvaarden. Zouden de
zoo bewierookte Alkmaarsche maecenen hem niet gunnen wat de Brielenaars schonken
aan den zoon van den dronkenlap Burchvliet? Deze kreeg 300 gulden ‘s jaars ten einde
twee jaren te Genève te studeeren, en daarenboven voor reisgeld 150 gulden.
Maar Burchvliet was een Brielenaar’s kind, en de Alkmaarders hadden eigenlijk
niets uitstaande met Henricus. Dus klonk dan ook het besluit van de Alkmaarsche
vroedschap den 2en Mei 1602 ongunstig. Zie hier de desbetreffende aanteekening in de
Alkmaarder raadsboeken :
Ten zelve dage is het verzoek Henrici Nolthenii om nog voor een jaar of
twee tot Genève in Frankrijk gehouden te worden, afgeslagen, en goedgevonden
denzelve tot een eerlijk afscheid te geven de som van honderd vijftig gulden tot
kooping van kleeren, boeken en anders.1)
Hiermede waren Hendrik’s eerzuchtige plannen voor goed den bodem
ingeslagen, en bleef hem niets over dan thans te verzoeken het Statencollege te mogen
verlaten. Want evenals de opname, had ook het ontslag voeten in de aarde. En toevallig
is ook bewaard gebleven de minuut van het hierop betrekking hebbende document.2)
Aldus luidt die Remonstrance, gericht aan de Staten van Holland en
Westfriesland, kennelijk door Henricus zelf geschreven:
Alzoo Hendrik Nolthenius uit Medemblik, student in het College der
theologie te Leiden, op de nominatie van Heeren Burgemeesters en Regeerders
der stad Alkmaar, zich aldaar den tijd van zes jaren, door Haar E.E. geordineerd,
gehouden hebbende, door de voorzegde Heeren der stede Alkmaar ontslagen is
om uit het voornoemde College te vertrekken (gelijk zulks uit Haar E.E. brief aan
den achtbaren en hooggeleerden Regent D. Johannes

1) Medegedeeld door den gemeente-archivaris van Alkmaar. In het Leidsche gemeente-archief bevindt zich
een brief van 22 Juni 1602 waarbij de Alkmaarsche magistraat den regent mededeelt dat besloten was Hendrik
Nolthenius „ietwat toe te binden tot een eerlijk afscheid” uit het College. Ook zullen zij een nieuwen bursaal
aanwijzen. Blijkens een schrijven van 27 Sept. 1602 wordt als zoodanig Johan Forest voorgesteld, zoon van wijlen
den predikant Everard. (Staten-College, losse stukken, oude nummers 236 en 241).
2) Leidsch gemeente-archief. Staten-College tweede portefeuille 1602, oud nummer 234.
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Kuchlinus geschreven en hier aangehecht, kennelijk en openbaar is) zoo
verzoekt hij zeer reverentelijk om van haar E.E. ook ontslagen te worden, ten
einde hij naar den Briel naar zijn moeder moge vertrekken en zich aldaar zoo lang
in de studie der theologie bij den predikanten derzelve stede oefenen en ophouden
totdat God de Heer (van welken alle goede giften en gaven komen) hem eene
beroeping, welke het einde, wit en oogmerk zijner studie is, toezende.
Mooi is dit stuk allerminst. Hoe gewrongen, hoe vele tusschenzinnen! Als de
klassieke opvoeding Henricus geen beteren stijl leerde, was het geld besteed aan den
duren Horatius weggegooid. Veronderstellen wij liever, dat hij ten einde „reverentelijk”
te handelen, niet met eigen veeren voor de Heeren Staten dorst verschijnen, doch zijn
verzoek hulde in het kleed voor dergelijke gelegenheden door een stadhuisdienaar
samengeweven.
Maar in alle geval: Nazaten, neem dit verzoek niet tot voorbeeld! Zwelg niet in
tusschenzinnen en plaats het werkwoord waar zulks behoort: vlak achter het onderwerp,
en niet aan het einde der zin, als paarden achter den wagen.
Gunstig wordt op dit verzoek beschikt door Gecommiteerde raden (31 Juli 1602).
Doch gelijk te verwachten was, aan dit ontslag zijn voorwaarden verbonden, opdat het
doel worde bereikt, waarmede de beurs werd gegeven.
Hendrik moet belooven den lande van Holland en Westfriesland te dienen, en in
de eerste plaats zijne begunstigers: Burgemeesters en Regeerders der stad Alkmaar.
Geen beroep mag hij aannemen, noch zich op eenige andere wijze verbinden, zonder
deze heeren daarin te hebben gekend.
Eerst nadat hij dit beloofd heeft, mag de regent hem ontslaan en laten vertrekken.
Zes goede jaren bracht onze voorvader door in Leiden. Toevallig een tijdperk van
rust, gunstig voor de studie. De roezige jaren, welke in het studentenoproer eindigden,
waren juist voorbij, en de Arminiaansche beweging was nog niet aangevangen.
Daarenboven had Hendrik het voorrecht in den eersten tijd steun en leiding te vinden
bij een ouderen broeder; en aan hoevelen ontbreekt zulks in dat moeilijke en tevens
beslissende eerste studiejaar!
Nu keert hij terug naar zijne moeder, die zeker geniet (maar allicht óók wat angst
gevoelt) als haar knappe zoon den Brielschen preekstoel beklimt tot verdere oefening.
Blijkbaar valt hij bij de predikanten in den smaak, zoodat zij de Bommeneders op
Hendrik wijzen.
Om een beroep naar Bommenede aan te nemen, was vergunning noodig der
Alkmaarsche heeren, overeenkomstig de voorwaarden, gesteld bij het verlaten
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van het Leidsche college. Doch waar de Alkmaarsche en Brielsche magistraten steeds
elkander ter wille waren, en Hendrik wederzijdsch verwant was, is het begrijpelijk dat
dit verlof verkregen werd.
Met het Bommeneder beroep scheidt Hendrik uit den huiselijken kring. Dat hij
later moeder Geertruijd sterken kon voor de reis naar de Eeuwigheid, en zij in zijne
armen stierf, is zeker wel de beste belooning geweest, welke hier op aarde de weduwe
voor al haar zorgen kon verlangen.
Eb en vloed mogen, toen Bommenede onderging, Geertruijd’s stoffelijk
overblijfsel her en derwaarts verspreid hebben in de Zeeuwsche stroomen, de
nagedachtenis onzer Hollandsche stammoeder blijve in eere bij het nageslacht, zoo lang
dit zelf besta!
Door haren zoon heeft zij dit aan ons verdiend.
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III.
Ds. HENRICUS (1580–1631).
(Geslachtslijst blz. 7).
I. JAREN VAN STRIJD (1603–1618). Beroep naar Bommende. – Examen voor
de Classe van Voorne. – Ontstaan van Bommenede. – De Allerheiligenvloed van 1570.
– Bommenede versterkt tegen de Spanjaarden. – Ingenomen en uitgemoord 1575. – De
strijd tusschen remonstranten en contra-remonstranten in de Classe Voorne. – De
houding van den Brielschen magistraat. – Splitsing der Classe. – Triomf der contraremonstranten. – Het classicale boek krijgt dubbele notulen. – Naspel in de provinciale
synode 1618.
In de vergadering der Classe van Voorne en Putten op 8 April 1603 verschijnen
twee personen uit Bommenede, een diaken en een wethouder (Magistraat en Kerk gaan
samen!) en „hebben verklaard beroeping gedaan te hebben op een jongman Henricus
Nolthenius; welke beroeping bij de vergadering is gevisiteerd, en goedgevonden dat hij
haar zal volgen”.1)
In de vergadering op 6 Juni daaraanvolgende wordt de beroepene geexamineerd
in al de voornaamste hoofdpunten der christelijke religie, nadat hij eene propositie
gedaan heeft uit Lucas 10:21. De uitslag wordt aldus genotuleerd „zijn antwoord is voor
goed gehouden, zoo van de gedeputeerden der Synode als van de Classe; hebben ook
goed genoegen gehad in zijne propositie. Derhalve is hij van beiden met handgeving
opgenomen, en gestatueert dat hij tot Bommenede zal voorgesteld worden op den
naarkomenden Zondag van Arnoldus Timmerman, den Zondag daaraan van Cornelis
Damman, en den 3en van eenen dienaar uit den Briel aldaar zal bevestigd werden.”
Lucas 10:21 luidt: Te dier ure verheugde zich Jezus in den geest, en zeide: Ik
dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en
verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader!
want alzóó is geweest het welbehagen voor U.

1) Het actenboek bevindt zich in het classicaal archief te Brielle. De hier volgende bijzonderheden zijn
ontleend aan artikelen van wijlen den Brielschen archivaris H. de Jager, in de Navorscher van 1892, 1895, 1896 en
1900.
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Ds. Henricus, die op dezen schijnbaar eenvoudigen, doch zoo diepzinnigen tekst
getoetst werd en goedbevonden, komt als opvolger van Ds. Ephraim Dierckens te
Bommenede op stoel. Hij werd zoodoende dé zevende predikant van dit raadselachtige,
thans in de diepte verdwenen plaatsje.1)
Want hoewel op een der Zeeuwsche eilanden gelegen, behoorde het tot Holland,
en hoewel slechts een dorp, was het versterkt als een stad.
In den korten tijd van haar bestaan was Bommenede een zeer bedrijvige plaats,
en vooral beoefenden de bewoners de vischvangst. Voor visschers lag het dan ook als
uitgekozen: aan diep water, op een vooruitstekende, derhalve goed bezeilbare landpunt.
Volgens van der Aa was de reede zóó geschikt, dat zelfs Zierikzeesche visschers daar
dikwijls op stroom hun visch verkochten.
De schorren waarop Bommenede werd gesticht, waren in 1412 aan de Heeren van
Voorne ter indijking gegeven. Hoewel de zoo ontstane polder aan de overzijde lag van
de Grevelingen, werd deze dientengevolge tot Voorne gerekend, en derhalve tot het
Hollandsche graafschap, hoewel Zeeland zulks betwiste. Die twist duurde tot 22 Sept.
1684. Toen stond Holland gaarne de bezitting af … doch helaas, zij was waardeloos
geworden!
Van het stadje zelf geeft oversstaande plattegrond een voorstelling. Het is eene
verkleinde gedeeltelijke afdruk van eene potloodteekening gemaakt door Zacharias
Roman voor Rochus Hoffer, heer van Bommenede, en thans deel uitmakende van den
atlas Bodel Nijenhuis (Leidsche universiteits biblioteek). Aangezien Rochus de
heerlijkheid erfde van zijnen vader Adrianus, die in 1644 overleed, moet deze teekening
omtrent het midden der 17e eeuw vervaardigd zijn. Zij had blijkens eene aanteekening
op de kaart gesteld, ten doel een beeld te geven van den Spaanschen aanval op
Bommenede in 1575. Het gezicht is uit het noorden genomen – de Spanjaarden rukken
op uit het zuiden, over den dijk. Zij kunnen geen anderen weg kiezen, want het
binnendijksland is door de Bommeneders onder water gezet, blijkens eene aanteekening
op de schets. – Links – dus ten oosten – ligt de haven, waarvan de ingang door een
tonbaken is aangeduid. (Op de gravure van Roman, op bladzijde 224 verkleind
voorgesteld, is het gezicht op Bommenede daarentegen uit het zuiden genomen; de dijk,
waarover de Spanjaarden trokken, ligt nu op den voorgrond, en de haven rechts van den
beschouwer).
De plattegrond schijnt een soort schetsontwerp te zijn, althans de teekening staat
nog in potlood, behalve het wapen van Hoffer en de opdracht in een cartouche. Deze
zijn in inkt gezet; die opdracht zelfs eenigszins slordig. Doch hoe dit zij, Roman’s

1)

Zie de lijst der Bommeneder predikanten in de Navorscher, 1891.
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plattegrond geeft den indruk zéér nauwkeurig te zijn, (zelfs de overtoom: het wiel, is
niet vergeten!) al is de zonderlinge fout begaan om menschen en dieren op te groote
schaal te teekenen, wat echter verschoonbaar is als de teekening enkel als schets diende.
Die indruk van nauwkeurigheid wordt versterkt door het feit dat deze plattegrond
slechts zéér weinig afwijkt van die, welke voorkomt op de kaart van den polder van
Bommenede door den landmeter van Voorne, Jan Huiberes, vervaardigd in 1596
(aanwezig op het Rijksarchief te ‘s Gravenhage, no 2769). Ook op die kaart is
Bommenede in vogelvlucht voorgesteld, en de kerk, de huizen, de wallen enz. zijn alle
dezelfde – alleen, wijl op veel kleinere schaal, is Huiberes plattegrond niet zoo
uitvoerig. De kleine verschillen tusschen beide teekeningen zijn trouwens, behalve uit
verschil in schaal, gemakkelijk te verklaren uit het feit, dat voor Huiberes de stad
bijzaak, voor Roman hoofdzaak was. Wel treft het dat de alleenstaande vierkante toren
ten oosten van de georienteerde kerk, op Huiberes kaart zeer groot is geteekend en zeer
klein op die van Roman. Op Huiberes kaart is daarenboven onder de spits duidelijk te
zien een groote open ruimte of holte, met balustrade – een bouworde, welke ook
gevonden wordt bij sommige Zwitsersche kerktorens. Dat deze toren inderdaad een
kerktoren was, bewijst de groote haan welke Huiberes als windwijzer teekent.
Misschien was het een klokketoren, gelijk er thans nog een te Enkhuizen staat, hoewel
de plaats achter het koor eenigzins zonderling schijnt. Het eenige, werkelijk groote
verschil tusschen beide plattegronden, heeft betrekking op het zeestrand en de
buitenhaven. De uitvoerigheid waarmede Roman de staketwerken en de hoofden
teekent, dat hij deze opnam naar de natuur; hij geeft dus den toestand weder omtrent
het midden der 17e eeuw – ten tijde dus dat de zoon van Ds. Henricus Nolthenius, onze
voorvader Ds. Georgius, de standplaats Bommenede voor Dreischor verwisselde. En
toen was de toestand van het strand veel ongunstiger dan in 1596, toen Huiberes zijne
opname deed. Bij Huiberes steekt de buitenhaven recht oostwaarts uit, en is deze in het
strand ofde slikken uitgegraven over een lengte van vijftig roeden. Aan het zeeeinde is
slechts één kort houten havenhoofd uitgebracht (aan den noordkant der haven). Bij
Roman is de buitenhaven daarentegen kort, bestaat over de geheele lengte uit paalwerk,
en is noordwaarts omgebogen. Terwijl bij Huiberes de slikken nog een zeventigtal
roeden reiken buiten het paalwerk, dat aan de noordzijde de verdediging uitmaakt van
het stadje, zijn die bij Roman geheel verdwenen: de zee staat tot aan de stad, welke door
tal van staketwerken tegen oeverafname wordt beschermd.1)

1) Dat trouwens reeds ten tijde van Huiberes de toestand niet over gunstig was, bewijzen de vele uitgegraven
stukken lands langs de binnenzijde van den zeedijk. (Uutgelaen land staat in die perceelen geschreven, welke
overigens gekenmerkt zijn door dijkputten van onregelmatige gedaante.) Blijkbaar had men de dijken moeten
herstellen ten kotte van het binnengedijkte land.
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Tot juist begrip van Bommenede s hachelijken toestand, welke eindigde met
volslagen ondergang van het plaatsje, is op onderstaand brokstuk van de
Waterstaatskaart de toenmalige ligging aangegeven. Daaruit blijkt dat heden ten dage
juist de diepe geul der Grevelingen loopt waar eenmaal Bommenede stond. Uit dit
kaartje (dat later uitvoeriger zal behandeld worden) volgt dat toenmaals Brouwershaven
ver landwaarts lag, aan eene kreek. Het was in oude tijden een open plaats (d.w.z.:
onverdedigd) en van veel minder beteekenis dan Bommenede. Doch de tijden
verkeerden. Met den Allerheiligen vloed van 1 Nov. 1570 braken de dijken van
Bommenede en Kykuit door, de huizen aldaar leden veel van het water, en de meest
gegoede ingezetenen vertrokken
naar Brouwershaven. Om tot
blijvende verhuizing aan te lokken,
beloofde de Brouwenshavener
magistraat hun groote vrijdommen,
daarbij er de aandacht op vestigend
dat de Bommeneders op zeer hooge
lasten zouden komen wegens het
herstellen der breuken. Inderdaad
vaardigde de koning van Spanje
den 24 Maart 1571 eene
ordonnantie uit, waarbij tot herstel
van de schade, voor een zeker
aantal jaren accijnsen, lastgelden en
imposten werden geheven, zoowel
binnen- als buiten Bommenede en
in de naastbij gelegen polders.
Nauwelijks echter waren de breuken gedicht, door de zee geslagen, of gevaren
van anderen aard naken op. De Spanjaarden waren uit het land te houden. De ligging
op de landpunt bestemde Bommenede als van zelf tot versterking, en door wal en gracht
werd de driehoek van het polderland afgesneden. Voor de bewoners had zulks echter
hoogst onaangename gevolgen. Wel werd in 1575 heldhaftig een eersten Spaanschen
aanval afgeslagen – waartoe van allerwege hulp aansnelde (zelfs van Heusden uit) –
doch kort daarna werd de stad stormender hand ingenomen, na een scherp beleg van
twintig dagen, waarbij de verdedigers – aanvankelijk 600 man sterk – tot twintig
„gezonde mannen” slonken. Alles daarbinnen werd over de kling gejaagd.
Stellig was de burgerij nog vervuld van die gruweldaad, toen Ds. Henricus het
predikambt aanvaarde. En de predikant zal, den loop der gebeurtenissen volgend,
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zich verheugd hebben dat de voortdurende voorspoed onzer wapenen meer en meer
vijandelijke aanvallen denkbeeldig maakten. Toch niet heelemaal denkbeeldig: nog
dikwijls drong tot het eiland door het krijgsrumoer, en in September 1631 – kort dus
voor het overlijden van Henricus – vond bij de zuidpunt, tusschen Vianen en Stavenisse
een zeeslag plaats, waarbij gelukkig de Spanjaarden werden geslagen en hunne vloot
veroverd.
Een andere strijd echter kwam op en nam steeds toe in hevigheid: de oorlog
tusschen de protestanten onderling, welke feller woedde naarmate de katholieke vijand
minder was te duchten. Had de vader er een voorproefje van gehad te Medemblik, de
zoon stond midden in het vuur. Nederland verdeelde zich in twee kampen:
remonstranten en contra-remonstranten, en de strijd in den boezem der Kerk werd
weldra een strijd tusschen Kerk en Staat.
Ik zal niet trachten – zelfs niet in ‘t kort – dien burgeroorlog te schetsen. Den niet
theologisch geschoolden lezer worde aanbevolen kennis te nemen van het eerste deel
van professor Knappert’s Geschiedenis van de Nederlandsch hervormde Kerk
gedurende de 16e en 17e eeuw. (Meulenhoff en Co., Amsterdam, 1911). Op boeiende
wijze is daarin beschreven den fellen strijd, in naam van den Vredestichter gestreden.
Hier worde enkel het kleine gevechtsterrein in oogenschouw genomen, waarop onze
voorvader zich moest bewegen.
Nauwelijks had Ds. Henricus den dienst aanvaardt, Of hij vond reeds reden tot
droefenis. Een der Bommeneder ouderlingen begaf zich tot den wederdoop gelijk blijkt
uit de acta der Voornsche classe, gehouden 1 April 1604.
Dan verliezen wij hem uit het oog voor vele jaren, want alle plaatselijke
bescheiden betreffende Bommenede vóór den jare 1650 zijn spoorloos verdwenen, even
als de plaats zelve, terwijl het tweede boek der Classe Voorne dat ons omtrent de eerste
Bommeneder jaren van onze voorvader zoude kunnen inlichten, in de troebelen
verloren schijnt geraakt. Het derde boek is echter behouden gebleven, en hieruit is
geput, wat thans worde medegedeeld.
Wanneer wij Ds. Henricus wederom aantreffen, staat hij in den vollen strijd.
Streng Calvinist, vecht hij in de gelederen der toen in Voorne zwakkere partij van de
contra-remonstranten. Want de Magistraat steunde de remonstranten.
Op den beslissenden dag te Brielle, den 26 Mei 1615, is hij scriba der Classe –
wat m.i. bewijst dat zelfs de vijandige classicale meerderheid vertrouwen heeft in zijne
onpartijdigheid.
Reeds den 7e April hadden een tiental orthodoxe leeraren, te Oudenhoorn
samengekomen, besloten in de eerstkomende classicale vergadering afscheid te nemen
van hunne remonstrantsche broeders „wegens de schadelijkheid en valschheid van de
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leer”, die deze in de kerken van Voorne „met geweld zoeken in te dringen”. Daags voor
den beslissenden dag, houden de verbondenen eene voorvergadering, waarbij ook Ds.
Henricus aanwezig is. Ten einde de eer aan zich te houden, wordt besloten in de Classe
den eisch te stellen, dat hunne dwalende broeders zich zouden onderwerpen aan het
oordeel en censuur der classicale vergadering.
Strijd voorziende, verschijnen ook eenige leden van den Brielschen magistraat in
de Classe. De contra-remonstranten stellen hunnen eisch en bieden de tegenpartij
genadiglijk aan de fouten aan te wijzen harer Leer, indien zij zich onderwerpt. De
remonstranten verlaten de zaal ten einde het antwoord te beramen. Wederom
binnenstaande, weigeren zij ronduit. Zij waren even goed predikant als de contraremonstrantsche broeders, en deze hadden op ‘t stuk van de Leer niets over hen te
zeggen.
Toen staan de orthodoxen op en verklaren niet langer met zulke broeders
classicaal te willen vergaderen. Maar nog vóór zij de deur bereiken voegt burgemeester
Hartwich hun een hartig woordje toe: waar zulke bijeenkomsten geen vrucht konden
dragen, moest maar van hooger hand worden ingegrepen!
Inderdaad, geen looze bedreiging. Drie dagen daarna worden eenige leden der
classe door den magistraat uitgenoodigd ‘s avonds van den 2en Juni naar Brielle te
komen, ten einde den volgenden dag in besogne te treden. Daarbij wordt medegedeeld
dat tevens tegenwoordig zullen zijn „zulke personen, die den stand der Kerk gaarne in
de meeste vrede en eenigheid zagen hersteld.”
Om eerder het doel te bereiken, had de magistraat niet aan alle contraremonstranten de uitnoodiging verzonden, maar alleen aan de meer-gematigden.
Konden dezen tot samenwerking worden overgehaald, dan zouden de alleen blijvende
heethoofden wel moeten volgen!
Ds. Henricus wordt blijkbaar tot de gematigden gerekend, want hij krijgt eene
uitnoodiging tot de bijeenkomst. Deze verloopt echter anders dan de magistraat
verwachtte. Duurzaam teeken dat geen hereeniging plaats vond, doch een volslagen
breuk volgde, zijn de twee notulen, welke van deze vergadering werden gehouden.
Beide bevinden zich in ‘t zelfde classicale boek, doch de eene – die van remonstrantsche
zijde – is dadelijk ingeschreven, terwijl de contra-remonstrantsche lezing eerst veel later
werd opgenomen.
Aangezien Ds. Henricus tot de doleerende partij behoorde, wordt hier haar
verslag van de vergadering gevolgd. Zes contra-remonstrantsche predikanten,
waaronder onze voorvader, verschijnen voor den magistraat. Zij weigeren te gaan zitten
en eenig antwoord te geven vóórdat de tegenpartij is binnengelaten. Blijkbaar vreezen
zij dat men hunne antwoorden aan deze verkeerd zal overbrengen. De magistraat moet
toegeven, de tegenpartij wordt binnengeroepen; elf remonstrantsche predikanten! Elf
tegen zes! – de strijd is ongelijk, en den uitslag voorziende, volharden de doleerenden
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in hunne houding, weigeren zich neer te zetten, niettegenstaande de Baljuw hen daartoe
aanzocht, en geven als reden op dat deze vergadering niet kan beschouwd worden als
eene classicale vergadering, aangezien wel een derde deel der leden afwezig is. De
magistraat is woedend zoo den toeleg mislukt te zien; er vallen hooge woorden, en
eindelijk vertrekken de eerstgeroepenen „omdat wij zagen, dat de baljuw Otto van
Zevenster, ons niet met zoetigheid naar zijn zin kunnende neerzetten, zeer tegen ons
heeft uitgevaren, vele schandelijke propoosten voerende.”
Wat nu? De in de zaal blijvende remonstranten besluiten thans eene Classe uit te
schrijven tegen den 14en September, in de hoop dat ondertusschen de gemoederen wat
bedaard zullen zijn.
‘t Had er niets van. Druk voeren de doleerenden van ‘t eene eiland naar het andere,
trotseerend stroom en golven. Niettegenstaande de gebrekkige middelen van vervoer,
ziet men ze driemaal samenkomen op verschillende plaatsen: den 28en Juli, den 20en
Augustus, den 8en September. Natuurlijk beschouwen ook deze verbondenen zich als
de eenige wettige Classe, en houden als zoodanig notulen. Aangezien het classicale
boek zich in handen der tegenpartij bevindt, knnnen zij deze echter voorloopig niet
inschrijven. Doch geen nood!
Ds. Henricus is op geen dezer vergaderingen aanwezig. Ook behoort hij niet tot
het tweetal dat de doleerenden afvaardigen naar de uitgeschreven vergadering op 14
Sept. Trouwens deze komen niet om samen te werken, doch enkel om te verklaren, dat
zij met de Classe te Brielle geen gemeenschap zullen houden, zoolang de bekende
„désordres” niet gebeterd zijn.
Zoo desalniettemin op de volgende, niet door hen als wettig erkende, vergadering
verschijnen de doleerende predikanten Nolthenius, Leo en Valerius, heeft zulks eene
bijzondere reden. De Heeren Staten grijpen in, en besluiten den 22 Dec. 1615 een
vermaning aan de Classe te zenden. Enkel uit eerbied voor de hooge overheid komen
de drie contra-remonstranten dit schrijven hooren voorlezen. Zij verzoeken copie van
de missive en resolutien der Staten, ten einde op de volgende Classe hunne bezwaren
en die hunner broederen te kunnen uitbrengen.1)
Zoo zien wij dus deze predikanten opnieuw verschijnen in Brielle den 30 Aug.
1616. Baljuw en burgemeesters zijn ter vergadering aanwezig ten einde ze vrees aan te
jagen. Zóó weinig vertrouwen de drie rechtzinnigen de tegenpartij, dat zij enkel
mondeling hunne bezwaren mededeelen.2) Zij willen deze dan alleen op schrift
brengen, indien de remonstranten belooven schriftelijk te antwoorden. Zelfs aan den
magistraat

1)

De resolutie bevindt zich op de Kon. Bibliotheek (pamflettenverzameling Muller, no. 1170).
Het bezwaarschrift is opgenomen als bijlage E tot het verweerschrift van Ds. Willem Crijnsze door H. de
Jager. (Bijdragen van het Historisch. genootschap, 17e deel.)
2)
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weigeren zij afschrift, waarna de drie predikanten – waaronder Ds. Henricus – „door
den heer Baljuw zeer ernstig aangesproken, bekeven, berispt en bedreigd zijn”.1) Men
ziet: de zoon trof het te Brielle niet veel beter dan de vader te Medemblik!
Evenmin als elders, beperkte de brand zich in Voorne tot de Kerk, maar sloeg uit
op straat. En de burgerij ging natuurlijk verder dan hare leidslieden. Uit een briefje aan
de Staten, welke de remonstrantsche predikanten in „hunne” Classe van 26 Juni 1617
opstelden, klagen zij, dat de gemeene man hun aanwreef: „God, hemel en hel, en een
leven na dit leven te ontkennen, en te leeren dat God zich de menschen niet aantrekt,
noch voor, noch na hun dood; ja, dat een mensch sterft als een beest.”
‘t Was hoog tijd dat de brand gebluscht werd. Het vuurtje, door den niets kwaads
vermoedende Arminius in den jare 1604 in zijn boekvertrek gestookt, en door Gomarus
aangeblazen, dreigde met de Kerk ook den Staat te verderven. Jammer slechts dat met
zoo edel bloed het vuur gebluscht moest worden!2)

1)

Archief der Ned. Kerkgeschiedenis, 3e deel, blz. 364.
Men is wel eens geneigd de remonstranten of Arminianen als de gematigden en bedaardente beschouwen,
de contra-remonstranten of Calvinisten als de heftige en onverdraagzame. Dit is niet juist. Mogen al in den beginne
de Arminianen meer zachtzinnig zijn geweest dan bunne tegenstanders, naarmate de lagere klassen meer en meer
aan den strijd deelnamen en de strijd langer duurde, werd dit anders. Maurits was wel genoodzaakt, wilde het land
niet ondergaan, beslist partij te kiezen en scherp in te grijpen. Een treffend staaltje van den geest, welke de
Arminianen bezielde, levert de bejegening van den zeevaarder David Pieterz. de Vries door een Arminiaan, hieronder
overgenomen uit de Korte Historiael ende Journaels aenteyckeninge. uitgegeven van wege de Linschotenvereeniging door dr. H.T. Colenbrander, 1911.
Den 20 Augustus 1618 ligt het schip van de Vries zeilree aan het Hoornsche havenhoofd. Van de mast waait
de prinsenvlag met het wapen van Prins Maurits. Bij het aan boord gaan wordt de Vries aangesproken door den
poortwachter. (Aan het landeinde van het hoofd ligt – zooals iedereen weet, die Hoorn bezocht – een fraaie groote
poort-toren, toenmaals de toegang tot het hoofd.) De poorter vraagt hem „met vuile en onbekwame woorden”, wie
hem stout ried dat hij Maurits wapen in zijn vlag deed waaien, en dat men deze met alle zijne Predestinateurs en
Calvinisten welhaast naar Duitschland of Frankrijk zoude jagen. De poorter sprak er zelfs van de vlag te willen
afhalen. De Vries gaf hem ten antwoord, dat hij ‘t maar probeeren moest en dat een musketkogel hem dan wel daartoe
den lust zoude benemen. Waarop de poorter antwoordde: ‘t was beter Spaansch als Raamsch, hierbij zinspelende op
de plaats waar de Calvinisten te Hoorn predikten, zijnde het veld waarop de droogscheerdersramen stonden.
„’t Schijnt dat deze factie de tirannie van de Spanjaarden en den wreeden Duc d’Alve al vergeten was, en de
weldaad van ‘t Huis van Nassauw al door ‘t hoofd was” – schrijft de Vries verontwaardigd voort. Begrijpelijk dan
ook, dat wanneer den 28 Juni 1619 een schip uit Hoorn binnenvalt te Alicante, waar onze zeevaarder ligt met zijn
vaartuig en tijding brengt van de onthoofding van Jan van Oldenbarneveld, de vurige prinsgezinde zulks hoogelijk
goedkeurt „alzoo hij (door toedoen van de Arminianen) het land zocht in een bloedbad te stellen en Prins Maurits
(die zijn leven Voor de Landen gewaagd had) zijne authoriteit te benemen”.
2)
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Het gevangen nemen van Oldenbarneveld, Hogerbeets en de Groot (Juli en
Augustus 1618), het uitschrijven der Dordtsche nationale synode doen de
remonstranten bakzijl halen. Toen den 3en October 1618 Ds. Henricus Nolthenius en
Ds. Johannes Agricola uit Heenvliet, op last hunner gelijkgezinde broeders op nieuw
verschijnen voor den Brielschen magistraat, is de bejegening eene geheel andere. Zij
hadden in opdracht te verzoeken dat het classicale boek op een „neutrale” plaats werde
gelegd, eveuals het kerkzegel. Na eenig dralen brachten de remonstranten, die het
classicale boek in handen hadden, zulks op de secretarie. Maar het boek zag er vreemd
uit! Met toestemming van den remonstrantschen magistraat hadden zij toegezegeld de
notulen van de vergaderingen door hen gehouden sedert de afscheiding der
doleerenden.
Nogmaals verschijnen Ds. Henricus en een ambtsbroeder den 28en November
daaropvolgende ten stadhuize, thans boek en zegel opeischende. De magistraat voldoet
aan dit verzoek, en de triomfeerende contra-remonstranten haasten zich Ds. Agricola
op te dragen hunne eigen samenkomsten, de eenige welke zij wettig achten, in te
schrijven in het vurig begeerde boek. Zoodoende bergt thans eenzelfde hoornenband de
beide lezingen van den strijd. Rustig dommelt thans het boek dat zoo veel strijd zag, in
de kast der consistoriekamer van de Brielsche kerk. Weinig zal Ds. Henricus gedroomd
hebben, dat een zijner nazaten zulks in de 20e eeuw eerbiedig zoude ter hand nemen.
Nog meer zoude het den contra-remonstrant verheugd hebben dat eene afstammelinge
op het einde der 18e eeuw huwen zoude met een nazaat van den ongetwijfeld door hem
hoog vereerden Jean Diodati, de Geneefsche predikant, die op de Dordsche synode zoo
krachtig bevorderde de veroordeeling der remonstrantsche leerstellingen. Bekend
gebleven is diens gezegde: „De Canons van Dordtrecht hebben Oldenbarneveld het
hoofd afgeschoten”1), – eene woordspeling welke prof. Knappert „akelig, maar niet
onjuist vint”.
Doch alvorens te Dordt de nationale strijd werd beslist, had de schermutseling in
de Voornsche classe een naspel in de Provinciale synode. Ds. Henricus, wiens flinke
houding tegenover den Brielschen magistraat blijkbaar indruk gemaakt had, werd door
zijne ambtsbroeders afgevaardigd naar de Zuid-Hollandsche synode, welke te Delft van
8 Oct. tot 6 Nov. 1618 werd gehouden. Jammer slechts dat hij niet, zooals schrijver
dezes, er zijn intrek kon nemen in het gaftvrij huis van zijn nazaat Hugo!
Met zijn voormaligen studiegenoot, de door zijn broeder Abraham bezongen

1) Met canons zijn hier bedoeld de canones of nadere verklaringen der Hervormde leer, opgesteld in de
Nationale synode.
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Ds. Florianus uit Zuidland, had hij de ietwat stekelige opdracht om uit naam en op last
van de gesepareerde broeders in de Classe van Brielle te protesteeren tegen de
aanwezigheid der predikanten Ryckewaert en Carpentarius uit de zelfde Classe, die de
remonstranten hadden afgevaardigd. „In goede conscientie konden zij niet als
christelijke broeders met hen zitten, overmits niet acht was geslagen op haar protest,
indertijd aan de Provinciale synode te Dordt gezonden.”
De gesepareerde broeders hadden het tijstip van hun protest slecht gekozen, en
aan hun getwist te groot gewicht bijgelegd, zooals wel meer eens geschiedt door wie in
kleinen kring leven. Voor dergelijke plaatselijke strubbelingen kon de Provinciale
synode thans geen ooren hebben. Nu gold het zich niet te verzwakken door
schermutselingen, maar den grooten slag te slaan tegen de remonstranten. Eenigzins
scherp worden dan ook Ds. Nolthenius en Ds. Florianus vermaand hunne zitplaatsen in
te nemen, ten einde deze vergadering niet vruchteloos te maken. Ook wordt hun onder
‘t oog gebracht, dat het doel dezer synode niet is te beoordeelen of men de
remonstranten als broeders erkennen zoude, doch om de zaken te praepareeren, opdat
de Nationale synode zulks zoude doen.
Het was waarlijk niet noodig op de beslissing der Nationale synode vooruit te
loopen! En waarom aan Ds. Ryckewaart en Ds. Carpentarius niet het bittere genoegen
te gunnen met eigen oogen het schavot te zien timmeren, waarop men aan hen het
eindvonnis zoude voltrekken.
Inderdaad, de Dordsche vaderen hebben het vertrouwen, in hen gesteld, niet
beschaamd. Zij hebben gedaan „wat zij op hun standpunt en in hun tijd moesten doen”
– schrijft professor Knappert. De voor ‘t vaderland zoo hoog noodige rust werd door
het theologisch vonnis hersteld, en van hoe groot gewicht men de rechtspraak achtte,
wordt het best bewezen door de groote som gelds, welke onze zuinige vaders er voor
over hadden. Van heinde en ver werden geleerden tot rechters genoodigd en deze
vorstelijk bezoldigd en onthaald. Niet minder dan drie ton gouds heeft de Dordtsche
nationale synode gekost; met de tegenwoordige waarde van het geld gemeten: ruim een
millioen gulden. Toch niet te duur. Want wat ware in die tijden geworden van de
eenheid van Staat zonder de eenheid van Kerk?

II. PREDIKANTEN WEL EN WEE (1604–1625). Ds. Henricus’ huwelijk met
een Kampensch meisje. – Ambtsreizen. – De Bommeneder schoolmeesters. –
Ongeschikte candidaten. – Ds. Henricus als eerste geplaatst op de voordracht voor
rector der Brielsche latijnsche school, verschoont zich op goede gronden. – De
schrijfkunst van ds. Henricus. – Zijn afschrift der synodale acten en de daarvoor
ontvangen belooning. – Jaartalspreuken. – Afvaardiging van Ds. Henricus naar
provinciale Synoden. – Is

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

232

III. DS. HENRICUS, 1580–1631.

correspondent voor Groningen en Gelderland. – Beteekenis der correspondenties. –
Synodale opdrachten. – Het predikants-tractement. – Kindergeld. –
Tractementsverhooging.
Anderhalf jaar nadat Ds. Henricus zijn intrek genomen had in de Bommeneder
pastorie, voerde hij er eene Domineesche in. Een Kampensch meisje, zeker een
speelnootje zijner jeugd: Siburga Cornelisdochter. Haar geslachtsnaam is onbekend,
wellicht Schaep.1) Tien kinderen schonk zij Ds. Henricus, zeven en twintig jaren deelde
zij met hem te Bommenede lief en leed.
Dikwijls moest hij haar daar alleen laten. Want de predikanten waren verplicht de
classicale vergaderingen bij te wonen, en hieraan werd streng de hand gehouden. Doch
de eigenaardige ligging van Bommenede op een Zeeuwsch eiland, maakte zulks zeer
bezwaarlijk, en menige vergadering zal Ds. Henricus bij ongunstigen wind vele dagen
gekost hebben. Daarenboven werd hij telkens afgevaardigd door de Classe naar de
provinciale synode – een bewijs dat hij hoog stond aangeschreven bij zijne ambts
broeders – maar met dat al een tijdroovend werk.
Toch verwaarloosde hij niet de belangen zijner kudde. Vooral de school, of
juister: de schoolmeester was hem een voorwerp van aanhoudende zorg.
Met de nederlaag der remonstranten viel wel de remonstrantsche schoolmeester,
maar hoe deze te vervangen? Blijkbaar was onder scholarchen het afgelegen
Bommenede weinig gewild. Dat zal dan ook wel reden geweest zijn dat in de classicale
vergadering van 23 Oct. 1619 een ietwat vreemdsoortig sollisitant wordt geexamineerd:
de secretaris van Bommenede. Met werkzaamheden op ‘t stadhuis was blijkbaar Pieter
Martensz niet overkropt. Tot het „lezen” (voorlezen) werd hij bekwaam gevonden,
maar ‘t haperde bij hem in het zingen. En wat was toen ter tijde een schoolmeester
waard, die jongens niet kon leeren psalmen uitgalmen of de gemeente voorgaan in den
kerkzang? De secretaris werd dus slechts „bij provisie” toegelaten. Een herexamen viel
niet mede – maak eens een nachtegaal van een kikvorsch! Toch nam de Classe geduld
bij gebrek aan beter. Zij gaf hem nog eenigen tijd om zich te oefenen in het zingen van
psalmen, mocht hij ook dan niet voldoen, dan zoude ontslag volgen. Naar het schijnt

1) Deze veronderstelling wordt gemaakt in de Navorscher, 1882. Bij eene acte van 19 Mei 1637 geeft zij nl.
volmacht om te Krimpen ƒ275 te ontvangen van Meeus Cornelisz Schaep en de wed. van Jan Cornelisz Schaep;
beiden Corneliszoon, evenals zij Cornelisdochter, derhalve wellicht hare broeders. In Kampen woonde inderdaad in
dien tijd een geslacht Schaep. Het reeds aangehaalde aanteekeningboek der Kamper kosters geeft geen licht. Slechts
één Burgje Cornelisz wordt gevonden onder de Avondmaalgangsters, doch dit moet een andere zijn geweest. Want
die Burgje Cornelisz „uit Enkhuizen” ging 1581 ter Nachtmaal. Toen was de toekomnige echtgenoote van Ds.
Henricus waarschijnlijk nog niet geboren.
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zag de secretaris-schoolmeester geen kans zijne voorgestelden te voldoen, althans hij
geeft laatstgenoemde betrekking op.
De acta van April 1621 vermelden het examen van Jan Cornelisze, beroepen
schoolmeester te Bommenede. Nu was er weer andere ellende! Of deze zong als een
lijster, staat niet opgeteekend; in alle geval bleek hij bekwaam om te onderwijzen. Maar
o, gruwel! Jan Cornelisze bekent rondweg de Canones en de Confesie niet te hebben
gelezen. Hem wordt dus gelast dezelven met aandacht te bestudeeren, ten einde daarin
geene zwarigheden vindende, dezen alsdan te onderteekenen. (Dit laatste was door de
Synode voorgeschreven ten èinde remonstranten te weeren.) Misschien dat de
onderteekening der belijdenisschriften den candidaat tegen de borst stuitte, in alle geval
blijkt in Sept. 1622 de schoolmeesterplaats open te zijn. Nu heeft men het oog op een
neef van den baljuw van Bommenede. Doch de nood moet wel hoog gestegen zijn, dat
men acht floeg op een jongeling, die zich zelf nog oefenen moet in het zingen en
daarenboven .... nog geen lidmaat is van de Kerk! De Classe wil hem dan ook enkel bij
provisie toelaten tot de school; maar de dienst in de kerk wordt hem ontzegd tot later,
als hij lidmaat is en zingen kan.
Mij dunkt, het zal den kerkdienst bij dit voortdurend gebrek aan goed
zangonderwijs wel ietwat aan plechtigheid hebben ontbroken. Of had wellicht Ds.
Henricus zelf een krachtige stem en kon de gemeente daarmede leiden? Dat hij niet
gevonden werd onder de onderteekenaars van het verzoekschrift aan den regent van ‘t
Staten-college om muziekinstrumenten te mogen bespelen, bewijst niets. Wellicht was
hij reeds voldoende onderlegd, want zijn uit Duitschland afkomstige vader zal zeker
wel in zijn huisgezin de zang in eere hebben gehouden.
En hoe zal het gegaan zijn te Bommenede met het onderwijs? Hierbij had Ds.
Henricus persoonlijk groot belang, want toen in 1622, na drie jaar sukkelens, de school
gesloten werd bij gebrek aan onderwijskrachten, telde zijn zoon Joriaan – onze
voorvader negen jaar. Van zijne dochters behoeft hier niet gesproken te worden, die
waren 16, 14 en 12 jaren oud, en dus volleerd – naar de begrippen van dien tijd.
Vermoedelijk zal Ds. Henricus zelf in de bres zijn gesprongen. Er bestaat
trouwens een tastbaar bewijs dat hij hoog stond als paedagoog. Toen de rector Adrianus
Junius in 1629 de Brielsche latijnsche school verliet ten einde dezelfde betrekking te
Rotterdam te bekleeden, werd door curatoren als no. I op de voordracht onzen voorvader
gesteld. Den 27en Dec. wordt echter door hen aan de Vroedschap bericht dat Ds.
Henricus bij missive van 21 Dec. „hem serieuselyck ende met ernst hadde geexcuseert,
met sussisante redenen waaromme hij den dienst niet soude konnen accepteeren”.1)
Ten slotte wordt benoemd no. 4 van de voordracht; Petrus Gakelius, conrector

1)

de Navorscher, 1894, blz. 135
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te Leiden. – Welke de „sussisante” redenen waren, die Ds. Henricus noodzaakten niet
naar Brielle te gaan, is onbekend; straks zal daaromtrent een vermoeden geuit worden.
Maar in alle geval bewijst dit voorval dat deze predikant, huizend in een vergeten
hoekje, voldoende de wetenschap had bijgehouden, en genoegzaam naam had als
paedagoog, om bovenaan te staan op eene voordracht, waarop een conrector uit
Hollands Atheen slechts als vierde werd genoemd.
Dat Ds. Henricus behalve een goed geleerde, ook een uitstekend schrijfkunstenaar
was, getuigt het Brielsche classicale archief. Daar bevindt zich zelfs een heel boekdeel
van zijne hand. Reitsma en van Veen prijzen in de inleiding tot hunne uitgave der ZuidHollandsche synodale acten (zonder den schrijver te kennen) „den codex met nette hand
en nauwkeurig geschreven”, welke zij vinden in den Brielle, en die het afschrift bevat
der acta van 1618–1630. Ook in het kerkeraads-archief van Rotterdam bevindt zich van
dezelfde hand eene copie der synodale acten van 1618–1629, welke zij noemen „een
met zorg en nauwgezetheid vervaardigde copie.”
Leert vergelijking met door Ds. Henricus als scriba gestelde classicale acta den
vervaardiger kennen, bevestiging geven de notulen der Classis van 20 Oct. 1626. Dien
dag worden aan Ds. Henricus Nolthenius toegekend 12 ponden gr. Vlaamsch voor het
overschrijven van de acta synodalia Zuyd-Hollandica over de jaren 1618–1628. En
blijkens de acta van 29 Juny 1627 „is Henrico Nolthenio toegeleid van wege het
schrijven van de Acten, die na het vertrek der uitheemsche theologanten in Synodo Nat.
tot Dordrecht verhandeld zijn, mitsgaders van de Kerkeordening, de somma van 10
gulden, mits dat daaronder begrepen zijn de onkosten in ‘t reizen daarom gedaan.”
Waarlijk geen vorstelijke belooning, doch die men niet te gering moet achten, waar
zelfs ruim een eeuw later een schout van Zuylen, neef van de tweede vrouw van onzen
voorvader Willem, niet meer dan ƒ10 in rekening brengt voor een reis naar Dordrecht
en het taxeeren van een boedel. En de binnenlandsche leden der Dordsche nationale
synode ontvingen slechts 4 gulden daags, tegen de buitenlanders ƒ20 met vrij vuur en
licht. Later (10 Oct. 1628) werd Ds. Henricus nogmaals toegelegd de som van 14
gulden, voor ‘t uitschrijven van acta synodalia.
Het Brielsche afschrift, door Ds. Henricus vervaardigd, ziet er bijzonder
aantrekkelijk uit met zijne breede witte omranding, het mooi over de bladzijde
verdeelde, rustige gelijkmatige schrift. Niets van dat gehaaste, van die noodelooze halen
en richtingsveranderingen, welke het schrift van vele classicale scriba’s ontsieren en er
iets warreligs en ook iets wufts aan geven, alsof de schrijvers zich spoedden eene min
welkome taak ten einde te brengen. Dit boek daarentegen is zorgzaam geschreven; als
door een middeneeuwschen monnik, die weet een Godgevallig werk te doen.
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De bladzijden zijn genummerd, en aan de bovenzijde zijn jaartal en plaats der
synode aangegeven. Aan elke acta gaat vooraf een schutblad met den titel in het midden.
Een overzichtig boek, dat den indruk geeft van blankheid. Hier werkten wel de handen
om loon, doch met liefde. En onderwijl dagloonde de geest niet! De schrijver had de
meeste dier vergaderingen medegemaakt, gejammerd over de verdrukking,
deelgenomen aan de worsteling, eindelijk gejuicht in de viktorie! Al die gevoelens
wekte wederom bij hem op het afschrijven der acten, welke dien strijd notuleerden. De
titelbladen leggen daarvan sprekende getuigenis af. Op het blad vóór de acta van 1618
– de synode waarin Ds. Henricus voor ‘t laatst dulden moest het samen wonen met
remonstranten der Brielsche Classe – pent hij de jaartalspreuk : VsqVe qVo DoMIne
IrasCerIs? (Heer tot hoelang zult gij toornen?) Dergelijke jaartalspreuken worden bij
vele der acta gevonden; bij die van 1623 drie, bij die van 1624 zelfs vier. Kernachtig
geven zij weder de gemoedsstemming van den afschrijver.1)
Wèl hadden de broederen gelijk, hem dezen arbeid toe te vertrouwen. Geen
nauwkeuriger afschrijver denkbaar dan wie zoo in die acta thuis was. Immers werd Ds.
Henricus door het vertrouwen zijner ambtgenooten achtereenvolgens uit het verre
Bommenede gezonden naar de synoden te Delft (8 Nov. 1618), te Leiden (23 Juli–17
Aug. 1619), te Rotterdam (20–30 Juli 1621), te ‘s-Gravenhage (2–20 Juli 1624), te
Woerden (21–26 Juli 1625) en te Dordrecht (6–16 Juli 1627), van welke synode hij
tevens scriba is. Vervolgens is hij aanwezig te Delft (18

1) Op het titelblad der acta van Leiden, 1619 : tanDeM ChrIstVs IesVs sVperbIs resIstet. (Eindelijk zal Jezus
Christus de hoovaardigen weerstaan.) idem: seMItas VIae nostra, ChrIste IesV, serVator noster, ponDera. (Jezus
Christus, onze Heiland, evene gij ons moeilijk pad.) Synode te Gouda, 1620: In IehoVa ConfIDens non perIbIt
VnqVaM. (Wie op God vertrouwt, zal nooit vergaan.) Synode te Rotterdam: 1621, niets. Synode te Gorinchem,
1622: DIVInI nVMInIs aVspICIo. (Met Godes wil.) Idem: ChrIstVs serVator MVnDI serVat nos. (Christus,
Albehoeder, behoedt ons!) Synode te Brielle 1623: ChrIstVs DoMInVs & serVator noster pVgnat pro nobIs.
(Christus, onze Heer en Hoeder, strijdt voor ons!) idem: ChrIste Iesv serVator MVnDI, serVa nos. (Jezus Christus,
Albehoeder, behoed ons!) idem: ChrIstVs, MVnDI serVator VenIt. (Christus, de Albehoeder, komt!) Synode te ‘s
Gravenhage, 1624: eXaVDI nos o IehoVa teMpore neCessItatIs. (Verhoor ons, o God, in de ure des gevaars!) Synode
te Woerden, 1625: bonVs spIrItVs DoMInI nostrI & prInCIpIs pastorIs Iesv regat nos. (Dat de goede geest van onzen
Heer en Leidsman ons besture!) idem: DabIt ChrIstVs IesVs hIs qVoqVe sIneM. (Jezus Christus zal ook hieraan een
einde maken). idem : IVDICIVM Iesv VenIt. (Het oordeel van Jezus komt!) idem: MVnDVs qVae sVa, CVrat.
(vermoedelijk: Hij zorgt voor zijne wereld. en niet: de wereld zorgt voor het hare.) Synode te IJsselstein, 1626:
SVperbIs DOMInVs noster IesVs ChrIstVs resIstIt. (Onze Heer, Jezus Christus, weerstaat de hoovaardigen.) Aan
de vijf volgende synodale acten gaan geen jaartalspreuken vooraf.
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Juli–11 Aug. 1628), te Leiden (16–28 Juli 1629) en – kort voor zijn overlijden te
Schoonhoven (10 Sept.–9 Oct. 1630.1)
Ook werd hij vanwege de provincie Zuid-Holland afgevaardigd naar de
Groninger synode (1625) en naar de Geldersche, welke te Nijmegen gehouden werd
van 13 Juli tot 24 Juli 1628.
Niet zonder beteekenis was zulks afvaardigen naar andere provincies. „Na de
beroemde Dortsche nationale Synode – aldus schrijft dr. Knuttel in zijne inleiding tot
de Acta der particuliere Synoden van Zuid-Holland – vond de regeering het verstandig
het bij deze proef te laten en geen verdere dergelijke samenkomsten te veroorloven. De
Kerk heeft een middel gevonden om aan het ontbreken eener nationale synode te
gemoet te komen door de correspondentie. Hieronder werd verstaan dat een particuliere
synode bijgewoond werd door afgevaardigden „correspondenten” van de overige
particuliere Synoden. Die correspondenten gaven, thuisgekomen, verslag van hetgeen
in de door hen bijgewoonde vergadering behandeld was. Daarenboven konden de
correspondenten in de bijeenkomst der synode, waarheen zij afgevaardigd waren,
mededeelen wat over bepaalde onderwerpen in hun synodaal ressort geoordeeld was of
besloten werd. Ook kregen zij wel opdracht of liever verzoek, om in hunne synode een
of andere zaak aan de orde te stellen. Daardoor werd eenheid van handelen verkregen
voor de kerken in de geheele Republiek”. – Men ziet: de Kerk wist te buigen, zonder te
breken!
Verschillende opdrachten worden aan Ds. Henricus in gemeenschap met anderen
verstrekt op de Zuid-Hollandsche synodale vergaderingen. Op die van 1624 verzoekt
men hem met eenige ambtsbroeders na te gaan of inderdaad de kosten en moeiten wel
goed besteed waren aan het Repertorium op de zaken behandeld in de synoden, bij wijze
van proef opgemaakt door Ds. Verstegus. Het onderzoek viel uit in gunstigen zin.
Belangrijker voor hem en ook voor zijne echtgenoote, was eene opdracht
derzelfde vergadering om met Ds. Lydius naar Heeren Staten te trekken, ten einde aan
te dringen op vermeerdering der predikants-traktementen in de kleine steden.
Inderdaad, dat traktement was niet hoog. Vijfhonderd gulden! – waarbij echter te
bedenken is dat het geld toen zooveel meer koopkracht had dan tegenwoordig, en vele
predikanten inkomsten genoten uit kerkelijke goederen (pastoralia). Eene klacht – een
kwart eeuw later gedrukt, en sedert menigmaal herdrukt – wijst aan dat die ƒ500.– zelfs
niet toereikend waren voor een kinderloos gezin. Hoe dan daarmede rond te komen bij
stijgenden kinderzegen!

1) Dat hij niet vóór 1618 tot afgevaardigde werd gekozen, heeft een goeden reden: De Staten hadden indertijd
de Provinciale synoden voor tien jaren geschorst.
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Om beter te kunnen oordeelen hoe Ds. Henricus moest leven, zijn in onderstaande
tabel de cijfers dier oude begrooting in enkele posten samengevat. Ter vergelijking zijn
daarbij gevoegd het budget van een hedendaagsch kinderloos predikantengezin in een
zuidelijk dorpje, mij door vriendelijke hand verstrekt, alsmede het Amsterdamsche
arbeidersbudget, hetwelk de Sociaal-democratische studieclub in 1913 openbaar
maakte.
Predikantenbudget
(huishouden zonder kinderen)
voorheen
thans
ƒ 224.50
ƒ400.–2)
126.10
100.–
53.50
100.–
1
50.– )
57.–3)
ƒ 454.10
ƒ 657.–

Voeding
Kleeding
Licht en brand
Dranken
Belafting

Wasch-, poetsmiddelen
en bediening
Armen, contriebuties
en reizen
Dokter ,
levensverzekering enz.

Amsterdamsch
arbeidersbudget
thans
ƒ 444.02
101.95
53.73
12.74
9.54
ƒ 621.98

35.50

115.–

17.95

46.–

175.–

62.40

10.–

27.–4)

58.17

ƒ 545.60

ƒ 974.–

ƒ 760.505)

TOELICHTING.
1) Water werd voorheen niet gezond geacht, en was zulks ook dikwijls niet. Van daar dit
voor een predikant hoog bedrag. Om dezelfde reden zullen in het Staten-college de
theologanten aan tafel bier gedronken hebben, en konden bij hitte ook ‘s middags een dronk
bier eischen.
2) Hieronder is begrepen ƒ40,– voor onderhoud van den tuin, welke groenten, enz.
verschaft.
3) Aangezien voormaals vele indirecte belaitingen werden geheven, zijn ter juister
vergelijking, de hedendaagsche uitgaven voor belasting te voegen bij de drie vorige posten.
4) Enkel voor levensverzekering. Dat jaar kwam geen dokter in huis.
5) Op de arbeidersbudget komt nog voor ƒ127,40 voor huishuur. Deze post wordt
natuurlijk niet gevonden op de predikantenbudgetten.

De grootere waarde toenmaals van het geld in aanmerking nemende, kan men niet
zeggen dat de toestand der predikanten verbeterd is in den loop der jaren.
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Trouwens wie weet niet hoe zeer heden ten dage verhooging van
predikantstraktementen noodig is, zal de Kerk hare roeping vervullen. Maar ons om in
alles te steunen op den staat, heeft bij den nederlandschen burger eene machteloosheid
doen ontstaan, welke ook op dit gebied zich maar al te zeer openbaart.
Haasten wij ons echter mede te deelen dat reeds in 1613 onze voorvader eenigen
opslag had gekregen. Een resolutie der Brielsche magistraat van 26 Oct. 1613 luidt „op
‘t verzoek van Heyndrycus Nolthenius, dienaar des Goddel: Woorts tot Bommenede
om ten aanzien. van zijnen last van vier kinderen te hebben augmentatie van zijn
traktement met vijftig gulden, ingaande den 1 Jan, gelijk den predikanten ten platte
landen met vier kinderen en daarboven belast zijnde, geschied, is hem ‘t zelve
geaccordeerd en den ontvanger Commersteyn belast hem jaarlijks de voorz. betaling te
doen”. (Navorscher, deel 31.)
Maar had dit verademing gegeven in 1613, toen pas het vierde kind – onze
voorvader Joriaan – was geboren, in 1624 was het viertal verdubbeld en dus ook de
nood. Begrijpelijk dan ook dat door hem en Ds. Afarias – vermoedelijk een
medeslachtoffer – bij de Voornsche classe op verhooging van traktement wordt
aangedrongen. Deze leent gewillig het oor aan dat verzoek; doch ‘t is aan de Staten over
te brengen, en beiden worden in de vergadering van 11 Maart belast om namens de
Classe een request te richten aan Hunne EdelMogenden , waarin wordt uiteengezet „de
nood van de broederen, in de kleine steden woonachtig.
Doch een weigering volgt, gelijk de verzoekers helaas reeds kunnen mededeelen
in de vergadering van 16 April daaropvolgende. Zeg toch niet dat de Staten langzaam
werkten! Als ‘t gold hun beurs voor aanslagen te bewaren, waren zij blijkbaar vlug
genoeg!
Misschien vonden zij zich zelf ditmaal wel wat al te vlug. Althans gunstig gevolg
heeft de gang van Ds. Nolthenius, met den eertijds door hem bezongen studiegenoot
Ds. Lydius naar Hunne Edelmogenden. Spreken is trouwens altijd beter dan schrijven,
en in dit geval maakte de eigen bittere ervaring onzen voorvader zeker dubbel
welsprekend. Op de synodale vergadering te Woerden (1625) deelen zij den heugelijken
uitslag van hun bezoek te ‘s-Hage mede: Niet alleen wordt het traktement in de kleine
steden gebracht op ƒ600 ‘s jaars, maar daarenboven blijft het kindergeld behouden! Zoo
hebben Ds. Henricus en vooral Burgje Cornelisz reden tot verheuging. Want
welbeschouwd, is het steeds de vrouw en moeder, die het meest bij schraalheid van
beurs lijdt en tobt.

III. LAATSTE LEVENSJAREN (1627–1631). De remonstranten steken het
hoofd weer op. – Ds. Taurin te Maasland weigert de geeischte verklaring te
onderteekenen. – Deze wordt gesuspendeerd door eene commisse waarin Ds. Henricus
zitting heeft
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1627. – Beroering in tal van Zuid-Hollandsche steden. – Aan Ds. Voetius, Nolthenius
en Vliegerius wordt opgedragen met de Gedeputeerden der synode een remonpstantie
op te stellen wegens de Arminianen te Gouda 1628. – Ds. Voetius en Ds. Nolthenius
belast de remonstrantie te brengen naar de Staten 1629. – Het Hof van Holland eischt
duidelijker aanwijzing der schuldigen. – Protest hiertegen, eveneens door Ds. Voetius
en Ds. Nolthenius aan de Staten overhandigd. – De laatste door Henricus bijgewoonde
synode (1630). – Nogmaals moeilijkheden met schoolmeesters te Bommenede. – Zwakte
van Ds. Henricus. – Stervenswenschen.
Hadden Ds. Henricus en zijne geestverwanten zich gevleid dat de Nationale
synode en daarop gevolgde afzetting der remonstrantsche predikanten de tegenpartij
voor goed ten onder had gebracht, de werkelijkheid stelde hen te leur.
Van lieverlede staken de remonstranten wederom het hoofd op. Een bewijs
daarvan levert o.a. de opdracht gegeven op de Provinciale synode te Dordrecht in 1627
(waarvan Ds. Henricus scriba was) aan de classe van Delft, om bijgestaan door twee
predikanten uit de Classe van Rotterdam, twee uit die van ‘s-Hage en twee uit die van
Voorne en Putten „zich bij de eerste gelegenheid naar Delft of Maasland te begeven,
den toestand der kerk te Maasland te onderzoeken, en voorts met synodale macht en
autoriteit nader en finaal te beslissen omtrent hetgeen ingebracht is tegen Ds. Joh.
Taurin of nog ingebracht zou worden, zooals zulks noodig en dienstig zal worden
bevonden ter wegneming van alle ergernissen en beroerten, en ter bevordering van rust,
vrede en stichting der kerk.”
De beide afgevaardigden uit de classe van Voorne waren onze voorvader en zijn
strijdmakker Ds. Willem Crynsz. Het geval Taurin behoeft hier niet in den breede
behandeld te worden, genoeg zij het te weten dat deze Maaslandsche predikant niet
enkel geweigerd had de rechtzinnige verklaring te onderteekenen, welke de Delftsche
classe had ontworpen als toetsteen des geloofs, maar zich verstout had bij de Hooge
overheid die classe aan te klagen, haar beschuldigend van hem te eischen „goddelooze
beloften en dingen, welke tegen de leer van Christus en de apostelen strijden.”
Natuurlijk werd vooral dat inhalen der burgerlijke overheid Taurin hoogst euvel
geduid door de synode, en zulks verklaart waarom men met zoo groote macht toegerust
en in zoo groote getale ten spoedigste tegen hem optrok. De remonstrant moest
gevonnist zijn, vóór de Staten konden ingrijpen! Een maand na de samenstelling der
commissie kwam deze dan ook reeds te Delft samen, waar Taurin woonde. Na repliek
en dupliek wordt de beklaagde „bij provisie” gesuspendeerd van alle kerkelijke
diensten.
Er bestaat een groot verschil in stijl tusschen de acta opsteld door Ds. Henricus,
waarin de opdracht aan de commissie wordt gegeven, en die waarin de bevindingen der
commissie zijn medegedeeld. Er zit meer gang in hetgeen onze
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voorvader schrijft, en men voelt dat hij met hart en ziel deelneemt aan den strijd. Want
– gelijk uit al het hiervoren medegedeelde blijkt – Ds. Henricus moge geen drijver
geweest zijn, hij was toch geenszins de man om zich, gelijk zijn vader, stilzwijgend
terug te trekken. Het verschil tusschen vader en zoon is misschien te verklaren uit het
feit dat bij dezen niet enkel Duitsch-, maar ook Hollandsch geuzenbloed door de aderen
stroomde.
Maar wat hielp het één Arminiaan ter neer te slaan, waar zij allerwege het hoofd
opstaken? Op dezelfde vergadering waarin de commissie inzake Taurin verslag
uitbracht, kon Ds. Henricus met ontzetting vernemen hoe de remonstranten beroerden
Delft, Rotterdam, Gorichem, Brielle, ‘s Gravenhage, Schoonhoven, Woerden,
Nieuwpoort, Zoetermeer, Warmond, Leiderdorp, Oestgeest, Hazerswoude, Oude
Wetering, Zevenhuizen, Bleiswijk, Waddinxveen, Nieuwkoop, Zevenhoven,
Zwammerdam en Aarlanderveen!
Een der ergste broeinesten was Gouda. Om deze reden worden Ds. Gijsbertus
Voetius (de latere hoogleeraar, volgens Sepp het type van den Calvinistischgereformeerden theoloog, met al de deugden en de daaraan verwanten gebreken der
rechtzinnigheid) Ds. Nolthenius en Ds. Vliegerius door de Synode aangewezen om met
de Gedeputeerden der synode eene remonstrantie op te stellen wegens de zwarigheden
te Gouda ontstaan „door de factie en de groote stoutmoedigheid der Arminianen.”
Dit betoog – in zijn geheel opgenomen in de Acta van 1628 – geeft een levendig
beeld van het drijven der remonstranten „onder ‘t deksel van Mennonitische
vermaning”. Van pastorien worden de glazen ingeworpen, van kerkportalen uit worden
de rechtzinnige predikanten en hunne gemeente „openlijk begrijnt”. Zelfs honden
worden in den staart geknepen, ten einde het kerkgezang met gejank te begeleiden!1)
Te Schoonhoven wordt de deur der gevangenis opengeloopen ten einde een
geestverwant te bevrijden; te Woerden wordt eene van overheidswege gesloten
vergaderplaats opengebroken met geweld. En de afgezette en uitgebannen predikanten
komen niet slechts terug en prediken, maar zelfs spelen zij Synode! Dat alles slechts
tien jaren na Dordt!
Ook over de Overheid, welke niet krachtig optreedt, wordt geklaagd. Zij ligt
eigenlijk met de remonstranten onder één deken. Vermoedelijk ontvangen dan ook Ds.
Voetius en Ds. Nolthenius met weinig geestdrift de opdracht om met twee ouderlingen
hunne remonstrance – waaraan de Synode haar zegel hechtte – aan te bieden aan de
Staten.

1) Zie omtrent dit laatste het reeds meermalen aangehaalde werk van dr. A.C. Duker over Voetius. In de
synodale acta wordt, waarschijnlijk welstandshalve, deze bijzonderheid verzwegen.
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Koeltjes worden zij door de heeren ontvangen; deze hebben blijkbaar weinig ten
strijde te trekken ter wille van een Kerk, die hen naar de kroon steekt. Minder kalm
wordt deze remonstrance opgenomen door het Hof van Holland, dat de politie uitoefent
in den lande. Dit voelt zich in zijne eer aangetast door het verwijt van laksheid, en zend
commissarissen naar de synodale vergadering om duidelijker aanwijzing der
schuldigen. De Synode wenscht niet aan dit verzoek te voldoen; zij wil niet de taak van
openbaar aanklager overnemen. Wederom worden Ds. Voetius en Nolthenius met een
ouderling afgevaardigd naar de Staten ten einde een desbetreffend protest te
overhandigen en mondeling toe te lichten.
Dit was de laatste opdracht aan onzen voorvader verstrekt. Wel heeft hij nog de
volgende synodale vergadering als afgevaardigde bijgewoond (1630), en daar
vernomen hoe ook de tweede gang naar de Staten zonder gevolg was gebleven. Op
nieuw wordt eene remonstrantie opgesteld, doch de vergadering zal vermoedelijk met
een half oor daar naar geluisterd hebben, want een zwaarder storm – reeds eenigen tijd
dreigende – was over de Rotterdamsche kerk losgebarsten en deed al het andere
vergeten. Hoe het Rotterdammer geval zich toedroeg, is voor ons zonder belang. Aan
Ds. Henricus werd door zijn vroegtijdigen dood het verdriet bespaard te vernemen hoe
de Rotterdammer magistraat later met een machtspreuk de Kerk in het ongelijk stelde.
Ten slotte is tot Bommenede terug te keeren. Want goed herder, verwaarloosde
Ds. Henricus evenmin de kleine plaatselijke belangen.
Het schoolmeestervraagstuk liet hem geen rust tot aan het levenseinde toe.
Hubrecht Abrahamsze, de neef van den Baljuw, bij provisie door de Classe in 1622
aangenomen, wordt wel het volgend jaar voor goed aangesteld, maar heeft zulke
ernstige gebreken, dat men hem blijkens de acta van 1628 moet „deporteeren”
(ontslaan). De ondankbare! Het vorig jaar nog had Ds. Henricus hem eene betere
schoolgelegenheid bezorgd! Op verzoek van den Bommeneder predikant had toen de
Classe „aan de gerechte van Bommenede geschreven, dat er een apperte (afzonderlijke)
plaats mocht worden geordineert tot een school, in conformiteit van andere plaatsen.”
Blijkens de acta van 24 April 1629 heeft Adriaan van Rossem den ontslagen
scholarch opgevolgd, en deze was de laatste, dien Ds. Henricus roede en plak zag
hanteeren.
Kort na de Schoonhovensche synode schijnen onzen voorvader de krachten te
hebben begeven. In October van hetzelfde jaar (1630) verzoekt hij de Classe om hulp,
aangezien hij wegens zijne zwakheid den kerkdienst niet kan waarnemen. Vijf maanden
later is hij te rusten gelegd. Hebben wellicht zijne vele reizen over de breede wateren,
gepaard aan tusschentijds harden arbeid, zijn gestel gesloopt? Want niet enkel om de
Vergaderingen der Classe en der provinciale Synode te bezoeken moest Ds. Henricus
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telkens oversteken, ook om op andere eilanden predikbeurten te vervullen in vacaturen.
De ligging van Bommenede op een Zeeuwsch eiland gaf in dit opzicht buitengewoon
veel bezwaar.
Waarom dan niet het Brielsche rectoraat aangenomen, dat met één slag al die
verplaatsingen onnoodig maakte, en even goed – of naar men wil, even slecht – betaald
werd?1) Hem daarenboven uit zijne afzondering verloste!
Ik meen echter de reden gevonden te hebben, waarom onze voorvader
Bommenede niet meer wilde verlaten. Het is een zeer treurige: Ds. Henricus voelde dat
zijn leven ten einde liep, en wilde zoo mogelijk, zijn gezin niet onverzorgd achterlaten.
Daar was maar één middel op: trachten te bewerken dat zijn jonge zoon hem opvolgde
te Bommenede. Die kon dan zijne moeder en het verdere huisgezin ondersteunen. Doch
daartoe moest Ds. Henricus zelf te Bommenede blijven tot het einde toe, om zijne
gemeentenaren niet te ontstemmen en opdat geen vreemde in zijne plaats werde
benoemd.
Dit alles meen ik te kunnen afleiden uit hetgeen Ds. Johan de Court, zijn vriend
en ambtsbroeder te Nieuwenhoorn, mededeelt omtrent zijne laatste verlangens op de
classicale vergadering van 29 April 1631; de eerste welke gehouden werd na het
overlijden.
Ds. de Court verhaalt hoe Ds. Henricus op zijn doodsbedde liggende, hem tot zich
roept. Willig onderneemt hij de moeilijke reis over twee breede wateren en verneemt
de drie wenschen van den stervende: In de eerste plaats behandelt Ds. Henricus de
belangen zijner gemeente. Onze voorvader weet maar al te goed hoe traag Bommenede
bij ziekte van den predikant bediend wordt van Zuid-Holland uit. Er was zelfs op zijn
aandringen reeds in 1609 eene overeenkomst gesloten tusschen de Classe van Voorne
en die van Schouwen over de bediening. In tijd van nood zoude Schouwen zorgen voor
Bommenede, Voorne voor Sommelsdijk – voor de Zeeuwen even ongeschikt gelegen
op den noordkant van Overflakkee als Bommenede voor de Hollanders. Doch die overen-weerdienst wordt met weinig ijver behartigd. Daarom verzoekt Ds. Henricus dat na
zijn overlijden eenige broederen zouden gezonden worden naar de Classe van
Schouwen ten einde er op aan te dringen dat zijne gemeente behoorlijk door deze worde
bediend.
Zijne tweede wensch is deze: dat de Classe gelieve – al zoo hij in ‘t laatst

1) De vorige rector ontving 650 carolusgulden salaris – dus evenveel als toen het predikantstraktement te
Bommenede bedroeg. Wel kwamen daarbij emolumenten en vrijdom van de wijnen en bieren, welke binnen zijn
huize werden gedronken. De rector, benoemd nadat Ds. Henricus had verzocht buiten aanmerking te blijven, werd
op 550 car. gulden aangesteld, zonder vrijheid van bieraccijns; wel – wat eenigszins ironisch klinkt bij dit lagere
traktement – met vrijdom van wijnaccijns.
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van het kwartaal scheen te zullen sterven (en toen gestorven is, merkt Ds. de Court op)
– voor de weduwe drie vierdedeels jaars de vacante plaats te bedienen.
Er is iets dieps droevigs in wanneer ‘t zij man, ‘t zij vrouw harden arbeid het
hoofd niet rustig kan neerleggen, zich niet mag losmaken van de aarde, doch de
doodstrijd verzwaard voelt door machteloos tobben over wie onverzorgd achter blijven.
En den armen Henricus is deze laatste, zoo bittere beker niet gespaard gebleven. Zouden
de broederen gehoor geven aan zijne dringende bede? Ach, hij zal na zoovele jaren
ommegang, ze wèl gekend hebben, en ook hunne omstandigheden! Dus misschien wel
voorzien hebben de mingunstige beschikking, al klinkt voor ons haast ongeloofelijk wat
de scriba aanteekent op het verzoek van den stervende: „Is uitgesteld”. Eerst een jaar
daarna wordt besloten (Classe van 20 April 1632) om de weduwe een jaar traktement
te betalen, waarbij Ds. Fleurkens (vrede zij zijne ziel!) vrijwillig tien stuivers voegt „die
hij heeft genoten”.
Laten wij niet te hard zijn in ons oordeel. Deze waren allemaal menschen met
kleine traktementen, en denkelijk zonder eigen middelen; voor wie ieder stuivertje
telde. Drievierde deel jaar om niet de kerk van Bommenede te bedienen, zóó ongunstig
op een Zeeuwsch eiland gelegen, moest hun wel een heele opoffering zijn, welke
overweging vereischte.
Wat Ds. Henricus ‘t meest op het hart lag, bewaart hij tot het laatst. „Dat de Classe
toch wil zijn zoon, die in de studie opgetrokken wordt, in consideratie zoo hij bekwaam
gevonden wordt – bij gelegenheid nemen, om in zijne plaats, – benoemd te worden.”
Zeker had Ds. Henricus gehoopt niet te sterven, vóór de jongen zijne studiën had
voltooid. Doch Juriaan was pas anderhalf jaar te Leiden toen zijn vader stierf, en
achttien jaren oud; bij lange na dus niet volleerd. Zal de Classe dit verzoek in gedachte
houden, en zoo lang Bommenede open laten? Eene vraag, waarop de stervende vergeefs
het antwoord zal gezocht hebben, hopende en vreezende.
Zie hier wat de Classe besloot: Dat men hem (de zoon) na voltrekking van zijne
studien met ernst bewijzen zal alle faveure daartoe. Echter vernomen hebbende dat hij
pas op de Academie is en nog zeer jong van jaren, kan hij toch niet reeds nu in
aanmerking komen voor de predikantsplaats van zijnen vader, en moet niet zijne studien
– tot schade daarvan – verhaasten.
Toch ligt er zekere welwillendheid in deze overwegingen, schemert eene belofte
door. En de beide predikanten Ds. de Court en Ds. Lev. Stamperius, die de Classe
afvaardigt naar de weduwe en de Bommeneder kerkeraad om dit besluit mede te deelen,
zullen zeker mondeling de beteekenis er van in ‘t ware licht hebben gesteld.
Inderdaad heeft de Classe den wensch van den overledene vervuld, terwijl de
Bommeneders gaarne geduld oefenden terwille van de nagedachtenis van hunnen
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leeraar – een bewijs dat Ds. Henricus evenzeer zijne plicht als herder gedaan had als
vader Ds. Georgius, al heeft ditmaal geen magistraat zulks met een geheimzegel
beveiligd. De Bommeneders hebben zich zelfs getroost de „sloffe bediening” tijdens de
vacature. Want wel worden afgevaardigden der Classe Voorne naar die van Schouwen
gezonden, doch geholpen schijnt zulks niet. Herhaaldelijk komen vroeger en later
klachten voor over Schouwen’s in gebreke blijven bij ontstentenis van Bommeneder
predikanten. Gelukkig heeft in het onderhavig geval de vacature niet lang geduurd;
doch dit zal later blijken, want thans vraagt de weduwe en haar gezin onze
belangstelling.

IV. WEDUWE, KINDEREN EN NAGESLACHT (1631–1851). De weduwe,
Siburga Cornelisd. – De dochters. – Verhuizing naar Brielle. – Cornelis vertrekt naar
O.-Indië en overlijdt daar. – De groote sterfte in de Oost. – Abraham, aanvankelijk
voor den geestelijken stand bestemd, wordt burgemeester van Brielle. – Zijn
nageslacht. – Zijne mannelijke afstammelingen. – Uitsterven der mannelijke lijn 1795.
– Zijne vrouwelijke afstammelingen. – De medailles en andere eerbewijzen verleend
aan den Leydschen burgemeester Pieter Adriaansz. van der Werf. – Een lid van het
geslacht de Man, gehuwd met eene dochter van Abrabam’s laatsten mannelijken
afstammeling, wordt gemachtigt den naam Nolthenius te voegen bij den zijne 1823.
Voorloopig schijnt de weduwe van Ds. Henricus te zijn gebleven in de
Bommeneder pastorie. Eerst in 1634 wordt zij overgeschreven naar Brielle, waar zij
negentien jaren later overlijdt. Van hare tien kinderen waren bij het overlijden van hare
echtgenoot nog zeven in ‘t leven – een betrekkelijk groot getal in dien tijd, waarin
zoovelen slechts geboren werden om te sterven. Vier zijn meisjes: 23, 15, en 3 jaren
oud. Drie zijn jongens: de achttienjarige Juriaan (welhaast Ds. Georgius) Cornelis die
ruim dertien, Abraham die bijna negen jaren telt. Een zwaar gezin! en zullen de oudste
dochters Susanna en Pieternella wel der moeder een deel van ‘t werk uit de handen
genomen hebben. Aldus herinner ik mij in het huis op de Keizersgracht bij de Gouden
ketting, Julie en Ada (later mijne vrouw) gezeten op een trede van de trap van mijne
eveneens rijk met kinderen gezegende oom en tante, terwijl op lagere treden de kleinere
broers en zusters gretig luisterden naar de goed vertelde verhalen, gelijk die oudere
zusters ook zorgden voor het aan- en uitkleeden, het lessen leeren en het wandelen van
het kleine grut.
Toen Siburga’s oudste zoon predikant te Bommenede was geworden, heeft zij
nog een tijd lang zijn huishouden gedaan met hare dochter Susanna. Deze bleef zelfs
tot het voorjaar 1637 ter plaatse, en zal dus hare schoonzuster (want Ds. Georgius
huwde in den zomer van 1636) in den eersten tijd behulpzaam zijn geweest.
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Dat Siburga met haar gezin naar Brielle verhuisde, is begrijpelijk. Dáár voelde de
familie Nolthenius zich als ‘t ware te huis; en door de vermaagschapping met Brielsche
regentenfamilies was zij er zeker den steun te ontvangen, welke zij van noode had.
Trouwens hoezeer de Brielsche magistraat ons geslacht genegen was, bewees het
aanbieden van het rectoraat aan Ds. Henricus, èn het behulpzaam zijn bij de studie van
diens zoon Juriaan, straks ook van zijn zoon Abraham.
Henricus tweede dochter Pieternella deed in het voorjaar van 1632 hare belijdenis
te Brielle. Zij moet dus reeds eerder daarheen zijn gegaan. Zij huwde er op vier-entwintig jarigen leeftijd, en overleed kort daarna. Of de jongste twee dochters lang te
Bommenede bleven, is niet bekend; de eene: Neeltje, heeft er zich later voor goed
gevestigd door haar huwelijk met den baljuw en dijkgraaf van Bommenede Cornelis
van der Werff. Deze zal wel een nazaat zijn geweest van den baljuw der stede van
Brielle en lande van Voorne Joost van der Werffe (1565) en verwant aan Steven van
der Werffe, heer van Rugge, voor wien Neeltjes broeder rentmeester werd in 1680. Of
deze van der Werffs behoorden tot het geslacht van den Leidschen burgemeester van
dien naam, is niet onderzocht; het is trouwens louter toeval dat een 18e eeuwsche
afstammelinge van Ds. Henricus door versterf de beschikking verkrijgt over de
eerbewijzen van den heldhaftigen Pieter Adriaanszoon (zie blz. 124).
Cornelia van der Werff–Nolthenius overleefde niet slechts haren echtgenoot,
zelfs Bommenede. Zij overleed hoog bejaard te Rotterdam op de Hoogstraat,
„tegenover burgemeester Vroese”. Haar dochter Siburga huwde er met den koopman
de Wijn. Hare echtgenoot Cornelis van der Werff werd te Sommelsdijk begraven met
de wapens van hem en zijne echtgenoote boven het graf. Mr. Jeronimus Nolthenius zag
deze nog in de tweede helft van de 18e eeuw. Grafzerk en wapens zijn sedert verdwenen,
want ook hier heeft een kerkbrand onnoodige opruiming gehouden (1799).
De jongste dochter van Ds. Henricus huwt te Brielle Jacob van Schagen. Zij sterft
spoedig en naar het schijnt, kinderloos.
Een van Siburga’s zonen ging vóór haar henen: Cornelis, haar derde; de eerste uit
ons geslacht die naar Oost-lndië vertrok in dienst der Compagnie. Hij voer in 1644 uit
in het schip De vergulde gans, en overleed na eene vijfjarige werkzaamheid. Hoevelen
niet zijn toenmaals daar gebleven! De sterfte was ontzettend. In het tijdperk 1714–1767
(het vroegste waarover gegevens berchikbaar zijn) overleden jaarlijks meer dan een
vierde van hen die te Batavia aankwamen, en vroeger zullen de toestanden wel niet
gunstiger zijn geweest.
Meer genoegen zal Siburga beleefd hebben van haren tweeden zoon: Abraham.
Deze was aanvankelijk bestemd voor den geestelijken stand, gelijk blijkt uit eene
resolutie der Brielsche vroedschap van 9 Nov. 1637 genomen op het verzoek zijner
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moeder om de exra-ordinaire subsidie van honderd gulden ‘sjaars, welke den 18en Juni
van ‘t zelfde jaar was ingegaan, voor drie jaren te continueeren ten laste van ‘t Comptoir
van de Ecclesiastique goederen.1) Doch als alumnus wordt hij niet aangetroffen in de
Leidsche matrikelboeken. Hij is dus – gelijk zoovelen – gekeerd. En hij heeft zich dien
terugstap niet berouwd. Schepen en raad van den Briel; burgemeester geworden toen
stadhouder Willem de derde, gelijk op zoovele plaatsen, ook hier den magistraat
omzette, werd Abraham Nolthenius tot vele belangrijke en winstgevende betrekkingen
verkozen (zie blz. 117). Maar ‘t meest misschien zal hem gestreeld hebben de
afvaardiging in de hoedanigheid van magistraatspersoon naar de Provinciale synode in
1674 en 1679, naar vergaderingen derhalve welke zijn grootvader, vader en broeder
„slechts” bezochten als predikanten!
Zijn tak eenmaal op het kussen gekomen, beweegt zich steeds voort in ambtelijke
richting. En aangezien in deze aanteekeningen niet verder zal behandeld worden de
thans uitgestorven tak, welke Abraham tot stamvader had, worde hier even in het kort
diens verdere wederwaardigheden medegedeeld.
Abraham’s eenige tot mannelijken leeftijd gekomen zoon: mr. Hendrik, schepen
van Brielle, oefent in zijn vaderstad de rechtspraktijk uit2) tot aan zijne benoeming tot
secretaris van Steenbergen 1693. Dit ambt wordt door hem vervuld tot zijn overlijden
1731. Hendriks eenige tot mannelijken leeftijd gekomen zoon Willem Hendrik3) wordt
burgemeester der stad Tholen en Gedeputeerde in de Generaliteits Rekenkamer.4)

1)

de Navorscher, 1882.
Dit blijkt uit verscheidene volmachten, opgemaakt voor notaris van Brakel te Brielle (Rijksarchief te ‘s
Gravenhage).
3) In sommige in handschrift bestaande geslachtslijsten wordt hem den meestertitel gegeven. Eveneens op
een nog aanwezigen steenen gedenkplaat aangebracht tegen den korenmolen op een bastion der stad Tholen, welker
opschrift luidt: Onder het beheer der Regeerende burgemeesters mr. Maurits A. de Savornin, mr. Johan Bodel en
oud-burgemeesters mr. Cornelis van Cromstrien, mr. Willem H. Nolthenius heeft den Thesaurier Johan Plevier den
eersten steen gelegt den XXVI Maart MDCCXXXVI.
Willem Hendrik was echter op geen der universiteiten ingeschreven; de meestertitel is dan ook niet gevoegd
bij zijnen naam in de opdracht van het proefschrift van Jeronimus Nolthenius (Jer. VIII) wat wel geschiedt bij twee
andere in dit proefschrift vermelde familieleden: mr. Frans de Witt, schepen en raad van Amsterdam, en mr. Jacob
van Ghezel, bewindhebber der O.-I. Compagnie ter kamer Amsterdam.
4) Dat het volgend geslacht zich steeds op een andere plaats neerzet, moet niet bevreemden. Dit is een gevolg
van het stelfel van conventie en correspondentie waarbij de Regentengeslachten in de verschillende steden elkander
over en weer op het kussen hielpen. Om dezelfde reden werden kinderen soms zeer vroeg in poorterboeken
ingeschreven, zoo werd bijv. Pieter Benjamin Nolthenius (Abr. VI. geboren te ‘s Gravenhage, zoon van den
Tholenschen burgemeester, reeds in zijn tweede jaar met eenige anderen ingeschreven in het poorterboek te Zierikzee
(Ned. Leeuw, 1894). Men leze hieromtrent ook de Contracten van Correspondentie door jhr. mr. J. de Witte van
Citters, ‘s Gravenhage, Nijhoff, 1875. Dit werk bevat o.a. belangrijke mededeelingen omtrent het begeven van
betrekkingen door de Colleges der Admiraliteit en door de Kamer der O.-I. Compagnie in Zeeland. Men zal dan
tevens bemerken dat zelfs hier „de duivel niet zoo zwart is, als hij geschilderd wordt” en dat die Contracten veel
twist hielpen vermijden. Het do ut des is trouwens ook in de hedendaagsche ambtswereld niet onbekend, en wordt
lollig toegepast door alle politieke partijen; slechts in ietwat anderen vorm.
2)

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

WEDUWE, KINDEREN EN NAGESLACHT, 1631–1851.

247

Als bewindhebber der Oost-Indische Compagnie voor Zeeland, helpt hij de
verheffing tot Raad van Indië bevorderen van een ander lid van ons geslacht: Daniel
Nolthenius, (VI.6.) Zelf is hij gehuwd met eene afstammelinge van Pieter Nolthenius
(V.): Johanna Magdalena Digues de la Motte. Doch dit verbeterd de
voortplantingskansen niet. In tegendeel. Wel bereiken twee zonen van Willem Hendrik
den mannelijken leeftijd, doch de oudste, ziekelijk, sterft ongehuwd (blz. 124) en de
andere, mr. Anthony Willem Hendrik, zonder mannelijk oir (blz. 125).
Toch leeft zijn naam voort. De oudste dochter van mr. Anthony Willem Hendrik
huwt den talentvollen Maximiliaan Jacob de Man – de latere luitenant-generaal der
genie. En diens eenige zoon, naar zijn grootvader Anthony Willem Hendrik gedoopt,
verkrijgt 18 Nov. 1823 vergunning den naam Nolthenius bij de zijne te voegen. Zijn
vrij talrijk nageslacht voert het Nolthenius wapen met het wapen de Man als hartschild.
Voor verdere bijzonderheden omtrent den tak Abraham worde verwezen naar de
geslachtslijst, blz. 117–130, waarin alle gegevens zijn opgenomen, welke mij
daaromtrent in handen kwamen.
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IV.
Ds. GEORGIUS (1613–1654)
(Geslachtslijst blz. 11)
I. VERBLIJF TE BOMMENEDE (1632–1650). Toelagen voor de studie door
den Brielschen magistraat. – Jeugdige overmoed. – Beroep naar Bommenede. –
Bezwaren der Classe. – Gunstige uitslag van het examen. – Hooge examenkosten. – De
Brielsche magistraat springt bij. – De negentienjarige predikant. – Huwelijk. – De zaak
van den oud-predikant Ds. Lev. Stamperius. – Ds. Georgius veel malen afwezig op de
classicale vergadering. – Zijn bijwonen der synodale vergadering. – Het RotterdanschDelfthavensche geschil 1641. – De toestand van Bommenede vermoedelijk niet oorzaak
van het vertrek van Ds. Georgius. – Nieuw avondmaalzilver 1651. – Bommenede blijft
eene begeerde predikantsplaats tot het einde toe. – Overstroomingen toen en later. –
Ondergang van Bommenede. – Kerkelijke toestand van Nieuw Bommenede.
Aangezien bij resolutie der Brielsche vroedschap van 4 Nov. 1622 aan Juriaan
Nolthenius ƒ 100.- wordt toegekend voor zijne studiën, zal zijn vader den negenjarigen
knaap in verband met de ellendige schooltoestanden te Bommenede, maar de Latijnsche
school te Brielle gezonden hebben; en wijl hij ook in volgende jaren toelagen van de
stad geniet,1) zal hij daar zijne verdere jeugd hebben doorgebracht. In 1629 wordt hij
ingeschreven aan de Leidsche Universiteit, doch eerst in het volgend jaar treedt hij als
ordinaris alumnus het Staten-College binnen – vermoedelijk was daar voorloopig geen
plaats.
Lang is hij niet te Leiden gebleven, want reeds den 9 Mei 1632, derhalve
nauwelijks 19 jaren oud, staat hij als predikant te Bommenede op stoel.2
Toch had het weinig gescheeld of dit voorrecht ware hem niet te beurt gevallen.
Stuenende op de halve belofte, door de Classis gegeven aan zijne moeder, ging hij prat
op zijne aanstaande beroeping, en in jeugdigen overmoed had hij daren jeugdigen
overmoed had hij daarenboven

1)

Bij resolutie van 7 Nov. 1623 wordt hem 22 ponden Vlaams jaarlijks toegekend. Den 7 Sept. 1629 nog
extra ordinairis alumnus zijnde, wordt hem tot ,,koopinge van boeken” 30 ponden toegelegd.
2) Er is geen reden om te twijfelen aan de juistheid van zijn geboortejaar. Trouwens bij zijne inschrijving te
Leiden in 1629 staat zijn leeftijd opgegeven als 17 jaren, hetgeen klopt. Hij is dan ook niet de enige predikant, die
op zoo jeugdigen leeftijd tot den Dienst werd toegelaten.
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iets gedaan, wat de oudere predikanten hem bizonder kwalijk namen: kritiek
uitgeoefend op dominé's! Misschien wel op hunne preeken!!
Zie hier wat daaromtrent de classicale acten vermelden.1) Den 14 October 1631
zendt de kerkeraad van Bommenede, ongeduldig geworden wegens de ,,sloffe
bediening” der kerk door de Classe van Schouwen, Lenard Jansze de Vogel2) en David
Thomasze naar de Brielsche claaae ten einde aan te dringen op het ,,proeven” van
eenige proponenten, waaronder Georgius Nolthenius, ten einde eene beroeping te
kunnen doen.
Deze lichte vingerwijzing van den kerkeraad, om Georgius op de voordracht te
plaatsen, valt niet in den smaak der Classe. Zij antwoordt dat aan dit verzoek niet
voldaan kan worden, omdat daarin ook de naam van Georgius Nolthenius voorkomt.
Want met dezen was een appeltje te schillen, gelijk de volgende aanteekening in het
actenboek uitwijst: ,,Voor en aleer hij in eenige consideratie kome, heeft zij te oordeelen
over verscheidene begane fouten in de eerstkomende extra-ordinaire classe, onder het
advies der Gedeputeerden des Synodi, speciaal te dien einde door Ds. presidem
Joannem Cloppenburgium te beschrijven.”
Een Classe expresselijk uitgeschreven om over Juriaan's zonden te oordeelen, en
wel in bijzijn van Gedeputeerden der Zuid-Hollandsche synode, onder voorzitterschap
van een man, wiens naam alleen reeds een slecht voorteeken is! Hoe zal Juriaan's hart
gepopeld hebben, en niet minder dat zijner moeder!
De acta van 25 Nov. 1631 leeren zijne misdaden: ,,Hij was onbehoorlijke wegen
ingegaan door in weerwil en tegen het goedvinden des Classis zich voor te staan op de
beroepinge te Bommenede, zelfs vóórdat hij overeenkomstig de Kerkeraadsorde
beroepbaar was.” Bovendien had hij ,,onbedachtelijk zich verloopen met kwaadspreken
van de personen en diensten der Broederen.”
Gelukkig dat de jongman, ondervraagd zijnde, eerlijk schuld bekende, en bij het
daarop gevolgd examen bleek talentvol te zijn. Maar toch, vermoed ik, zoude hij een
kwade kans geloopen hebben, hadden de examinatoren zich niet den vader herinnerd.
Wèl moet wijlen Ds. Henricus geliefd en geacht zijn geweest bij zijne ambtsbroederen,
dat zij zooveel door de vingers zagen bij den zoon! Misschien ook hebben zij gedacht
aan de moeder, die in de Bommeneder pastorie den uitslag verbeidde. De broeders
namen kennis van de ,,attestatien van zijn preparatorium examen in de Classe van
Leiden”, en ,,zijne gaven door het proponeeren beproefd hebbend”, verklaren zij
Juriaan beroepbaar voor de kerk van Bommenede. Dit beroep ontvangen hebbende,
doet onze voorvader den 20en April 1632 eene propositie uit

1)
2)

de Navorscher 1900 blz. 115 en volgende.
Deze komt in de acta van 25 Juni 1641 voor als baljuw en ouderling te Bommenede.
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Romeinen 2, vers 29 1) voor de broeders, die te Bommel (op Overvlakké) vergaderd
zijn, wordt geëxamineerd en als lid der Classe aangenomen. De bevestiging op 9 Mei
daaropvolgende wordt opgedragen aan Ds. de Court, de trouwe vriend zijns vaders, die
de beden van den stervende had opgevangen, en nu de voldoening smaakt dezen laatsten
en grootsten wensch van Ds. Henricus vervuld te zien. Nog langen tijd heeft de
waardige predikant den zoon op stoel gekend; eerst in 1748 werd Ds. de Court emeritus,
en ongetwijfeld zal zijn dankbare beschermeling hem in zijne laatste, dichterbij gelegen
standplaats Goedereede meermelen opzocht hebben.
Het examen, afgelegd in het bijzijn van zoo vele en zoo hooge heeren, was alleen
reeds door de kosten een geduchte straf voor den onvoorzichtigen jongen, een straf
welke ten slotte neerkwam op de moeder. Die laatste overweging zal dan ook wel reden
geweest zijn dat de Brielsche magistraat bijspringt. Bij resolutie der Vroedschap van 27
April 1732 worden Ds. Georgius 100 carolus guldens toegevoegd ,,ter vervallinge van
kosten, bij zijne moeder op zijn examen van de Classe gedragen.”
Hoewel het pastorale nestje gereed was, heeft Ds. Georgius niet het voorbeeld
gevolgd van vader en grootvader, die zeer spoedig na hunne indiensttreding
huwelijkten. Misschien was hiervan reden zijne prille jeugd; doch liever wil ik
aannemen dat hij zijne moeder en haar talrijk kroost een onderkomen wilde verschaffen
in de pastorie.
Eerst vier jaren later huwt hij. Hoe zijne keuze gevestigd werd op de dochter van
den Dordschen makelaar Pieter van Wesel weten wij niet, of liever (om galant te
blijiven!) wij weten niet wat het Dordsche meisje bewoog den Bommeneder predikant
hare hand te reiken. Het pleit voor Juriaans opvoeding – en persoonlijke eigenschappen
– dat hij zoo'n meisje wist te winnen. Hoe licht kon een arme predikantszoon, in zoo'n
afgelegen nest geboren, te zeer verboert zijn om te bekoren aan een stadsmeisje als
Maria van Wesel, afstammelinge van een geslacht dat onder zijne leden telde den
grondlegger der hedendaagsche chirurgie: de beroemde heelmeester van Keizer Karel
V, Andreas Vesalius; een geslacht zóó in aanzien gekomen te Dordrecht, dat ten huize
van Maria's grootvader Jan van Wesel intrek nam Charlotte de Bourbon, gemalin van
prins Willem de eerste. (De Prinses beviel te zijnent van Charlotte Brabantina, later
echtgenoote van den hertog van Thouars.)

1) Dit vers luidt: Maar die is een Jood, die 't in het verborgen is; en de besnijdenis des harten, in den geest,
niet in de letter is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de menschen, maar uit God. Deze tekst en die welke zijn vader
koos in 1603, getuigen dat geslacht bezielde. Niet voor de dogmatiek, maar voor het innige van het Christendom
gevoeld werd en wordt gevoeld.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

VERBLIJF TE BOMMENEDE, 1632–1650.

251

Trouwens de van Wesels hadden meer getoond goed uit de oogen te zien. Een
broederszoon van Maria's grootvader: Dominicus Boot van Wesel, wist in 1624 te
winnen de ,,geestige, zin-rijke poëtesse, en boven hare fexe, in konsten en
wetenschappen vermaarde” Anna Roemersd. Visser. Er moet dus ,,ras” in Georgius
Nolthenius gezeten hebben, wat ook blijkt uit zijn handschrift1) en uit de wijze waarop
hij de ontstemde examinatoren op zóó jeugdigen leeftijd voor zich wist in te nemen.
Omtrent het kerkelijke leven te Bommenede tijdens onze voorvader Georgius
daar arbeidde, vermelden de classicale bescheiden – onze eenige bronnen – zeer weinig.
Het zal dus een tijdperk geweest zijn van rust en vrede, gelijk het zulks was voor de
geheele Classe: Meeresstille und glückliche Fahrt.
De eenige onaangename taak, welke aan Ds. Georgius wordt opgedragen, heeft
betrekking op den predikant, die Ds. de Court verzelde naar zijne moeder teneinde deze
mede te deelen wat de Classe had besloten in zake het weduwe-driekwartjaar en haar
zoon's kansen op den Bommeneder stoel. Deze predikant Ds. Levin Stamperius was in
geldelijke moeilijkheden geraakt, waarbij ook de kerkekas schijnt geleden te hebben.
Afgetreden, woont hij oud en ziekelijk te Brielle, ontbloot van middelen. Rechts en
links worden ambtsbroeders afgevaardigd naar familieleden van den oud-predikant, ten
einde dezen te bewegen den bedrukte te helpen. . . . en de kas aan toe zuiveren. Ds.
Georgius wordt naar Elkerzee gezonden, waar de tweede broeder woont. Deze schijnt
geen gemakkelijk heerschap te zijn, althans onze voorvader wordt bij besluit der Classe,
gehouden 21 April 1637, gemachtigd om tot zijne hulp te verzoeken Maximilianus
Teehuygius, bedienaar des H. Evangelie te Zierikzee.
De afgevaardigden brengen den 30 Juni verslag uit omtrent hun bevinden; het
blijkt dat de broeders van den gestranden predikant dezen niet willen bijspringen. Nu
wordt bij de Staten om hulp aangeklopt. Eveneens te vergeefs. Maar de Classe laat den
moed niet zakken. Zeven jaren later is de zaak nog niet in 't reine! Op de Classe
gehouden te Oostvoorn den 27 Sept. 1644 blijft Ds. Nolthenius , belast om de vrienden
van Lev. Stamperio tot contributie te bewegen tot vertroosting van den ellendigen man
en tot (onduidelijk) der classis.”
De eer der Classe is er mede gemoeid, van daar dit voordurend aandringen.
Eindelijk, in 1647, geeft men het op. Ds. Georgius en een viertal anderen sluiten de
rekening af (acta van 30 April). De oud-predikant blijft den Questor (penningmeester)

1) Het handschrift weergegeven op blz 10, is niet zoo fraai als dat der classicale acta, welke hij als scriba
inboekte. Het is uit zijn laatsten, ziekelijken tijd, maar is overgenomen ten einde zoodoende tevens eene
diaconierekening te doen zien.
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schuldig 95 gulden, 15 stuivers en 9 penningen. Dit is niet het eenige. ,,Nopende de
andere rekening bedraagt de somma van 390 - 6 - 10.”
Kleine getallen, maar hoe klein is alles hier!
Aan Ds. Georgius worden geene opdrachten gegeven, behalve dat hij een paar maal
wordt aangewezen om een proponent te examineeren. Beide keeren heeft hij het
genoegen dezen te kunnen goedkeuren.
Slechts uit één hoofde worde zijn naam dikwijls genoemd. Te dikwijls zelfs.
Meermalen komt hij te laat ter vergadering. Hierin staat hij echter niet alleen – vooral
niet bij namiddagvergaderingen. Aangezien echter de boete gesteld op dit te laat komen
den nood van predikantenweduwen vermindert, is zulks bijna verdienstelijk! Doch
dikwijls blijft Ds. Georgius heelemaal weg. Op de Classis van 4 Mei 1639 te Heenvliet
wordt hij wegens ziekte ,,geexcuseerd”. Maar op de Classe te Brielle, den 21 April
1648, wordt hij ,,aangesproken van beide absentien, zoo in de Classe van den Briel, als
ook van die in den Nieuwen Hoorn voorheenen gehouden. De broeders zijne
verantwoording hebbende gehoord, is aangaande de eerste geexcuseerd, maar wat de
tweede belangd, schuldig bevonden.” Eenmaal was hij dus weggebleven wegens goede
redenen; ik vrees wegens ziekte. Hierop duidt ook zijn verzoek in de Classe van 30 Juni
1643 te Piershil ,,om toch aan te dringen bij de Classis van Schouwen dat de
naastbijwonende broeders de Bommeneder kerk zullen bedienen in absentie, ziekte en
andere ongelegenheden van den predicant.” De Classe gaat hiertoe over en betuigt
nogmaals hare bereidwilligheid om met Sommelsdijk van gelijke te handelen. Doch de
sloffe bedienaars van Bommenede zijn ook slof in 't brieven schrijven. Op de Classis
van 20 Oct. daaropvolgende in den Briel is nog geen antwoord ingekomen.
Een veeg teeken van Ds. Georgius' toestand is ook het wegblijven – zoo spoedig
na het aanspreken op de Classis van 17 Nov. 1648 te Odulphusplaat en op die van 13
April 1649 te Nieuwe Tonge; te meer aangezien uit de acta van de Classe gehouden te
Zwartewaal op 29 Juni 1649 blijkt, dat Ds. Georgius over die absenties is geexcuseerd.
Dat wie zoo dikwijls de classicale vergaderingen moet verzuimen, zelden ter
Synode wordt afgevaardigd, is wel begrijpelijk. Slechts tweemalen valt hem deze eer
te beurt; op de Rotterdamsche synode van 1 Juli – 3 Aug. 1641 en op die te Gorinchem
van 7 – 26 Juli 1642 is hij aanwezig. Op deze laatste wordt hij opgenomen in de groote
commissie, welke binnen veertien dagen zich naar Rotterdam moet begeven ten einde
aldaar den Kerkeraad voor zich te doen verschijnen en dezen naar gelang van bevinden
te censureeren. Wat toch was geschiedt? Te Delftshaven hadden wederom de
Arminianen het hoofd opgestoken en geweigerd ten Nachtmaal te gaan bij de recht-
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zinnige predikanten. Op verzoek van heeren Burgemeesteren had nu de Rotterdamsche
kerkeraad, niettegenstaande het protest hunner predikanten, die ,,gemiscontenteerde
Delfthavensche lidmaten tot het Rotterdammer nachtmaal toegelaten”. Hierover was
dus de Rotterdammer kerkeraad te onderhouden. Geholpen heeft dit evenwel niet; op
de Synode van 1648 werd zelf eenstemmig besloten “dit stuk door den tijd voortaan te
laten slijten, God den Heere te bevelen en uit de acten te laten”. Fraaie zinswendingen
ter bedekking van kleinheid van moed! Doch Ds. Georgius heeft aan dit besluit niet
medegewerkt, nà 1642 werd hij niet meer afgevaardigd naar de Synode. Tot visitator
zijner Classe werd hij in 1641, 1645 en 1646 benoemd.
‘t Was waarlijk geen kleinigheid om, weer of geen weer, meerdere malen 's jaars
de breede wateren over te steken; en ik vermoed dat de groote bezwaren verbonden aan
dit heen en weder trekken, den Bommeneder predikant genoodzaakt hebben naar een
andere standplaats om te zien. Want het regelmatig bezoek der Classe werd steeds van
het hoogste belang geacht voor den goeden gang van zaken, en voor het onderling
voeling houden in die onrustige tijden. En als op andere eilanden door ziekte of
ontstentenis predikbeurten waren te vervullen, moest Ds. Georgius ook dikwijls
daarheen varen, gelijk de roosters van predikanten uitwijzen, opgemaakt door de
Classe.
Niet de hachelijke toestand van Bommenende was oorzaak van Ds. Georgius
heengaan. Toenmaals zag men de toekomst nog niet donker in; 't beste bewijs hiervoor
wordt geleverd door het feit dat in 1651 – dus een jaar na het vertrek van Ds. Nolthenius
een ijverig gemeentelid der kerke een nieuw stel avondmaalzilver aanbood.1)
Zoo iets doet men niet, als de ondergang vermoed wordt. Trouwens nog vele
predikanten heeft Bommenede na Ds. Georgius, binnen hare wallen gekend, en eerst na
het overlijden in 1693 van Ds. Petrus den Hartog Abrz, is de predikantsplaats
opgeheven en het traktement overgebracht op Herkinge, ten behoeve van den eersten
predikant te dier plaatse. Dat Bommenede zelfs in de laatste jaren een begeerde
standplaats bleef, bewijst het derwaarts gaan van Ds. Joh. Heynsius in 1678 uit
Goedereede. Nog sterker: de laatste predikant verruilde Poederoyen en Aalst voor de
toen ten ondergang gedoemde stad!
Wat geenszins zeggen wil dat Ds. Georgius en zijn huisgezin niet dikwijls in angst
zullen hebben gezeten als de storm opstak. Zelfs nu nog zijn in den omtrek de dijken
geenszins te hoog, hoewel zij sedert dien tijd zoo zeer verbeterd zijn. Na en stormvloed
van 22 – 23 Dec. 1894, toen het water steeg tot 2.40 m. boven

1) ene afbeelding van het graveerwerk op dat zilver (eene voorstelling der stad) bevindt zich in den atlas van
het Zeeuwsch genootschap.
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volzee, werd aan het westelijk eind van den polder, waar de kruin van het hoogst lag,
(4.25 m. boven volzee) in het polderland gevonden het over dijken geslagen veek, en
zelfs houtwerk.1) Zoo hoog stijgt dus de golf en kan schade te weeg brengen! In vroeger
tijd moeten bij zwakker dijkverdediging, zooveel erger de gevolgen zijn geweest van
hooge vloeden, en Ds. Georgius zal zich dan ook gelukkig geacht hebben dat hij den
winter van 1653 niet meer ter plaatse was. Toen toch werden de dijken zoodanig
beschadigd, dat anderhalf jaar verliepen voordat alles hersteld was. Doch de kosten
bleken zoo aanzienlijk en het gevaar zoo groot voor nieuwe schade, dat enkele maanden
voor het overlijden van Ds. Georgius, de Kamer van Rekeningen van de Grafelijkheid
van Holland besloot zich van deze dijkage af te trekken (25 Maart 1654). Derhalve viel
de geheele last op de ingezetenen en grondeigenaren. Met dat al duurde het tot den 26
Januari 1682 alvorens het eindvonnis over het plaatsje werd uitgesproken. Dien dag
sloeg de storm drie groote gaten in den polder Natairs, juist bezuiden het punt waar de
dijkage aansluit tegen die van Bommenede. Ook de achter gelegen binnendijk van
Bommenede stroomde onder, en nauwelijks hadden de landslieden tijd lijf en vee te
bergen.2)
Niettegenstaande het besluit genomen in 1654, sprongen Raden en
Rekenmeesters wederom bij, en met het dichten der grondgaten en herstellen der dijken
werd aangevangen. Maar nieuwe stormen brachten nieuwe schade aan, en bij Resolutie
van 10 April 1686 besloten de Staten van Holland onherroepelijk den polder te laten
,,drijven”.
Reeds eenigen tijd te voren hadden zij dezen uithoek aan Zeeland aangeboden.
Doch deze provincie, vroeger zoo happig op het bezit, – toen stad en polder welvarend
waren – aarzelde zoo'n lastpost over te nemen. Echter bestond er gegronde vrees dat
ook de achterliggende polders, wellicht heel Schouwen, bij nieuwe doorbraak zou
gevaar loopen, en dus grepen de Zeeuwsche Staten met beide handen het aanbod aan
van vier Zierikzeesche regenten om voor eigen kosten te herdijken. Natuurlijk niet ter
zelfder plaatse, doch meer achteruitwaarts, en onder beding dat hun het Ambachtsrecht
en het Ambachtsgevolge werden opgedragen.
Hiertoe werd besloten den 23 Sept. 1686, maar toch schijnt het nog vele jaren
geduurd te hebben voordat de nieuwe bedijking tot stand kwam. In dien tusschentijd
werden de voormaals bebouwde en begreppelde akkers zóó zeer door het ingevloeide

1)

zien.

2)

De dijk is later opgehoogd tot 4,75 M. + volzee.
Op het Rijksarchief te 's Gravenhage bevindt zich eene reeks kaarten, waaruit het verloop duidelijk is te
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slik overdekt, dat toen men later in den nieuwen polder wederom wegen aanlegde, deze
niet meer de oude richting volgden.1)
De gevluchte bewoners stichtten bij Zonnemaire in de helling van den dijk een
nieuw dorp: het tegenwoordige Bommenede, waartoe de huizen in het stadje werden
afgebroken. Alleen de kerk bleef nog langen tijd staan te midden van de baren.
De ondergang van Bommenede maakte de inwoners van den polder van
Bommenede en Blois niet enkel kerkeloos, doch stootte hen zelfs heelemaal uit het
kerkelijk verband. De meesten voegden zich bij de gemeente van Zonnemaire, anderen
echter bij die van Brouwershaven. In het midden der 19e eeuw zwierven zoo nog een
vier honderd Hervormden rond, die eerst door het Kon. Besluit van 15 Aug. 1854 onder
dak werden gebracht, doordien alstoen Bommenede en Blois kerkelijk gevoegd werden
bij Zonnemaire.2)
Bij al dat geharrewar tusschen Holland en Zeeland hebben de Bommeneder
ambtelijke stukken slecht gevaren. De oude doop-, trouw- en doodregisters zijn
spoorloos verdwenen, evenals alle vroegere rechtelijke bescheiden. Het Provinciaal
archief van Zeeland bezit alleen de rechterlijke bescheiden na 1650; het gemeentearchief te Zonnemaire de doopregisters van 1654 af, die van ondertrouw van 1656 af.
Gelukkig derhalve dat Ds. Henricus en Ds. Georgius zelven hunne geslachtslijst bij
hielden en bewaarden; het zoude niet meer mogelijk zijn deze thans samen te stellen.
De geschiedenis van Bommenede is die van menige Zeeuwsche stad en dorp.
Verwaarloozing der dijkage moge den ondergang verhaast hebben, de val was
onvermijdelijk. Eene wijziging van den stroomloop, niet te stuiten noch lang vooruit te
voorzien bij zoo breede en krachtig stroomende wateren, heeft Bommenede doen te
gronde gaan. In de letterlijke beteekenis van het woord; want waar vroeger zich de stad
bevond, loopt thans de zéér diepe stroomgeul der Grevelingen, en zelfs van de
kerkfundeering kan geen steen meer op den andere liggen

1) Een dergelijke verlaten polder – beurtelings bij vloed overstroomd, bij eb droogvallend, - zag schrijver
dezes op Noord-Beveland (de Sophiapolder), en beschreef dien in ,,Worstelend Zeeland” De Gids, 1 Dec. 1898. Dat
zoo lang gewacht werd met het herdijken van Bommenede, is misschien te verklaren uit de omstandigheid dat na
1686 de toestand jaren lang onveranderd schijnt te zijn gebleven. De dijken der overstroomde polders zijn n.l. door
Gideon van Rest opgemeten in 1695 en in kaart gebracht (Rijksarchief, no. 2770). Uit die kaart en de daarbij
gevoegde uitvoerige memorie blijkt dat alle dijken toen nog aanwezig waren, behalve het gedeelte dijk van den
polder Bommenede bezuiden de stad en de aansluitende diik van den polder Nataars over ongeveer dezelfde lengte,
waarin drie groote grondgaten waren geslagen. Misschien hebben de concessionarissen langen tijd gehoopt deze
breuken te kunnen hertellen, en daarom gewacht met het maken der nieuwe achterwaars gelegen dijkagiën.
2) Nieuw Kerkelijk handboek door M.W.L. van Alphen, 1878, en eerste vervolg.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

256

VI. DS. GEORGIUS, 1613–1654.

Wat overbleef van den Bommeneder polder heeft zelfs in later tijd met onspoed
te kampen gehad. In Januari 1808 brak de dijk door van Nieuw Natars, en werden de
Bommeneder dijken zóózeer beschadigd, dat in 1818 de polder, op verzoek, calamiteus
werd verklaard. Eerst in 1893 werd de calamiteus-verklaring opgeheven. Toch achten
deskundigen den hedendaagschen toestand geenszins gunstig. De schorren voor den
Bommeneder dijk, toen nog 500 meter uitstekend, zijn tot 150 M. versmald. Zullen dus
de stroomen ook de nieuwe dijkage wegnemen? Reeds in de 18e eeuw werd daarvoor
gevreesd, getuige de dam, welke men toen van den vasten wal uitbracht door de geul,
tot op de plaat ,,Dwars in den weg”. Maar de dam brak weldra door, en werd niet weder
hersteld.
Toch heb ik goeden moed: De plaat Dwars in den weg ligt nagenoeg ter plaatse
van het vroegere polderland, de stroomen hebben die niet weggeschuurd; wellicht
bieden aldaar harde grondlagen weerstand aan eene verplaatsing van de Grevelingen.

II. VERBLIJF TE DREISCHOR (1650–1654). Hoe een predikant van
standplaats verandert. – Formaliteiten van ontslag te Bommenede. – Het dorp
Dreischor. – Gecommiteerde raden van de Staten van Zeeland verlangen opschorting
van het beroep. – Het beroep niet behandeld in de daartoe belegde buitengewone
vergadering der Classe van Schouwen wegens slechte opkomst. – De magistraat van
Dreischor keurt het beroep goed. – De kerkeraadsnotulen van Ds. Georgius. –
Rondgang ter voorbereiding van het H. Avondmaal. – ,,Ongerusten”. – Verzoening van
twistende lidmaten. – Visitatie te Dreischor. – Formaliteiten bij de benoeming van den
schoolmeester. – Gecommiteerde raden moeten daarbij aanwezig zijn. – Ook de
goedkeuring der Classe is noodig. – Diaconie rekeningen. – Inkomsten. – Uitgaven. –
Eene bevoorrechte gemeente.
Ongaarne lieten de Bommeneders Ds. Georgius trekken. Ook bij zijne
Hollandsche ambtsbroeders stond hij in aanzien. Een en ander blijkt uit de acta der
buitengewone classicale vergadering, welke te Bommenede werd gehouden den 5
Maart 1650.
Niet minder dan negen predikanten getroosten zich de moeite om in dit
ongunstige jaargetijde de holle wateren over te steken. En toch geldt het enkel eene
formaliteit, al is het ook eene formaliteit welke in die formeele tijden natuurijk met de
noodige plechtigheden wordt omgeven en uitgebreid.
Eerst treedt ter Vergadering binnen het Collegium qualificatum van de
Dreijschor. Volgens de Zeeuwsche kerkordening is daaronder te verstaan de kerkeraad.
De heeren brengen eene wettelijke beroeping mede volgens de Kerkordening van
Zeeland op den persoon van Georgius Nolthenius. Verder verzoeken zij de Classe van
Voorne
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en Putten diens vrijlating, nadat deze gelezen zal hebben zoowel het instrument van
beroeping als de approbatie des Magistraats. (Zonder diens goedkeuring toch was de
roeping krachteloos). Daarop wordt Georgius Nolthenius zelf ontboden en hem
afgevraagd of hij in zijne conscientie overtuigd is de beroeping van Dreischor aan te
nemen en de kerk van Bommenede te verlaten. ,,Waarop hij antwoordde: ja”.
Vervolgens wordt de kerkeraad van Bommenede ontboden, en dezen afgevraagd
zijne meening omtrent de beroeping. ,,Hebben geantwoord dat zij haren predikant wel
gaarne wilden houden, maar de zaak inziende zooals ze lag, hebben wel mogen zien dat
hun predikant van den Classis van Voorne en Putte gedimiteerd mocht worden”. Slechts
verzoekt de kerkeraad zijn predikant te mogen behouden totdat een ander is beroepen.
Zulks wordt toegestaan.
Toch wordt deze toestemming niet onvoorwaardelijk verleend. Blijkbaar is de
Classe bevreesd dat Bommenede zich los wil maken van Zuid-Holland. Daarom
behoudt de Classe van Voorne en Putten zich de vrijheid voor hare proponenten op keur
te zenden naar Bommenede en eischt dat aan dezen alsdan de stoel zal ingeruimd
worden, ten einde hunne gaven aan de gemeente bekend te kunnen maken.
De kerkeraad beloofd gehoorzaamheid, en nadat dit alles ,,gezien, gehoord en
overwogen” is, wordt Ds. Georgius Nolthenius ,,ontslagen en gedimitteerd”.
Ik vermoed dat een glorierijk afscheidsmaal ten huize van den vertrekkenden
predikant deze samenkomst besloten heeft, en dat de negen ambtsbroeders daaraan
deelnamen. Misschien wel stond hunne talrijke overkomst in verband met hunne
behoefte om niet te verzuimen deze laatste gelegenheid om Dominé en Domineesche
hunne vriendschap te betoonen. Deze Domineesche was echter niet meer Maria van
Wesel. Acht jaren na haar huwelijk was Maria overleden, kort na de geboorte van haar
jongste dochtertje. En twee jaren later was de predikant hertrouwd met de weduwe van
den Bruinisser ambtsbroeder: Johanna Huijbrechts.
Het afscheidsfeest moet de meest aangename herinneringen hebben
achtergelaten, want in de Classis van 7 April daaropvolgende bedankt (vermoedelijk
schriftelijk) Ds. Georgius de eerwaardige Vergadering voor hare vriendschap, genoten
gedurende den tijd van zijne bijwoning, en wenscht haar den zegen des Heeren. De
Praeses dankt hem voor zijne wijze en vreedzame bijwoning, en wenscht hem eveneens
des Heeren zegen toe.
Nu verhuist Dominé Georgius. Heel ver behoefde hij zich niet te verplaatsen, en
ook niet veel avontuurlijker was zijne tocht dan de bekende overgang van den Vicar
van Wakefield uit de blauwe naar de gele slaapkamer.
Heden ten dage kan nog slechts drie vierden van den weg afgelegd worden, welke
onze voorvader ging. Een uurtje wandelens in zuidelijke richting, langs goudgele
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tarwe-akkers en purperbladerige bietenvelden, gescheiden van den grintweg door zeer
diepe sloten, half overgroeid met bramen, welker sappige, smakelijke vruchten getuigen
van den vetten grond, die ze
voortbracht – en midden staat
men in het dorp, vóór de kerk.
Als wachters omringt een
boomenkring het ruime bedehuis,
uit kleine in tufsteen gevatte
brikken
opgetrokken.
Een
breede, cirkelvormige gracht
scheidt het kerkhof – dat geen
begraafplaats is – van den
eveneens
cirkelvormigen
openbaren weg, waaromheen de
lage huizen schuchter een krans
vormen. Een van die woningen, –
met een aardig geveltje van 1637,
dat dus Ds. Georgius gekend
heeft – dient tot gemeentehuis.
Schuins daar tegenover ligt in den kring de pastorie. Deze is echter niet lang geleden
geheel vernieuwd. En heelemaal afgebroken is het slot Windenburg, een eigenaardig
cirkelvormig bouwsel blijkens eene op het Zeeuwsch Genootschap bewaarde
teekening.
Is die huizenkrans om de kerk typisch Zeeuwsch, de gracht is – naar ik meen –
eene zeldzaamheid, zooal niet een unicum. Vermoedelijk zijn die elders gedempt.
De (thans) eenbeukige kerk preekt gemakkelijk, volgens de getuigenis van Ds.
van der Griend, die mij in 1911 vergezelde van Zonnemaire af, waar ik hem ontmoette
bij zijn ambtsbroeder, ook een frisch jongman, met beschaafde hupsche domineesche.
De gewelfde, voormalige sacristy – in vroeger protestantsche dagen catechesatiekamer
– is nu turfhok. Tot consistoriekamer dient thans de rechterzijbeuk, indertijd
afgeschoten tot school, nu als zoodanig verlaten, aangezien – overeenkomstig den geest
der tijden – onlangs een groot, alleenstaand, meer zon en lucht binnenlatend
schoolgebouw werd gesticht.
In de oude kille sacristy zal onze voorvader dikwijls vertoefd hebben, verbetering
van zijne gezondheid er voorzittende in den kerkeraad, of er de diaconierekeningen
uitschrijvende. Want zulks schijnen toenmaals de diaconen veiligheidshalve aan
hunnen meer geleerden voorganger te hebben overgelaten. De eigenhandig door Ds.
Georgius geschreven notulen en rekeningen bevinden zich nog in het kerkarchief,
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en werden ten mijne behoeve afgeschreven. Niet omdat dit bijzonder merkwaardige
documenten zijn, maar omdat men er zoo goed het kleine leven in zoo'n kleine plaats
door leert kennen.
Ds. Georgius kost den Kerkeraad veel hoofdbrekens. Sedert Ds. Abraham van der
Meer, die achttien jaren te Dreischor stond, naar zijne nieuwe standplaats Zierikzee is
vertrokken, zijn de leden zoekend naar een nieuwen dienaar. Geweifeld wordt tusschen
Ds. Jacobus Baselius te Zonnemaire en onzen voorvader. Beiden wenscht men
nogmaals te hooren. Zulks geschiedt. Jammer genoeg, behelzen de notulen geen
bizonderheden omtrent de gehoorde candidaten; maar dat het bevinden der naar
Bommenede en Zonnemaire afgevaardigde leden met belangstelling werd tegemoet
gezien, bewijst het feit dat ook de Magistraat de kerkeraadsvergadering bezocht.
Besloten wordt Zondags den 9en Januari 1650 de beroeping te doen ,,als wanneer de
predikatiën daartoe zullen worden gedirigeerd, en de gemeente tot vasten en bidden
vermaand.”
Er komt een kink in den kabel. Nog bij tijds – den vorigen dag – brengt de
Statenbode eene missive van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zeeland met
verzoek de beroeping op te schorten tot den 16en Januari, aangezien van hunnentwege
twee Gedeputeerden zijn aangewezen om de handeling bij te wonen.
De Kerkeraad maakt bedenking. Wordt hierdoor niet ingegrepen in de
bevoegheid van den plaatselijken magistraat? De Kerkeraad besluit dan ook wel uit
eerbied voor de Hooge Overheid de verkiezing op te schorten – de gemeente behoeft
dus voorloopig niet te vasten – doch tevens om de Classe op te roepen in buitengewone
vergadering ten einde te beslissen hoe te handelen. Doch de Classe schijnt niet
oorlogzuchtig, althans blijkens de kerkeraadsnotulen van den 16en Januari zijn te
Dreischor aanwezig de heeren Lieven de Cocq en van Thienhoven, heer van Stavenisse,
Gedeputeerden van Zeeland ,,en is na aanroeping van den naam des Heeren met
eenparige stemmen verkoren Ds. Georgius Nolthenius, predikant in Bommenede, om
deze meente als haren ordinairen herder te leiden”.
Maar nòg is de zaak niet beklonken! De goedkeuring van de Classe van Schouwen
is noodig; twee heeren van den Magistraat benevens een ouderling en een diaken
worden hiertoe afgevaardigd.
Tot behandeling dezer aangelegenheid wordt tegen den 26en Januari eene
Classicale vergadering uitgeschreven. Niet onverklaarbaar dat in zoo barren wintertijd,
enkel om een vreemdeling te benoemen, weinige Zeeuwsche predicanten gehoor geven
aan de oproeping. Wegens onvoltalligheid wordt dus de zaak op nieuw aanhangig
gemaakt op de Classe van den 16en Februari, als wanneer toch eene buitengewone
vergadering is te houden.
Dáár wordt eindelijk het beroep goedgekeurd Nu is dus Ds. Georgius in
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Zeeland aangenomen. Maar eerst moet hij in Zuid Holland ontslagen worden, alvorens
hij dit beroep kan volgen. Daartoe dient de straks beschreven extra ordinaire
vergadering te Bommenede. Deze werd gehouden op kosten van Dreischor – gelijk de
kerkeraadsnotulen van dit plaatsje uitdrukkelijk in herinnering brengen. Wel een bewijs
dat men Ds. Georgius op stoel begeerde; want te rekenen naar hetgeen indertijd diens
proefexamen koste, zal Dreischor een aardig stuivertje hebben uitgelegd!
Nadat de Dreischorsche kerkeraad ten tweede male op bedoelde vergadering is
binnengelaten ten einde het ontslag op den 1en Maart te vorderen – hetgeen wordt
toegestaan – moet nog de laatste schrede gedaan worden. Reeds is de magistraat van
Bommenede daartoe bijeengekomen op het stadhuis. Daarheen trekt nu de
Dreischorsche kerkeraad, en eerst toen ook deze heeft goedgekeurd het heengaan van
den predikant, geeft de Classe van Voorne ,,het volkomen ontslag”. Oef!
Den 8en Mei 1650 werd Ds. Georgius door zijnen voorganger bevestigd, en ik
vermoed dat velen uit zijne vroegere gemeente voor het laatst den predikant wilden
hooren, die achttien jaren hun voorganger was, wiens vader hen had gedoopt en
getrouwd, en die zij als kind in hun midden hadden zien opgroeien.
Den 22en Mei beginnen de kerkeraadsnotulen van de hand van onzen voorvader,
die vaste duidelijke hand, welke wij reeds kennen uit het Classicale boek van Voorne.
Toch iets minder krachtig en flink, alsof reeds de ziekte zijn gestel heeft ondermijnd.1)
Heel veel merkwaardigs behelzen die notulen niet. Waar dit kan, is Ds. Georgius
zeer kort. Zoo wordt bijv. enkel aangeteekend dat hij verslag deed omtrent hetgeen
voorviel op de Classicale vergadering, zonder echter omtrent het verhandelde iets mede
te deelen. Avondmaalviering en huisbezoek worden steeds vermeld. Omtrent dezen is
zelfs het notulenboek het meest uitvoerig; een bewijs hoe groot gewicht Ds. Georgius
er aan hechtte.2)
Eenige dagen vóór de voorbereiding tot het H. Avondmaal ging de predikant van
huis tot huis, vergezeld van een ouderling. Dat bezoek was geen bloote vorm. Wie ter
Nachtmaal ging met een onzuiver geweten, dronk en at zich een Oordeel. De vloek des
Heeren was de gerechte straf voor het zondig naderen van Zijn tafel. Velen, die zich
niet waardig oordeelden – ,,ongerust”, was de geijkte en licht verklaarbare uitdrukking
– hielden zich derhalve verre. Ook mocht men volgens het Voorschrift, niet opgaan
onverzoend met bloedverwanten of anderen. De predikant

1) Viermal was hij seriba. Te Ouddorp, 14 Oct. 1636, te Stad aan 't Haringvliet, 15 Oct 1641, te Zuidland, te
24 Mei 1644 en te Hellevoetsluis, 10 April 1646.
2) Ook elders was zulks het geval. Te 's Gravenhage mocht bijv. in de tweede helft der 18e eeuw, in de beide
weken het Nachtmaal voorafgaande, geen tooneelspel worden opgevoerd.
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moest dus trachten de twisten bij te leggen of anders de onverzoenden het Nachtmaal
verbieden. Tragen waren daarentegen aan te sporen.
Waar op zoo'n plaatsje iedereen iedereen kende, was natuurlijk dagen, mischien
weken lang, het ter Avondmaal zullen gaan of niet gaan van buur of maag, een
onderwerp van gesprek. Krietiek zal ook niet gespaard zijn, en zoo was dan ook die
viering de gebeurtenis van het dorp.
Zéér kort na zijne indiensttreding te Dreischor smaakt Ds. Georgius een groote
voldoening. Op zijn eersten rondgang met het oog op de aanstaande Nachtmaalviering
– aldus luidt zijn verslag in den Kerkeraad, – heeft hij Leendert Cornelisse
aangesproken over zijne langdurige absentie van het gebruik van het H. Avondmaal; en
Leendert's gemoed door bondige en grondige redenen overtuigd zijnde, belooft deze
met handslag zich op den aanstaande Sabbath in des Heeren Huis te zullen laten vinden
en communieeren. ,,Gelijk hij ook gedaan heeft”, laat de predikant er blijkbaar niet
zonder voldoening op volgen.
Wat zijn voorganger in vele jaren niet gelukte, bereikt Dr. Georgius in één slag!
Nog een tweede victorie wordt te zelfder dage genotuleerd. ,,De langdurige twist
tusschen Pieter Jansse en Marinus Pompoene is na vele devoijer ter nedergelegd, doch
hebben beiden om de gemeente geen ergernis te geven, voor deze reize ten Avondmaal
niet geweest.1)
Hoe klein Dreischor ook is, twist, achterklap, dronkenschap, dieverij en nóg
ergers geven – gelijk de notulen leeren – telkens aanleiding om maatregelen te nemen
tegen de schuldigen in verband met de Avondmaalsviering. Cornelia Bols ,,dewelke
verzocht hebbende tot de Communie wederom toegelaten te worden, is haar zulks
afgeslagen, totdat zij haarzelve van de crimina, die haar ten laste worden gelegd, zal
hebben gedepurgeerd. Item Willemijne Tronx, zoo om hare traagheid tot het gehoor
van Gods woord, als verslaafnis aan brandewijn (notulen van 22 Dec. 1652).
Eerst genoemde juffer purgeert zich; de notulen van 11 April vermelden
,,Cornelia Bols in de vergadering verschenen zijnde, heeft haar, zoo zij zeide, met een
goede en geruste conscientie onschuldig verklaard van alles dat tot haar nadeel is
uitgestrooid geweest, en is op hare beproevinge tot de Communie toegelaten.”
Verstokter is een mannelijke zondaar, dragende trouwens een voorbeschikkenden
naam. ,,Heeft hem geexcuseerd en ongerust gevonden Joos den Stouten, vermits zijne
dochters van dieverij (tot haar onschuld, zoo hij zeide) berucht werden”, aldus staat te
lezen in de reeds aangehaalde Decembernotulen. En Joos is den 11en April

1) De naam Pompoene komt ook heden ten dage nog te Dreischor voor. Deze Marinus wordt voor zijne
verzoeningsgezindheid beloond; het volgend jaar ziet hem Ouderling.
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daaropvolgende nog ,,ongerust”. Een zijner dochters zal vermoedelijk gediend hebben
bij Meesie Bastiaens, althans uit eene latere aanteekening in het kerkeraadsboek meen
ik te moeten afleiden dat zij de maagd is, waarover Meesie klaagt. Op Meesie zelve was
trouwens ook heel wat aan te merken; dezelfde notulen welke de ongerustheid van Joos
boekstaven, deelen althans mede dat ,,Meesie Bastiaens vond haar ongerust zoo
vanwege het kwaad en ongeregeld huishouden met haren man Henrick van Driel als
ook van wege hetgeen haar door haar meid ontdragen was”. Op den eersten aanblik
zoude men meenen dat de meid meer reden tot ,,ongerustheid” had dan Meesie, wegens
dat wegnemen van het eigendom harer meesteresse. Doch vermoedelijk zag Meesie in
dien diefstal een teeken dat de Heer Zijne beschermende hand van haar aftrok, en durft
zij om deze reden niet ter Nachtmaal gaan. En evenals Joos, is ook zij nog den 11en
April 1653 ongerust.
Doch de notulen van 4 Juli daaropvolgende zijn zeker met groote voldoening door
onzen voorvader gepend: ,,Zijn met elkander verzoend Meesie Bastiaens en Joos den
Stouten. Heinric van Driel en Meesie Bastiaens hebben verklaard alles nu onder
elkander in vrede en eenigheid te zijn, en zijn weder tot de Communie toegelaten.” Man
en vrouw zijn derhalve verzoend, en ingetrokken is de beschuldiging van diefstal door
de meid; eere den goeden herder, die deze verdoolde schapen terugbracht in de kooi!
Helaas, Willemijne Tronx blijkt onverbeterlijk; telkens en zoolang als Ds.
Georgius de pen voert, wordt zij wegens dronkenschap geweerd van de Heilige tafel.
Maar zulke donkere stippen zijn zeldzaam. In 't algemeen is de stemming der
kerkeraadsnotulen blijmoedig. Twee maal tijdens de vier jaren zijner bediening heeft er
kerkvisitatie plaats te Dreischor. Twee leden van de Schouwensche classe komen met
twee leden van den Magistraat (deze steken overal hun neus in!) naar den toestand
vernemen van kerk en school in zijne gemeente – de voorgeschreven bezoeken, welke
hij ook zelf meermalen had verricht in de Voornsche classe.
Beide keeren kan hij, blijkens de kerkeraadsnotulen, steeds in genoegzaam
dezelfde bewoordingen verklaren ,,dat de staat der gemeente dagelijks verbetert en
aanwast, en dat een iegelijk zijn ambt met naarstigheid en godzaligheid bekleedt, en
diensvolgens der Classis (de Boeman !) niet van noode heeft.” Wat den schoolmeester
betreft, kan Ds. Georgius getuigen dat deze den dienst der kerke loffelijk doet, en dat
hij het schoolhouden goed waarneemt.”1) En onveranderlijk luidt het slot: ,,en

1) Ook op zijne vorige standplaats schijnt Ds. Georgius geen moeite te hebben gehad met den scholarch,
terwijl dan toch zijn vader steeds moest klagen. 't Kan zijn dat schoolmeesters zich nu bepalden tot het geven van
onderwijs en niet langer met kerkelijke politiek den tijd verbeuzelen.
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zijn aldus de gedeputeerden bedankt voor hunne moeite, en is de vergadering met gebed
gescheiden.”
Gelijk men ziet, zelfs bij den schoolmeester behoorde de Kerk te gaan vóór het
onderwijs! Rechterhand van den prediker, was eene goede keuze voor Kerk en Staat
van veel beteekenis. Geen wonder dan ook dat de notulen tamelijk uitvoerig behandelen
de benoeming tot scholarch van Nicholaas Zacharisse uit Brouwershaven.
Pieter Ferraque heeft ontslag genomen, en nu wordt besloten ,,op papier te
stellen” de namen van eenige candidaten, welker gaven (natuurlijk op 't punt van
voorlezen en zingen) door de Gemeente waren gehoord en door den Magistraat
goedbevonden. Ten einde uit het opgeschreven drietal eene keuze te doen, wordt
opnieuw eene Kerkeraadsvergadering belegd, ditmaal bijgewoond door de heeren mr.
Lieven de Cocq en Johan Gyselinck, als gecommitteerde Raden van de Edelmogende
Heeren Staten van Zeeland ,,en na aanroeping van den naam des Heeren, tot voorlezer,
voorzanger, en schoolmeester met de meeste stemmen verkozen” den bovengenoemden
Brouwershavenaar.
Hoewel door zoovele zeven gezeefd, is de schoolmeester nog niet aan 't einde der
beproeving. Noodig is ook de goedkeuring der Classe van Schouwen, en eerst nadat
deze is verkregen, wordt de benoeming ,,persect”.
Behalve de kerkeraadsnotulen zijn ook de diaconierekeningen van Ds. Georgius'
hand. De diaconen, minder bedreven in de cijferkunst, lieten gaarne het boekhouden
,,naar stijl van rekening” over aan hunnen meer daarin bedreven voorganger. Hieruit
mag men echter geenszins afleiden dat ook de schrijfkunst onder de notabelen van
Dreischor weinig beoefenaars telde. Heeft onder de eerste diaconie-rekening alleen Ds.
Georgius zijne handteekening kunnen stellen, terwijl de drie verificatoren zich
vergenoegden met kabalistische teekenen, onder de drie volgende rekeningen
overgelegd door onzen voorvader, komt slechts één merk voor; de anderen schrijven
hunnen maam, sommigen zelfs zéér sierlijk.
Groot zijn de eindbedragen niet, onder welke Ds. Georgius pent met vaste hand
,,aldus gereekend ende geluiquideerd onder behoirlicke protestatie nae stijl van
rekeninghe.” Hoofdzakelijk bestaan de inkomsten ,,uit hetgeen de diaconie uit de
aalmoesen der gemeente heeft vergaderd en bij die van den kerkeraad van Zondag tot
Zondag overgelegd”. Van 11 April 1649 tot 10 Mei 1650 inbegrepen (dus vóór Ds.
Georgius komst) bedroeg de oogst £ 30 - 5 - 0. In het eerste jaar der bediening van
onzen voorvader valt de opbrengst tot £ 23 - 3 - 1. Het tweede jaar neemt het bedrag
niet toe; eerst in de derde rekening (de laatste welke onze voorvader inschreef)
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loopende van 7 April 1652 tot 20 April 1653 gaat het cijfer boven den prik van Ds. van
der Meer, en zelfs zéér veel. Besomd wordt £ 33 - 17 - 18.
Verder bestaan de inkomsten der diaconie uit de rente van een klein kapitaal, en
helaas, voor een niet gering deel uit memorieposten. In vroeger jaren schijnt er wel eens
geld geleend te zijn uit de kerkekas, of wel zijn op andere wijze lekken ontstaan.
Nauwgezet neemt Ds. Georgius al deze kwade posten op onder de ontvangsten, er bij
aanteekenend met eene verzuchting ,,doch alzoo dezelve nog niet is ontvangen, dus hier
pro memorie”. Denkelijk dank zijn aanporren, wordt – zij het ook druppelsgewijze – in
de latere jaren van zijn beheer iets (niet veel) aangezuiverd.
De posten van uitgaaf – 19 tot 23 in getal – zijn wel niet groot, doch het
gezamenlijk bedrag is voldoende om de eerste jaren met een tekort te doen sluiten.
Eerst het laatste jaar waarin Ds. Georgius de pen voert, wijst een overschot aan.
,,Komt den rendant te kort en veroverd de arme £ 2 - 11 - 2”.1)
De meeste posten hebben betrekking op het uitbesteden van weezen. Hoe

1) Niet alzoo het slot der rekening welke op blz. 10 is overgenomen van wege het handschrift. Het daar
geschrevene wordt duidelijkheidshalve hier herhaald:
Noch bij den selvighen uut de renten betaeld ende voor
£
V - VI - II
de diaconie verschoten aen verscheyden noodhebbende
personen in den jaere 1650 – 1651 - 1652 ende tot deze
rekeninghe 1653, gelyck uut fyn boeck daervan
gehouden blijckt
Deze 1 - 4 - 2 zal uut de Dus bij mij meer uutgegeven als van de renten
£
I - III - II
rente van de wed. D.
ontvangen
Merij sal. in Martio
voorleden vervallen mij
voldaan ende in de
naeste rekininghe
worden ingebracht.
Betaeld aen brood ende wyn ende voor 't brenghen van
£
o - X - IIII
dien ten behoeve van des Heeren H. Avondmael
Betaeld aen passanten
£
II - II - IIII
Somma van den geheelen ontfangh bedraeghe ter
£ XXXIIII - VII - IIII
somme van
Ende den utgeeft hiertegen bedraeght ter somme van
£ XXXVI - XVIII - X
Dus meer uutgegeven als ontfanghen ter somme van
£
II - X - VII
Dit slot is ten selvighen
En veroverd Leendert Jansse Doelman ter somme van
£
I - VII - IIII
daghe bij Bartholomeus
Cornelisse voldaen, dus
hier niet.
Aldus gereeckend ende geliquideerd onder behoorlicke
protestatie nae stijl van rekeninghe op den 23 Aprilis
1653 ende bij de praesente onderteekend
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dikwijls maaide toen de Dood met één zwaai zijner zeis èn den vader èn de moeder
weg. Pest en andere besmettelijke ziekten overvulden de weeshuizen, die heden ten
dage nauwelijks met halve weezen kunnen bevolkt worden. Want ,,heele” wezen komen
nu alleen voort uit teringachtige gezinnen, en voor dezulken zijn weeshuizen weinig
geschikte sanatoria.
Te Dreischor bestond trouwens geen weeshuis, maar werden de kinderen
uitbesteed. Betaald aan IJmerd Janse een kwartier jaars houdenisse voor het kind van
Maetie Stellemans £ 2 - o - o.” Vlak daaronder staat: ,,Betaald aan Neeltie Teens een
jaar houdenisse voor het kind van Michiel Minne £ 1 - 10 - 8”. Dit kind schijnt een
halve wees te zijn, althans Michiel Minne zelf ontvangt £ 2 - 7 - o. Het volgende jaar
komen dezelfde namen voor, doch met andere bedragen. Wellicht dat de vergoeding
geregeld werd naar de waarde, welke de arbeidskracht van het kind had voor de
verplegers.1)
Verder wordt jaarlijks aan passanten of buitenlieden en noodlijdende personen
een bedrag besteed, hetwelk wisselt tusschen £ 0 - 17 - 18 en £ 2 – 7 - 8 en dat, blijkens
de aanteekening van Ds. Georgius, door hem tijdens de jaren van deficit uit eigen zak
werd voorgeschoten. Dat deficit heet hij weten weg te werken door een zuinig beheer,
want van toeneming der inkomsten (behalve door het aanporren van schuldenaren) kon
in 't kleine plaatsje geen sprake zijn. En zoo zien wij dan ook de uitgaven, welke in het
jaar vóór zijne in diensttreding ruim £ 43 bedroegen, in zijn laatste boekjaar dalen tot £
32 - 6 - 6, waardoor het zoo noodige evenwicht ontstaat tusschen inkomsten en
uitgaven.
Dit evenwicht is ook heden ten dage bewaard gebleven. Maar bezuinigen is
daartoe niet meer noodig. Dreischor is een zéér bevoorrechte gemeente. Toen ik den
predikant, in herinnering aan onzen voorvader, een zeker bedrag ter hand wilde stellen
voor de armen, bleek daar slechts één bedeelde te wonen, in wiens behoeften voldoende
voorzagen de renten van een grootboekkapitaal, gestijfd door een legaat. Doch voor het
vernieuwen van het orgel was schuld gemaakt, en zoo werd mij verzocht daartoe de gift
te mogen besteden. Gaarne werd hierin toegestemd. Ds. Georgius was een man van te
humane opvatting, en zijn handschrift verraadt te zeer kunstlievende neigingen, dan dat
hij zich zoude verzet hebben tegen de begeleiding der pfalmen door zulk een
instrument.

1) Het pond (£) der diaconierekening zal wel geweest zijn het Vlaamsche pond (= 6 Ned. guldens), een in
Zeeland gebruikelijke standaardmunt. Ik leid dit af uit de uitgaven voor en wijn bij het Avondmaal. Deze bedroegen
£ o - 10 - 4. Was het Heerepond bedoeld (= 1 Ned. gulden) dan zouden slechts ƒ 0.517 zijn uitgegeven; met
Vlaamsche ponden rekenende bedrag ƒ 3.10.
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III. LEVENSEINDE, NAGESLACHT (1654–1838). Veelvuldig verzuim van Ds.
Georgius wegens ziekte. – Plaatselijke gesteldheid van Dreischor. – Het eiland
Schouwen in winterdag. – Overlijden van Ds. Georgius. – De overblijvenden. – De
Brouwershaven–Gravenhaagsche tak. – De oudste zoon, Ds. Hendrik, en diens
afstammelingen. – Roeland Isack Faassen voegt den naam Nolthenius bij den zijne
1753. – Diens dochter Abigael Catharina de laatse naamdraagster. – Hendrik’s tak
leefts in vrouwelijke lijn voort in het Zwitsersche geslacht de Loriol.
Klein was de taak van Ds. Georgius, veel kleiner dan die van vader en grootvader.
Geen welsprekend attest, gelijk Kampen gaf aan den eersten Ds. Georgius, staaft zijne
voortreffelijkheid, geen telkenreize afvaardigen ter Synode en belasten met opdrachten,
gelijk zijn vader Ds. Henricus ten deel viel, bewijzen zijne verdiensten. Stil heeft hij
geleefd en stil is hij heenen gegaan, al mocht hooger verwachting worden gekoesterd
van wie zóó de ongunstige stemming zijner examinatoren wist om te keeren, en op zóó
jeugdigen leeftijd rijp werd geacht voor het predikambt.
Doch m.i. is er een afdoende reden voor het weinig op den voorgrond treden van
den reeds op 41-jarigen leeftijd overleden predikant.
Moest Ds. Georgius te Bommenede dikwijls wegens ziekte de classicale
vergaderingen verzuimen en anderen in zijn plaats doen optreden, ook te Dreischor
vinden wij sporen van krankheid. Eens kan hij het gewone bezoek niet doen aan de
lidmaten, voorafgaande aan de Avondmaalsviering, wegens ,,een kwaden voet”, gelijk
hij ook een vorig jaar de vergadering der Classe niet kon bijwonen ,,wegens ziekte”.
Zóó dikwijls moet hij den dienst verzuimen, dat de Kerkeraad bij de Classis van 30 Juli
1654 klaagt over de slechte bediening der gemeente, wegens langdurige ziekte. Den 5en
Augutus daaropvolgende – kort dus voor zijn sterven – wordt de klacht herhaald.
Toenmaals was trouwens de plaatselijke gesteldheid van Dreischor alles behalve
bevorderlijk voor wie met jicht of rheumatiek gekweld werd. Lag Bommenede op een
landpunt, frisch doorwaaid door de winden, welke uit alle richtingen streken over de
zilte wateren, Dreischor lag in den polder, en de Zeeuwsche koortsen, nu door beteren
waterafvoer verjaagd, zullen toenmaals menig gestel verzwakt hebben. Vooral 's
winters was dat polderland één drassige watervlakte, soms een zee. Ziehier hoe de
voormaligen toestand beschreven wordt in den Gids voor Zierikzee en omstreken,
onlangs uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van het
Vreemdelingenverkeer:
,,Het platte land van Schouwen, toen slechts van een paar watermolens voorzien,
welke niet bij machte waren des winters den grond ook maar enisgzins droog te houden,
vertoonde dan een onafzienbare watervlakte.
,,En nu meene men niet, dat wij hier spreken van toestanden, welke vóór
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een eeuw werden gevonden. Neen, nog een vijstig jaren geleden kon men des winters
Kerkwerve of de boerderijen in den omtrek, niet anders bereiken dan met eene schuit
van weinig diepgang, waarmede de landbouwers zeer handig wisten te manoeuvreeren.
Men had toen vrachtschuiten, zooals men nu vrachtwagens heeft; niet alleen tusschen
Kerkwerve en de stad Zierikzee, maar ook ter verbinding met Serooskerke, Elkerzee,
enz. Niet zelden vond men op dergelijke vaartuigen een leeg meelvat zonder bodem,
waarin de reiziger bij regen schuilen kon, en op stroo liggende, wachten moest tot de
plaats van bestemming bereikt was. Afgezonderde woningen, schuren, enz., waren
veelal met dammen omringd om het water te keeren, en vormden als 't ware eilandjes;
ja zelfs hadden hier een vijftig jaar geleden nog begrafenissen per schuit plaats”.
Niet bevreemdend dus dat Ds. Georgius zoowel den 28 Sept. 1653 als den 14
Dec. daaropvolgende in den Kerkeraad mededeelt dat het Avondmaal-huisbezoek ,,te
lande niet is geschied van wege de diepte en ongelegenheid der wegen.” Ook in Sept.
1650 was om gelijke reden dat bezoek uitgesteld.
Trouwens in dit opzicht deed Holland niet voor Zeeland onder. Langs den Amstel
was nog lang des winters de toestand, gelijk hier geschetst wordt, en stonden de
buitenplaatsen onder water. Ook Constantijn Huijghens kon in het slechte seizoen niet
of ter nauwernood van 's Gravenhage uit, zijn buiten Hofwijk te Voorburg bereiken.
De Kerkeraadsnotulen van Dreischor geven niet den dag van overlijden van
onzen voorvader. Volgens een predikantenlijst hangende in de kerk, stierf hij in Mei
1654. Doch evenmin als de andere lijsten, is deze te vertrouwen
Gelijk wij aanstipten, komt nog in de classicale acta van 5 Aug. 1654 de ziekte
van Ds. Georgius ter sprake. Er is dus geen reden om te twijfelen aan de opgave in het
geslachtsregister, welke zijn overlijden stelt op 12 October.1)
De laatste notulen van de hand van onzen voorvader zijin gedagteekend 12 April;
de laatste door hem bijgehouden diaconierekening 19 April 1654. In verband met de
overige gegevens is dus aan te nemen dat hij kort daarna op het ziekbed is geworpen,
van hetwelk hij niet meer opstond.
De eerste Kerkeraadsnotulen nà die van 12 April, zijn van den 25 Otober.
In deze vergadering zit voor Ds. B. van der Port uit Zonnemaire, en tegenwoordig
zijn de baljuw Jacob de Hubert, en Adriaan Joosten als vertegenwoordigende den
Ambachtsheer.2)

1)

Het begrafenisboek van Dreischor uit dien tijd is niet meer aanwezig.
Opmerkelijk dat de Ambachtsheer nooit door Ds. Georgius in kerkeraadsnotulen of diaconie rekening
vermeld wordt. De vorige, Adriaan Hoffer, was burgemeester van Zierikzee, woonde te Oostbure, en was als
waardige neef van Cats, aan den zang verslaafd. Zeer hemelt hij de Zierikzeesche predicanten op, doch Dreischor
wordt nimmer vermeld, zelfs niet waar hij – van uit de verte – te het landleven prijst. Hij stierf in 1648, en zijn
opvolger schijnt even weinig naar hebben omgezien.
2)

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

268

VI. DS. GEORGIUS, 1613–1654.

Allen in het opschrift der notulen komt de naam voor van Ds. Georgius. Dit luidt:
,,Acten van de Consistorie van Dreijschor, gehouden voor de beroeping van een ander
predikant in plaats van den overleden Dominus Georgius Nolthenius, saliger en
loffelijker gedachtenisse.”
Dat ,,loffelijk” moet den ambtgenoot van den overledene vrijwillig uit de pen zijn
gevloeid. Dit en het feit dat vier jaren te voren de Bommeneders ongaarne hun predikant
lieten gaan, óók zoovele Zuid-Hollandsche ambtsbroeders afscheid kwamen nemen,
zijn echter teekenen dat de arbeid van Ds. Georgius werd gewaardeerd.
De gelijkenis van het ééne talent is hier zeker van pas, en ook mogen hier de
woorden aangehaald worden waarmede Dr. Knappert een der afdeelingen besluit van
zijne Geschiedenis der Ned. Hervormde Kerk. Na er aan herinnerd te hebben, hoe juist
de 17e eeuw van zoo groote beteekenis voor ons is, hoe toen kolonien gevestigd,
overwinningen ter land er ter zee zijn behaald, ook op het gebied van kunst en
wetenschap de grootste kracht werd ontwikkeld, eindigt de Hoogleeraar: ,,zelfde jaren
ook, waarin menig predikant in ootmoed en stilte arbeidde aan het stoffelijk en
geestelijk heil zijner vergeten gemeente, tevreden met de wetenschap dat zoo slechts
één onder allen Vondel's Lucifer of Rembrandt's Korperaalschap scheppen kon, hij voor
zijn deel althans enkelen buiten het rumoer der theologische twisten houden en tot
deugdzaam leven opvoeden kon.”
In der daad, zonder een zóó breeden grondslag van stillen in den lande, zoude ons
Staatsgebouw nooit zulke stormen hebben getrotseerd, noch zóó hoog zijn
opgetrokken!
Waar het gezin van Ds. Georgius zich vestigde na diens overlijden, is mij niet
bekend. Vrij langen tijd kan het nog de pastorie hebben bewoond, want de opvolger,
Ds. Daniel Meijer, wordt volgens de predikantenlijst eerst den 25 Dec. 1655 bevestigd
– dus ruim een jaar later.
Dat gezin bestond toen uit de tweede echtgenoote en vier jongens. Vier meisjes
waren allen reeds heengegaan. De beide zonen uit het eerste huwelijk: Hendrik en
Pieter, waren 15 en 12 jaren oud; van haar eigen zonen telde de oudste, Joannes, vijf
jaren, de jongste slechts luttele maanden. Naar het dichtbij gelegen Brouwershaven is
zij niet verhuisd, en elders is nog te zoeken. Er ware anders eenige reden geweest voor
het vertrekken naar Brouwershaven, vanwege de scholen. Joannes althans is daar goed
bekend; hij wordt er raad en schepen, en huwt met de dochter
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uit een Regenten geslacht, welks leden gerekend worden onder de Zeeuwsche
letterkundigen. De uit hem voortgekomen Brouwershavensche-Gravenhaagsche tak
sterft echter reeds in het derde geslacht in mannelijke, en – naar het schijnt – ook in
vrouwelijke lijn uit (zie blz. 142 en 143). De eenige nazaat, van wiens werkzaamheid
althans vele akten getuigen, is de Gravenhaagsche notaris Johannes.1) Deze huwt een
Haagsch meisje van destigen huize: Elisabeth Amelingh2) en is – blijkens verschillende
akten nauw verbonden met een anderen Haagschen notaris: Pieter de Wijn, kleinzoon
van zijne tante Cornelia van der Werff–Nolthenius (blz. 8).
De oudste zoon der tweede echtgenoote zal ons later zelfs langer en droeviger
bezighouden dan wenschelijk is; hij worde dus niet hier behandeld. Ook aan onzen
voorvader Pieter, de tweede zoon van Maria van Wesel, zal straks een afzonderlijk
hoofdstuk gewijd worden, en derhalve blijft hier alleen te vermelden de oudste zoon
Hendrik, stamvader van den uitgestorven tak, overgaande in vrouwelijke lijn in het
thans eveneens uitgestorven geslacht Faassen–Nolthenius.
Hendrik, toekomstig predikant, wordt twee jaren na zijns vaders overlijden
ingeschreven ter Utrechtsche hoogeschole, doch verwisselt deze in 1660 met de
Leidsche voorvaderlijke studieplaats. Eerst staat hij op stoel te Strijen, later in het
grootere, door twee predikanten bediende Oud-Beijerland. Beide welvarende plaatsen,
het laatstgenoemde een fraai type der Zuid-Hollandsche dorpstad. Eene breede
uitwatering met bemetselde wallen, loodrecht op den bandijk gelegen, snijdt OudBeyerland middendoor. Zware boomen spreiden hun lommer over die waterstraat, aan
welker landeinde – op een verwulf – het gemeentehuis troont; een typische
baksteenbouw. Strijen, minder voornaam, is landelijker. In een der moderne huizen is
uit den ouden tijd een groote wapensteen ingemetseld. Op het wapenschild is een
loopende vos afgebeeld; er onder staat gebeiteld Vossenburg. Wellicht lag hier eertijds
eene bezitting van den dijkgraaf Vos, wiens dochter Hendrik huwde. Ds. Henricus zelf
komt slechts zelden voor in de Synodale acten; in enkele Strijensche notarieele akten
wordt zijn naam gevonden, doch dit betreffen wereldsche zaken.3)
Twee malen wordt Ds. Henricus vermeld in verband met predikanten-vacatures.
Hij staat in 1666 op het viertal voor de Willemstad, doch wordt niet door

1) Opmerkelijk dat Johannes notaris wordt te 's Gravenhage vóórdat hij het poorterschap verwerft. Dit schijnt
echter meer voor te komen.
2) Blijkens de Navorscher, deel 35, 1885, blz. 240, was Elisabeth Amelingh verwant aan de Hoest, Louckhost,
Rethaan.
3) Acten verleden voor notaris Quirijn van Strijen 29 Maart 1667, 14 Oct. 1668, 4 Aug. 1669, voor notaris
van Neten te Dordrecht 29 Nov. 1669. Opmerkelijk is o.a. de voorlaatste akte, waarin de predikant huurt van zijn
zwager Bartholomeus Vos een schuur om daarin af te dorschen 12 morgen vlas, garst en haver.
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Kerk en Magistraat verkoren. Een ander van het viertal wordt ter goedkeuring
voorgedragen aan de Princes-douairière, die het recht heeft van beroep. Doch Amalia
van Solms weigert hare goedkeuring en wijst een ander predikant aan, niet op het viertal
staande. Onthutst verzoeken Kerk en Magistraat de Synode om ,,advies, raad en zacht
aandringen bij Hare Hoogheid op verandering” (Synodale acta van 1666)
Een andermaal is Ds. Henricus niet gelukkiger. Hij staat in 1675 op het twaalftal
voor Brielle. Ds. Mollerus wordt beroepen. Het mag eenigzins een pleister op de wonde
zijn, dat deze predikant huwt zijn nichtje Lepina Nolthenius (Abr.IV.1).
Keurig houdt Ds. Henricus de doop- en andere boeken bij. Niet minder goed
schijnt hij zijne geldelijke belangen te hebben waargenomen. Jong reeds in het bezit
gekomen van de helft van het fortuin zijner moeder, zal ook zijne eerste vrouw – des
dijkgraafs dochter – niet onbemiddeld zijn geweest, en daaraan zal het zijn toe te
schrijven dat zijne beide (en eenige) zonen uit het eerste huwelijk, wanneer deze – pas
tot mannelijken leeftijd gekomen – zich te Dordrecht vestigen, aldaar als grossier
(grootkoopman) kunnen optreden.1) Hieraan was het voorrecht verbonden tien jaren
vrijgesteld te zijn van alle tochten en wachten; een vrijdom van geen geringe beteekenis
in die dagen, toen de burgerij voor de bewaking van poorten en wallen moest zorgen.
De jongste zoon van Ds. Henricus sterft jong, de oudste, Pieter, huwt een dochter
uit het roemruchte geslacht de Carpentier. Wij zullen hem even terugvinden bij de
levensbeschrijving van zijn naamgenoot, onzen voorvader. Wat Pieter's
afstammelingen betreft, worde verwezen naar de geslachtslijst blz. 136–138. Daaruit
blijkt hoe een dochterszoon den naam Nolthenius voegt bij dien van Faassen, en hoe dit
geslacht met dubbelen naam reeds in diens kinderen uitsterft in mannelijke linie. In
vrouwelijke lijn echter leeft het voort in het Zwitsersche geslacht de Loriol.
Faassen–Nolthenius voegde niet het Nolthenius-wapen bij dat van zijn geslacht;
hij bleef voeren in zilver een roode keper, vergezeld van drie vossen zittende met den
staart naar boven, op een groen kussen. Op een kristallen beker, berustende in het
dijkshuis der Alblasserwaard te Lexmond, staat dit wapen gegraveerd met dat der
andere heemraden. De heer Perceval de Loriol te Genève bezit een portret van zijne
voorzate Mevrouw Abigael Catharina de Loriol – Faassen–Nolthenius.

1) Eenigzins in tegensprak met het bovenstaande, schijnen de volgende feiten: Bij rekest van 22 Oct. 1676
aan den Hoogen Raad verzoeken de kinderen den boedel van Ds. Henricus te mogen aanvarden onder benefice van
inventaris, welk verzoek wordt toegestaan; terwijl bij acte verleden voor notaris van Neten te Dordrecht 13
November 1676 de weduwe verwerpt het deelen in winst en verlies. Misschien betrof het hier echter
voorzorgsmaatregelen van rechtelijken aard.
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V.
PIETER (1642–1678)
(Geslachtslijst blz. 15)
I. DE INVLOED DER VROUW. De levensduur van Elisabeth van Wesel en de
levensduur van haar nageslacht. – Voortdurende achteruitgang van den levensduur van
het geslacht vóór het huwelijk van Pieter met Elisabeth van Wesel. – Invloed van Julie
Tutein. – Invloed van andere levenskrachtige vrouwen. – Overzicht van levenskracht
en levensduur bij de opeenvolgende gelachten. – Overwicht van de mannelijke
geboorten op de vrouwelijke geboorten. – Verhouding 168 : 100, terwijl de gemiddelde
verhouding hier te lande is 105 : 100. – Deze eigenschap gaat niet over op de
vrouwelijke afstammelingen. – Grootere vruchtbaarbeid bij de mannelijke dan bij de
vrouwelijke aflammelingen. – 6 kinderen gemiddeld bij de eerste, 4¾ bij de laatste. –
Dordsche gewoonte om zich te laten afbeelden. – Aan het feit dat Pieter huwt met eene
Dordsche en zich daar ter stede vestigt, is dus vermoedelijk het ontstaan der reeks
familie-portretten te danken. – Het geslacht van Wesel. – Is vermaagschapt met het
Hollandsche Huis met het geslacht der de Witten. – Het wapen van Elisabeth. Kleeding-onderzoek der portretten van Pieter en Elisabeth ter bepaling van de
tijdstippen waarop deze werden geschilderd. – Het wapen van Pieter. – Vermoedelijk
ontstaan van het wapen. – Onjuiste afbeeldingen van het wapen.
Van onzen voorvader Pieter weten wij minder dan van een der vorige of latere.
Trouwens hij stierf reeds op zes en dertig jarigen leeftijd.
Toch heeft ons geslacht alle reden om hem bijzonder erkentelijk te zijn. Zijn
huwelijk heeft ons geschonken, wat bedenkelijk begon te minderen: levenskracht.
Elisabeth van Wesel, die nog geen acht jaren met hem verbonden bleef, was van een
uiterst gezond gestel.1) Zij stierf eerst op 84-jarigen leeftijd, en schonk haren

1) De leeftijd harer ouders is niet door mij nagegaan, doch de moeder – Margaretha de Vries – leefde nog
(als weduwe) in 1586, en haar oudste kind Maria (eerst gehuwd met Samuel 't Hoofd, later met Adriaan Wiemart)
was 8 Maart 1647 gedoopt. – De moeder zal dus zeer waarschijnlijk ouder dan 60 jaren zijn geworden. – Elisabeth
was het tweede kind, na haar kwam Govert, geb. 10 Augustus 1650 (gehuwd met Anthonia van Slingeland – zie blz.
28 – later met Clara de Graaf), vervolgens Everdina (gehuwd met Ds. Jacobus Rolandus), Lijsbeth Anna (gehuwd
met Hendrik Taeij), Agatha, de vrouw van Pieter's halfbroeder Cornelis, Simon, Evert (gehuwd met Anna Rolandus),
Cornelia (gehuwd met Adriaan Noordwijk, later met Wilhelmus Lupardus), Anthoni, en eindelijk als elfde kind:
Jacob (gehuwd met Sara Windhuisen, later met Catharina van Percen). Men ziet: een levenskrachtig geslacht! De
huwelijken zijn ontleend aan een staat opgemaakt door J. J. N. (Jer. X. 4).
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tweeden echtgenoot, notaris van Son te Dordrecht nog vijf kinderen. De oudste dezer
leeft nog voort in zijn nageslacht (blz. 19)
Van de drie kinderen, die Pieter bij haar verwekte, stierf Rochus (de oudste der
twee jongens) toen hij den mannelijken leeftijd bereikte – hoe en waar, is niet bekend.
Het meisje werd de derde vrouw van den Rotterdamschen koopman Daniel Digues de
la Motte, en overleed op 46-jarigen leeftijd na dezen elf kinderen te hebben geschonken.
Het jongste kind, onze voorvader Willem, gezegd van Bleyenberg – die veel
stormen over zijn hoofd zag gaan – is de eerste man in ons geslacht, die het tot hoogen
leeftijd bracht. Hij overleed evenals zijne moeder, vier en tachtig jaren oud, en was tot
niet lang vóór zijn overlijden gezond van lijf en leden.
Welk een verschil met zijne voorgangers! Werkte wellicht de drassige
grondgesteldheid ongunstig op het geslacht uit het Mülheimer heuvelland? Ds.
Georgius, de eerste die naar Holland trok en er in 1590 overleed, bereikte zeer zeker
niet den leeftijd zijner Duitsche ouders, zooals blijkt uit hunne sterfjaren (1580 en
1586). Vermoedelijk is hij niet ouder dan veertig jaren geworden. Hij stierf echter
onverwacht te Brielle op de reis, zoodat hieruit geen gevolgtrekking is te maken.
Misschien hebben hem de koortsen gesloopt. Blaeu toch schrijft in zijn Tooneel der
Steden (1649) omtrent den Briel dat de lucht van wegen de dampen der zee gemeenlijk
zeer zwaar en ongezond is, waardoor de eilanders veel met koortfen en andere ziekten
gekweld zijn”.
Hoe kort leven zijne acht kinderen! En bij de volgende geslachten gaat de
levensduur hollend achteruit. Werd Ds. Henricus nog 50 jaar, diens zoon – onze
voorvader Ds. Georgius – bereikt slechts den 41-jarigen leeftijd. En diens zoon – onze
voorvader Pieter – overlijdt nauwelijks 36 jaren tellende. Dank zij Pieters vrouw, komt
echter de daling tot staan, de levensduur neemt toe, zij het ook om weldra – wellicht
door vrouwelijken invloed – nogmaals te dalen. Tot dat Julie uit het ijzersterke geslacht
Tutein op nieuw hoogen ouderdom als beste bruidschat medebrengt aan Willem
Hendrik (de jonge).
Ook in de beide levende takken Daniel en Jerominus valt hetzelfde verschijnsel
waar te nemen: de levensduur van het nageslacht vermeerdert door het kiezen eener
geschikte levensgezellin, gelijk nevenstaande tabel doet zien.
Natuurlijk kunnen ziekten en andere omstandigheden op den levensduur eenen
ongunstigen invloed uitoefenen, toch komt het mij voor dat in bovenstaande eene
vingerwijzing ligt voor ons geslacht.
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OVERZICHT DER LEEFTIJDEN.
rangcijfer van het
geslacht.

leeftijd bij het
huwelijk.
man
vrouw

levensduur in jaren
man

vrouw

zonen

Stam
II. Georgius

(26)

(20)

(40)

(51)

III. Henricus

24

(20)

50

(68)

0. 0. 18. 50. 0.
1.
42. 7. 61. 25x.

IV. Georgius
tweede vrouw
V. Pieter
VI. Willem

24
34
29
22

25
22
23

42
36
82

34
?
84
41

VII. Balthazar
VIII. Willem Hendrik
IX. Willem Hendrik

24
48
28

28
36
21

54
71
52

71
49
82

X. Peter Marius
tweede vrouw
Tak Julius Hendrik
X. Julius Hendrik

36
45

24
30

82
-

28
76

25

24

65

77

0. +63. +57.
+51. +45.

+61*. 56*.
+53*. +49.

Tak Daniel
VIII. Daniel

27

21

45

86

IX. Daniel
X. Daniel Martinus

26
27

26
26

32
79

52
70

18. 27x. 75. 7.
32.
79. 11. 8.
25x. 31. +74.
+66. +62.

61. 76. 1. 54.
1. 91.
84*.
+76. +72.
+70*. 59.

Tak Jeronimus
VIII. Jeronimus
IX. Balthasar

24
31

25
26

58
67

50
71

X. Johannes Jacobus

20

25

74

65

37. 36.
34. 0. 35.
(21). 82.
2. 3. 54. 5. 51.
3. 1.
71. 0. 45. 58.
52.
41. 3. 82. 24.
70. 0. 40x.
65. 82.
+63. 2.
+54. +53. 0.

67. 75. 60. 23.
56. 35x. 49x.
55. 59. 74.
71.
51x. 75. 63.
+78. 36x. 0.

dochters
35. 32*.
18. 36. 14.
24*. 71*.
26*.
5. 0.
0.
46*.
32*. 5. 69. 0.
17. 0. 62*.
40*.
78*. 1. 78*.

74. 71*. 0.

33x*. 67.

TOELICHTING.
Indien geboorte- of sterfjaar niet bekend zijn, doch afgeleid uit andere gegevens, is de
vermoedelijke levensduur tusschen haakjes geplaatst. Bij gehuwde vrouwen is achter het getal
een * gesteld, omdat het huwelijk van invloed kan zijn op den levensduur. Bij hen, die in OostIndië of op reis overleden, is achter het cijfer een x geplaatst. Bij nog levenden is aangegeven
den leeftijd in 1914, voorafgegaan door het teeken +. Zes maanden of meer zijn voor een vol
jaar gerekend; een kleiner aantal is verwaarloosd.
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Werden in vorenstaande tabel de leeftijden afzonderlijk opgegeven, in de
volgende zijn daarentegen alle leeftijden te samen geteld, ten einde zoodoende zoowel
de levenskracht van elk geslacht, als den gemiddelden levensduur der mannelijke en
vrouwelijke leden. Buiten aanmerking zijn gelaten kinderen, overleden alvorens het
tweede levensjaar te hebben voltooid. Wel is hun aantal niet groot (misschien een
gevolg van het huwen der ouders op niet te vroegen leefdijd – zie de voorafgaande
tabel!), toch zoude hunne levensduur een te verlagen den invloed uitoefenen op de
gemiddelden. De drie uitgestorven takken Abraham, Henricus en Joannes zijn in de
tabel verwerkt; er was geen reden deze bij de volgen te bepalen berekening uit te sluiten,
te minder waar ons geslacht toch reeds zoo klein is.
De aldus verkregen cijfers leeren 1°, dat de levenskracht der geslachten toeneemt
– zij het ook sprongsgewijze, hetgeen een gevolg is van het klein aantal leden, 2°. dat
de gemiddelde levensduur in later tijd aanmerkelijk is toegenomen, zoowel bij de
mannelijke als de vrouwelijke leden. Vooral is zulks het geval bij laatstbedoelden, en
hieraan is het dan ook toe te schrijven, dat hoewel het vrouwelijke geslacht uit zeer
weinige leden bestaat, toch de levenskracht van het vrouwelijk deel niet zoozeer
verschilt van de levenskracht van het mannelijk deel.

Aanmerkingen. Het sterfjaar is niet bekend van 6 mannelijke leden van het zesde
geslacht, Hiervoor is genomen het laatste jaar waarin zij vermeld worden. Aldus is ook
gehandeld bij 2 vrouwelijke leden van het vijfde geslacht, 2 van het zesde en 1 van het achtste
geslacht. Het elfde geslacht wordt gevormd door de zonen en dochters van Gulian (IX.3.), Peter
Marius (X), Julius Hendrik (JH.X) Daniel Martinus (Dan.Х.), Balthazar (Jer. IX.6.) en Johannes
Jacobus (Jer.Х.). Van die afstammlingen zijn nog elf mannelijke en zeven vrouwelijke leden in
leven, zoodat derhalve de op dit geslacht betrekking hebbende getallen nog aanmerkelijk
grooter zullen worden.
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Niet door vrouwen aangebracht, doch een voorvaderlijk erfdeel, is het
overwegend aantal mannelijke geboorten. Gelijk blijkt uit onderstaande tabel
(kolommen 11 en 12) dragen in het geheel 228 afstammelingen van Heinrich Nolthen
den naam Nolthenius of Tutein Nolthenius. Hiervan zijn 143 mannelijk, slechts 85
vrouwelijk.
OVERZICHT DER GEBOORTEN.

Totaal aantal nakomelingen van Heinrich Nolthen, dragende den naam Nolthenius (Tutein Nolthenius):
228
Totaal aantal kinderen der vrouwelijke leden van het geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius): 102

TOELICHTING.
Aangezien niet bekend is of Heinrich Nolthen nog andere kinderen had dan den naar
Holland overgekomen Georgius, is het cijfer 1 van het tweede geslacht tusschen haakjes
geplaatst. Dit is ook geichied met eijfers betrekking hebbende op de jongste drie geslachten,
voor zoover deze zich nog kunnen wijzigen.
De kinderen uit het huwelijk van eene vrouwelijke afitammeling (elfde lid van het
geslacht) hede nen mannelijken afstammeling uit een anderen tak, zijn geteld bij de geboorten
uit de manelüjke leden van het geslacht.
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De verhouding der mannelijke tot de vrouwelijke geboorten is derhalve 168 : 100,
terwijl hier te lande de gemiddelde verhouding der mannelijke en vrouwelijke
geboorten is 105 : 100. Thans (Juli 1914) zijn van de afstammelingen 36 mannelijke en
22 vrouwelijke in leven; de verhouding is derhalve 164 : 100 – genoegzaam dezelfde
als bij het geheele geslacht.
Dat deze eigenschap niet door de dochters over gebracht wordt in andere
geslachten, bewijzen kolommen 13 en 14; integendeel is het aantal vrouwelijke
geboorten uit de dochters grooter dan de mannelijke geboorten.
Ook ten opzichte van de vruchtbaarheid bestaat verschil. Laat men buiten
aanmerking de twee jongste geslachten, die – hoop ik – nog duchtig zullen toenemen,
zoo wordt het gemiddelde van het aantal kinderen der mannelijke afstammelingen
218/37 = 6 en het gemiddelde der vrouwelijke afstammelingen 95/12 = 4¾.
Moge eenmaal een nazaat uit langere reeksen van grootere getallen meer
beslissende gevolgtrekkingen kunnen maken, dan uit deze weinig gegevens mogelijk
is!
Keeren wij thans terug tot Elisabeth van Wesel. Hare flinkheid wordt reeds
bewezen door haar handschrift (blz. 14); het eerste schrift dat ik kon uitvinden van onze
vrouwelijke voorzaten. Een intelligente fraaie hand, en in overeenstemming met
hetgeen ons haar portret leert.
Dat met haar portret en zulks van haren echtgenoot de reeks familie-portretten
aanvangt, is aan dit Dordsche huwelijk te danken. Het zich laten uitschilderen was een
bepaald Dordsche gewoonte. En aan die gewoonte is ons geslacht trouw gebleven. Als
document heeft een portret zóóveel meer waarde dan eene fotografie, de gelaatstrekken
worden door den schilder zóóveel beter geanalyseerd en opgebouwd dan door de
levenlooze lens, dat ik van harte hoop dat de traditie voortgezet worde, en waar
afgebroken, op nieuw opgenomen.
Op haar portret staat Elisabeth van Wesel in een denkbeeldigen lusthof, want zóó
fraaien tuin zal Dordrecht wel niet rijk zijn geweest. Vermoedelijk heeft de schilder
Italiaansche herinneringen geraadpleegd. Daarentegen is het parelsnoer, hetwelk zij in
de hand houdt, inderdaad haar eigen. In het tweede testament der echtelieden,
opgemaakt den 23 Nov. 1676 voor notaris van Neten, worden vermeld haar boek met
gouden sloten, haar parelsnoer, gouden ketting en pendanten, alsmede bruidsring. En
met niet minder recht stelt Elisabeth fier boven de uitgefheden lijit van haar portret het
wapen der van Wesels, met palmtakken ter weerszijde.1) Want werd niet hetzelfde

1) Heeft wellicht een voorvader het Heilige land bezocht? De palmtak toch is het zinnebeeld der
bedevaartgangers.
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wapen gevoerd door den beroemden Andreas Vefalius? Zelfs vloeide – zij ook zeer
verdund – door hare aderen het bloed van Holland's grafelijk geslacht. Haar oudvader
Rochus van Wesel was nl. gehuwd met eene afstammelinge uit het Teijlingsche huis:
Maria van Toll; een zijner zonen voerde dan ook gevierendeeld met het zijne, het wapen
van Holland met den barensteel – het teeken van den jongeren tak.
Een vraag welke men zich onwillekeurig stelt, waar het een te Dordrecht gevestigd
geslacht betreft: bestond er verwantschap met het geslacht van den Raadpensionaris
Johan de Witt? Het antwoord luidt bevestigend. Meermalen inderdaad vermaagschapte
het geslacht van Wesel zich met het geslacht de Witt. Eene dochter van den oudsten
zoon van Rochus van Wesel, Thomas van den Honert, (hij en enige broeders noemden
zich aldus ,,naar een stuk land") trouwde mr. Andries de Witt, oom van Johan, terwijl
Rochus' achterkleinzoon huwde met de dochter van den Raadpensionaris Anna de Witt.
Een tante van Johan de Witt was eveneens gehuwd met een van Wesel. Ook in vroegere
tijden vermaagschapten de Witten zich met van Wesels. (Zie de geslachtslijsten van
Wesels en de Witt in Matthijs Balen's Beschrijving van Dordrecht).
Onze voorvader Pieter maakt op zijn portret een minder flinken indruk. Maar dit
is slecht geschilderd. Op koper uitgevoerd, dankte Pieters portret aan deze
bijzonderheid de twijfelachtige eer van in de eerste helft der negentiende eeuw (toen
familieportretten weinig in tel waren) te dienen tot voorwerp van vermaak. Op den
zolder toch van het huis bij de Bergkerk te Deventer (waar Julie Tutein de eerste jaren
van haar weduwenstaat doorbracht) vond het talrijke vrolijke kinder-troepje de daar
geborgen voorvaderlijke afbeeldingen, en terwijl enkele der op doek geschilderde
portretten dienden tot schijf (waarvan nog sporen aanwezig zijn), werd dit koperen
plaatje uitstekend geschikt bevonden om over den zoldervloer te keilen; een zeker
zeldzame eerbiedsbetuiging!
Niet alleen verschillen de portretten van Pieter en zijne vrouw door den grondstof
waarop de olieverf is aangebracht (hij op koper, zij op doek) doch ook de behandeling
is eene andere, en zelfs moeten beiden geschilderd zijn in verschillende tijden.
De snede van Elisabeth's japon kan volgens het oordeel van een bevoegd
deskundige niet van vroeger dan 1685 dagteekenen; eerder later: omtrent 1690.
Derhalve zoude Elisabeth minstens 12 jaren na den dood van haren echtgenoot
geschilderd zijn. Zij was toenmaals hertrouwd – een zonderling tijdstip (naar mij
voorkomt) om zonder bepaalde aanleiding een tegenhanger te schilderen van het portret
van haren eersten echtgenoot!
Naar mijne bescheiden meening zal het tijstip nog iets later zijn te stellen,
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want ik vermoed dat zij die schilderij liet maken op verzoek van haren zoon Willem.
Deze was echter in 1690 pas vijftien jaren oud, en niet licht zal hij vóór zijn twintigste
jaar belang zijn gaan stellen in de ouderlijke portretten. Misschien zelfs iets later,
namelijk toen hij huwde en zich te Rotterdam vestigde (1697). Op het tijdstip van
Willem’s huwelijk was zijne moeder 48 jaar – indien het portret toenmaals geschilderd
werd, is zij jong voor haren leeftijd, doch 't was een krasse vrouw: zij werd ruim 84
jaren oud. En zoude een zuinige huismoeder uit de provincie niet wellicht eenige jaren
ten achteren zijn met de mode, – althans hare paaschbeste japon zorgvuldig bewaren
tot pronk? Ik ben dus geneigd ten spijt van den deskundige, Elisabeth's portret op het
jaar 1697 te stellen.
Wat het mansportret op koper betreft, volgens denzelfden deskundige werd tegen
1680 gedragen de los omgeslagen, niet geknoopte das, gelijk dat portret vertoont, maar
dan langer afhangend. De vorm welke op het portret voorkomt, wordt volgens hem
eerst algemeen aangetroffen tusschen 1690 en 1720. Veronderstellende dat de drager
van deze das een der eersten was, welke deze korte soort droeg, kan z.i. het portret
moeilijk voor 1680 zijn ontstaan.
Doch Pieter is in 1678 gestorven, en het is niet waarschijnlijk dat zijn beeld nà
het overlijden is geschilderd. Wellicht is de zwarigheid op te lossen door aan te nemen
dat – wisselvallig als de mode is – eerst zijn gedragen korte dassen, toen lange, en
daarna wederom korte. Dit vermoeden wordt versterkt door hetgeen te zien geeft het
olieverfportret van François de Vicq in het Rijksmuseum te Amsterdam, geschilderd in
1670. Daarop draagt de Vicq eveneens die korte ongeknoopte das. Slechts heeft hij de
dracht eenigzins verfijnd (wat m.i. bewijst dat de mode reeds toen niet meer nieuw was),
door nl. om de omgeslagen das, als een soort knoop, een zwart lintje te strikken.
Het koper, waarop Pieters portret is geschilderd, vormt een vrij slordig ovaal, en
past daardoor niet zuiver in de lijst. Heeft misschien oorspronkelijk dit portret een
andere omlijsting gehad, en is het overgebracht in de gesneden houten lijst, toen later
Elisabeth geschilderd en omlijst werd? Ziedaar vragen, welke ik niet waag te
beantwoorden; deze gaarne overlatende aan meer bevoegden.
Pieter's fraai gesneden lijst is gelijkvormig aan die der echtgenoote. Zijn wapen
kroont zulks, uit het hout der lijst gebeiteld. Het heeft tot schildhouders twee leeuwen
en is gedekt door een helm, waarop een zwaan tot teeken.
Blijkbaar is dit wapen samengesteld in het tijdperk der Renaissance. Maar tevens,
hoe echt Hollandsch is dat blazoen! Welk wapen of merk de Mülheimer hofrichter
moge gevoerd hebben, zeer zeker niet deze, door en door Nederlandsche, schepping.
Slechts aan den zeekant kon zulk een wapen ontstaan! Breed golft de zee over de
gansche bovenhelft, overstroomend het eerste en het tweede kwartier. Met
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dolfijnen is die oceaan bevolkt – het lievelingsdier der Renaissance, en dan ook
afgebeeld volgens de toenmalige opvatting: niet de slanke, gespierde, zich in sierlijke
bocht neerwaarts krommende dolfijn der Siculische munten (overgenomen op de
Deensche kopermunt) maar een log zeemonster, dat meer drijft dan zwemt, en zeker
niet kan onderduiken.
Deze wapenoceaan golft niet vrijelijk. Geen zanger of Amor beklimt speelsch het
waterdier; de gebaarde Vorst der wateren is zelf schrijlings op den eersten dolfijn
gezeten en zwaait den gevreesden drietand.
Hoe kon dan ook een toenmalig Nederlander zich de zee anders denken dan
onderworpen?
In het derde en vierde kwartier – dus eerst in de tweede plaats: land en hemel. Zes
zwarte turven op zilveren veld stellen typisch voor ons land, even zoovele gouden
sterren in 't azuur: den hemel. De aarde ter linker, de hemel aan de hoogerhand; maar
toch: beiden beneden de zee, hoofdbron van ons bestaan! En tot helmteeken óók een
waterdier: de blanke zwaan.
Heeft Pieter dit wapen aangenomen omdat hij – vrij burger in de vrije Republiek
– niet de mindere wilde schijnen van zijne echtgenoote, en heeft wellicht zijn geleerde
en vernuftige oom Willem van Bleijenbergh het blazoen ontworpen? Of heeft hij dit
wapen overgenomen van zijn neef Abraham, toen een Brielsch magistraat, en als
zoodanig ongetwijfeld een wapen voerende?
In alle geval mogen wij hem, die het eerst dit wapen voerde, dankbaar zijn dat hij
geen leentjebuur speelde bij de middeneeuwsche heraldiek, gelijk zoo menig Hollander
uit die dagen, kwalijk den ezel verbergend onder een leeuwenhuid. Neen, uit ons
blazoen spreekt fier de koopman, levende in de gouden eeuw onzer Republiek, die zijn
wapenschild verheft tot een zinnebeeld van zóó roemruchte tijden!
Pieter's portretlijst is het oudste mij bekende voorwerp, waarop het
geslachtswapen wordt gevonden. Volgens de Navorscher, deel 28 blz. 630, was boven
(of op) het graf van Cornelis van der Werff en Cornelia Nolthenius beider wapen
aangebracht. (Niet meer aanwezig). De echtgenoot overleed in 1674, zij in 1691; beide
wapens zullen dus uit ongeveer denzelfden tijd zijn geweest als dat der portretlijst. De
heer J.J. Perk te 's Gravenhage (zie blz. 129) was zoo vriendelijk mij af te staan een
afdruk op papier van een Nolthenius-wapen, blijkbaar eene kopergravure.
Wegens de groote afmetingen van het wapen, vermoed ik dat zulks werd
uitgevoerd ten behoeve van een polderkaart. De koperdruk geeft het wapen (zonder de
kleuren) met schildhouders en helmteeken weer, doch in spiegelbeeld. In den band
onder het wapen staat gegraveerd: J. Nolthenius, 1700. Uit dit jaartal volgt, dat
hiermede bedoeld is Johannes, de ‘s Gravenhaagsche notaris (blz. 141). Hij is trouwens
niet
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de eenige, die het wapen in spiegelbeeld voerde. In mijn bezit is een brief van Anthony
Willem Hendrik Nolthenius (Abr. VII.), gericht den 7 Mei 1773 aan neef J. Spruyt,
gelakt met een in spiegelbeeld gegraveerd Nolthenius-wapen. Bij den heer Perk zag ik
een cachet van Maria Elisabeth Nolthenius (Abr. VI .3) de echtgenoote van Jacob
Diodati, waarop naast het mannelijke schild der Diodati, in spiegelbeeld stond haar
vrouwelijk wapen. Ook bij de familie Nolthenius de Man, afstammende van eene zuster
van Maria Elisabeth, vond ik ons wapen in spiegelbeeld. Gelijk bekend is, ontstaan
dergelijke spiegelbeelden door onachtzaamheid van den graveur Dat deze wapens
inderdaad spiegelbeelden zijn, en niet oorspronkelijk, volgt uit de richting waarin de
dolfijnen voortzwemmen.
Het Nolthenius-wapen is trouwens veelvuldig onachtzaam behandeld. Boven de
opdracht door Daniel Willink van zijn gedicht de Amstelstroom aan Willem Nolthenius,
is bij den 2en en 3en druk (1712 en 1723) een Nolthenius-wapen gegraveerd. Het tweede
veld is als groen aangegeven, evenals het eerste, in plaats van goud. (In het presentexemplaar van den eersten druk (1708), in mijn bezit, is het wapen op perkament
geteekend met ene symbolische voorsteling, echter zonder kleuren.)
Bij het gebrandschilderde Nolthenius-wapen, vroeger in de Regenten-kamer van
het Leprozenhuis aanwezig, thans in het Amsterdamsche gemeente-archief, heeft de
schilder zich eerst vergist. Het dekkleed en het eerste kwartier had hij blauw geverfd,
in plaats van groen. De Regent die hem, volgens het onderschrift, in 1748 de opdracht
gaf: Willem Hendrik Nolthenius, heeft hem blijkbaar gelast dat eerste veld over te
schilderen in groen. Door tijdsverloop is echter de onderkleur duidelijker geworden,
wat aanleiding werd dat een schilder, door wien ik twee copiën liet vervaardigen,zich
opnieuw vergiste en het eerste kwartier blauw maakte.
Op cachetten is dikwijls het eerste veld verkeerd gehacheerd (paars in plaats van
groen). Doch in de wapenboeken der Amsterdamsche Godshuizen, in Rietstap's
Armorial général en in Vorsterman van Oyen's Stam- en wapenboek van aanzienlijke
Nederlandsche familiën is het wapen juist weergegeven, evenals in het eerste deel van
Neerland’s patriciaat.
II. OOM EN NEEF (1654–1678). Hoe Pieter pondgaarder werd. – Het
pondgaarderschap gaat van vader op zoon over in de familie van Wesel. –
Ongesteldbeid van Joban van Wesel. – Acte de survivance op Pieter Nolthenius. – Zijn
oom Willem van Bleyenbergh neemt tijdelijk het ambt waar. – Willem van Bleyenbergh
als koopman, letterkundige en tegenstander van Spinoza. – De beteekenis der notariele
acten voor het geslachtsonderzoek. – Schuttersplichten. – Pieter heeft als
vaandeldrager de hoofdwacht. – Nachtrumoer. – Kapiein van der Graef bedreigt in
nachtgewaad Pieter, doch wordt door zijne vrouw in huis getrokken. – Pieter’s
woonplaats. –
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Koophandel. – Testamenten van Pieter en zijne vrouw. – Geeft wegens ongesteldbeid
volmacht de zaken waar te nemen. – Spoedig herstel. – Geraakt in twist met
familieleden. – Willem, gezegd van Bleyenberg, Pieter's tweede zoon, door zijn peetoom
onterfd.
Dat Pieter's vader de dochter van een Dordschen pondgaarder huwde, heeft het
levenslot van den zoon bepaald. In dien tak der van Wesels ging het pondgaarderschap
over van vader op zoon. (Pondgaarder beteekent makelaar in granen; eene aanduiding
alleen in Rotterdam en in Dordrecht gebruikelijk.) Na het overlijden van Pieter van
Wesel – de grootvader van moeders zijde van Pieter Nolthenius – werd diens zoon
Johannes van Wesel met het pondgaarderschap begunstigd. Aangezien zich echter bij
Johannes in 1653 verschijnselen vertoonden van ,,eene zware en dangereuse ziekte” –
krankzinnigheid – verzoekt deze zelf aan het Gerecht een acte van survivance voor zijn
neef Pieter Nolthenius. Deze acte werd hem 18 Febr. 1654 verleend.1)
Eene zonderlinge vergissing werd door Johannes in zijn request begaan. Hij duidt
daarin zijn neef Pieter aan als Hendrikszoon. Het Gerecht neemt de foutieve aanduiding
over, en doet zulks nogmaals in eene acte van 28 Januari 1657. Gedurende de ziekte
van Johannes van Wesel neemt namelijk diens oom Willem van Bleyenbergh het
pondgaarderschap waar, waartoe hij bij bovengenoemde acte wordt geadmitteerd,
onder voorwaarde dat hij de betrekking bij de meerderjarigheid van Pieter Nolthenius
Hendrikszoon aan dezen zou afstaan.
Dat de verkeerde aanduiding geen nadeelige gevolgen had voor onzen voorvader
Pieter Juriaanszoon, is toe te schrijven aan het feit dat toenmaals geen Pieter
Hendrikszoon bestond. Deze werd pas in 1663 geboren (blz. 135). Eerst in de twintigste
eeuw heeft de vergissing tot verwarring aanleiding gegeven, doch daarover later.
Onderwijl Willem van Bleijenbergh het pondgaarderschap waarnam, ging Pieter
Nolthenius bij hem in de leer. Dit blijkt uit eene notarieele acte, verleden voor notaris
de With te Dordrecht 13 Maart 1663, waarbij Pieter getuigenis aflegt omtrent een koop
van groene erwten, gesloten tusschen zijn ,,meester” Willem van Bleijenburgh (de naam
wordt niet enkel alsdus, doch zelfs Bliënburg en op nog andere wijzen geschreven!) en
Reijnier de Keijser, koopman te Utrecht, op den 11 Dec. 1661.
Deze Willem van Bleijenbergh, gehuwd met een jongere dochter van Pieter

1) Deze en volgende bijzonderheden zijn ontleend aan het artikel van den Dordschen gemeentearchivaris J.L.
van Dalen: Willem Laurensz. van Bleyenbergh (Tijdspiegel, 1908.)
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van Wesel, was niet enkel een uitstekend handelsman, doch beoefende tevens met
goeden uitslag kunsten en wetenschappen – een mercator sapiens, gelijk toen en later
vele Hollandsche kooplieden.
Want Dordrecht was niet enkel een koopstad, doch ook een stad waar algemeene
ontwikkeling hoog in eere stond. Tot Willem's vrienden behoorden de dichter-schilder
Samuel van Hoogsstraten en diens broeder David. Laatstgenoemde droeg hem op, de
Aanteekeningen op het Evangelium van Mattbaus van Grotius, en het Tafreel van Cebes
den Thebaner. De conrector Lambert van den Bos droeg aan Willem op Konincklijke
Beeltenis of Waerachtige Historie van Karel II. Eveneens brengen hem hulde Mattheus
van Nispen, schrijver van de Beknopte Landmeetkunst; Jacobus van Oort, schrijver van
Ontlokene Rose, Bloeyende Distel-Bloem en Hersnaerde Harp, alsmede Matthijs van
Balen, meer dan alle dezen bekend gebleven door zijne Beschrijving van Dordrecht.
Gelijk van zelf spreekt, bewierookt op zijne beurt Willem van Bleijenbergh den
vriendentrits, en vele der hierboven genoemde werken zijn dan ook volgens de
gewoonte van dien tijd, met gedichten van zijne hand verrijkt. En ook anderen worden
door hem verheerlijkt.
Maar de poëzie bleef tijdpasseering. Wel onderlegd – al bezocht Willem van
Bleijenbergh geen Hoogeschool – ervaren in het Latijn en in het Fransch, voelde hij
zich reeds vroeg tot de wijsbegeerte aangetrokken. En reeds op jeugdigen leeftijd –
doch bescheidelijk, zonder vermelding van naam – schreef hij eene weerlegging der
atheisten onder den titel de Kennisse Godts en Godtsdienst. Op rijper leeftijd werd dit
werk herdrukt; toen met zijn naam voorzien.
Maar voornamelijk is Willem van Bleijenbergh bekend geworden als een der
eerste bestrijders van Spinoza. In 1674 gaf hij in het licht zijn hoofdwerk: de Waerheyt
van de Christelicken Godtsdienst en de Authoriteyt der H. Schriften beweert tegen de
Argumenten der ongodsdienstige, of een wederlegging van dat Godt-lasterlijcke Boeck
genoemt Tractatus Theologico-Politicus, Leyden 4°. (ongeveer 500 blz. groot.) Onder
den aangehaalden titel had nl. Spinoza, zonder zijn naam te noemen, het weldra door
de Staten van Holland verboden boek uitgegeven.
Noch Willem van Bleijenbergh's boek, noch zijne met Spinoza gevoerde
pennestrijd zullen hier ontleed worden. Spinoza behandelde Willem van Bleijenbergh
onwijsgeerlijk uit de hoogte, vrijwel onbeschoft. Onhebbelijkheid schijnt nu eenmaal
een Spinozistische eigenaardigheid te zijn. De hoogleeraar van Vloten, die in de tweede
helft der negentiende eeuw Spinoza's Ethica op nieuw uitgaf, was heinde en ver berucht
wegens laatdunkendheid en onhebbelijkheid, en een jongere vereerder van Spinoza,
schrijver van een zeer geprezen werk over hem en zijne vrienden, is mij persoonlijk in
zake eene geschiedkundige schets der Zutphensche kerk te lijf gegaan
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op eene wijze, die duidelijk aantoont hoe weinig Spinoza's wijsbegeerte zijne aan
hangers veredelt.1)
En eene vierde Spinozist heeft mij doen zien hoe diep een mensch kan vallen, die
in zijne hoovaardij versmaadt den weg te bewandelen, welken Christus ons aanwijst.
Driemaal is scheepsrecht, doch een boom, welke aan zulke vruchten gekend wordt,
verdient te worden omgehouwen.
Uit het voorgaande blijkt voldoende dat Pieter Nolthenius in zijn oom en
,,meester” iemand vond van diep godsdienstige overtuiging en tevens van algemeene
ontwikkeling, warm belangstellend in de vragen van den dag, en alleszins geschikt om
den jongen man binnen te leiden in den hoogstaanden, intellectueelen Dordschen kring
van dien tijd. En niet minder was de oom in staat Pieter in te wijden in de geheimen van
den handel. Want vóór dat hij ter wille van zijne neven het pondgaarderschap waarnam,
was Willem koopman, en hij werd zulks opnieuw, toen hij na Pieters meerderjarigheid
dezen het pondgaarderschap overgaf.
Langen tijd oefende Willem van Bleijenbergh den handel uit in compagnieschap
met zijn zwager Wouter Blonck, ook met den Dordtenaar Wallen, en zóózeer rustte
zegen op zijnen arbeid, dat hij in 1674 kon betrekken het toen pas vernieuwde huis
Bleijenburg, een statig dubbel heerenhuis in barokstijl, in de Wijnstraat over de Oude
kraan.2)
Schrijver en koopman, was Willem van Bleijenbergh óók regeeringspersoon –
wat bij iemand aan vele regenten-geslachten vermaagschapt, bijna van zelf spreekt. Zoo
vindt men zijn naam vermeld als lid van het College der goede luijden van achten, als
regent van verschillende Godshuizen, als overman van eenige gilden, als kapitein van
een burgervendel, als Thesorier der reparatiën, Thesorier van het grootcomptoir,
schepen en lid van den oud-raad, burgemeester van 's Heeren wege of voorzitter der
Schepenbank.
Zoo was de oom. Hoe is nu de neef? Slechts enkele notarieele acten verspreiden
eenigzins licht omtrent zijn gedragen, en andere gegevens ontbreken genoegzaam
geheel. Want van nu af worden de notarieele acten de hoofdbronnen voor geschiedenis
van ons geslacht, bronnen waaruit meer valt te putten, dan men aanvan-

1) Zie verder over Willem van Bleijenbergh en zijne werken, het reeds genoemde waarin een billijker oordeel
geveld wordt omtrent die lettervruchten, dan een Spinozistisch sectarier deed, die zich, door partijhaat verblind, niet
ontzag om tegen alle reden in, Willem te beschuldigen zijn boek aan de Dordsche burgemeesters op te dragen uit
winstbejag!
2) Onlangs afgebroken om plaats te maken voor eene R.C. school. In werkje ,,Oude gebouwen te Dordrecht”,
komt het voor op het straatgezicht blz. 69. Het is op deze afbeelding het groote, meest rechts gelegen gebouw.
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kelijk geneigd is te vermoeden. Voormaals toch was de notaris veel meer dan thans
publieke schrijver, en men riep zijne diensten in onder omstandigheden waarin men
thans een deurwaarder, een commissaris van politie of een advocaat in den arm neemt.
Alleen wordt het zoeken in die acten-verzamelingen hoogt bemoeilijkt door eene
eigenaardigheid, welke opnieuw bewijst hoe overgroote rol toenmaals de doopnaam
speelde. Niet volgens de geslachtsnamen, doch volgens die doopnamen zijn de klappers
opgemakt – althans zoo er klappers op de acten aanwezig zijn, wat zeer dikwijls niet
het geval is. Daarenboven noemen de acten niet beide partijen in geval van
overeenkomsten, doch slechts één. Men zoude dus één voor één alle akten moeten
nalezen, om te weten of zij ook betrekking kunnen hebben op een bepaald persoon. Een
tijdroovend werk; niet mogelijk zelfs, waar gelijk tot zéér onlangs te Amsterdam, in het
archief geen tafel of stoel aanwezig zijn, noch ruimte daartoe!1) En daar en boven: hoe
slordig schreven vele notarissen; gunden zich zelfs geen tijd doorhalingen te doen
waarmerken! Waarlijk, in dien quasi-deftigen ouden tijd heeft het ook wel eens – en
zelfs veel malen – aan nauwgezetheid ontbroken!
De eenige notarieele akte waarin Pieter handelend optreedt, heeft betrekking op
een nachtelijk straatrumoer. In den tegenwoordigen tijd zoude een commissaris van
politie in een proces-verbaal de feiten hebben opgeschreven, welke thans notaris de
With deftig boekt op verzoek van eenige schutters.
Toenmaals en nog lang daarna, bestond de schuttersplicht niet in het slungelachtig
exerceeren, waardoor jammer genoeg, onze schutterij zich in de tweede helft der 19e
eeuw berucht maakte en ten doode opschreef, doch het 's avonds laat sluiten der poorten
en het 's nachts patrouilleeren over de wallen en het heropenen der poorten bij het
krieken van den dag, waren schutterstaak. Geen huurtroepen zorgden voor de veiligheid
der stad in tijd van vrede – dit was de plicht der burgers, – geen lichte, noch aangename
taak, gelijk bewezen wordt door het feit dat Dordrecht ten einde welgestelde kooplieden
tot vestiging te verlokken, dezen tien jaren vrijdom verleende van tochten en wachten;
iets wat twee leden van het geslacht Nolthenius ten goede kwam. (Zie blz. 134 en 135).
In den nacht van den eersten op den tweeden Juni 1673 heeft Pieter,
vaandeldrager van het eerste vendel der burgerij, de hoofdwacht. De korporaal Geurt
Anthonien van Hemert, Jan Ternede, Johannes van Veen en Pieter de With, allen
rotgezelen van de compagnie van onzen voorvader, in dien nacht dienst doende, te
vergeefs hunnen kameraad Aert Vermaes, knecht van kapitein Hubert van der Graef.

1) Het oud-notarieel archief te Amsterdam wordt thans overgebracht naar het gemeente-archief. Moge een
nazaat daar nieuwe vondsten doen!
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Twee nachten te voren was deze schutter ook al weggebleven, en nu vragen zij hunnen
vaandrig Pieter ,,of het zoo langer mocht voortgaan? Inzonderheid op dezen tijd, als nu
wanneer zij een zwaren post hebben te bezetten, nl. 't bolwerk aan den aan Rietdijk,
daar de ijzermolen gestaan heeft”.
Vaandrig Pieter geeft last den achterblijver te halen, en om half elf 's avonds staat
het troepje rotgezellen voor de deur van kapitein van der Graeff. Eerst zacht kloppende,
dan bellende, komt eindelijk op het geluid een dochtertje in den gang, en vraagt –
zonder de deur te openen – wat er gaande is. Het dochtertje antwoordt niet op het
verzoek Aert Vermaes te sturen, doch verdwijnt. Een kwartier later wordt door de
rotgezellen nogmaals ,,zacht geklopt en gebeld”. Weer komt de dochter naar voren,
weer wordt naar den knecht gevraagd. ,,Hij slaapt al”, antwoordt het meisje, en
verdwijnt zonder de deur te hebben geopend.
Thans wordt het den krijgslieden ernst; zij kloppen met het boteinde van een
halfpiek op de deur, terwijl zij tevens bellen. ,,Wat voor schelmen zijn daar? Dat haar
de duivel haal!” gromt van binnen een mannestem: die van den kapitein. De huisheer
rammelt aan het slot, rukt de deur open, en komt ongekleed, met een blooten degen in
de hand ,,als razende in cholere” naar buiten, schreeuwende: Waar zijn de schelmen,
sta nu, dat u den duivel haal! En toeloopende op Jan Ternede, zet hij de punt van zijn
blooten degen op diens borst. De rotgezel springt terug, zet zich ter verdediging met
zijn halfpiek in postuur.
Nu komen op het gerucht aangesneld vaandrig Pieter, korporaal Blanckert,
korporaal van de Ent, en Arijen Janssen Backer, – alle drie adelborsten bij dezelfde
compagnie. De razende kapitein acht het veiliger naar zijn stoep terug te trekken, en
vraagt den vaandrager, steeds zijn degen voorhoudend: hebt gij daar order toe gegeven
En Pieter Nolthenius daarop antwoordende: Ja; vaart hij tegen dezen uit: Gij zijt dan de
grootste schelm van allen, dat u de duivel haal – meteen de punt van den blooten degen
tegen Pieter keerend, daarbij zeggende: Ik zal u morgen slaan, dat u de duivel zal halen,
gij schelm, gij hond, gij vagebond, en nog vele andere ,,dreigementen, injurien en
scheldwoorden” uitbrakende, welke de eerzame notaris – die dit avontuur op last der
rotgezellen neerschrijft – niet uit de pen willen vloeien, en ik derhalve ook den lezer
moet onthouden, al genoot onze voorvader die ten volle.
Nu komt een ander rotgezel derzelfde compagnie, Jan de Ruijter, bij het standje.
Hij kieft de partij van den kapitein, trekt zijn houwer en scheldt eveneens den
vaandrager uit, dreigende hem en zijne makkers met ziin sabel te zullen houwen en
kerven en ziet het tafreeltje, Troost's teekenstift waardig: de razende kapitein in
nachtgewaad, het boze hoofd met een vreedzame slaapmuts gedekt, daarnaast zijn
helper, en op de straat vóór de stoep, Pieter met zijne gezellen. Vermoedelijk ook vele
belangstellende toeschouwers door het nachtrumoer gewekt, nieuwsgierig toekijkende
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uit hunne veilige bovenramen hoe dit alles zal afloopen. Het liep af, gelijk zulks
behoorde: de dames maakten een einde aan den strijd. Twee vrouwen en een meisje
pakken plotseling den bulderbast van achteren beet, trekken hem met vereende krachten
het huis in en slaan de deur dicht. Zoo redden echtgenoote, dochter en dienstmaagd den
man, zooal niet zijne eer! De Ruijter, nu alleen op straat blijvend, geeft het nog niet op,
loopt met zijn blooten sabel op den vaandeldrager toe, doch Jan Ternede geeft den
dolleman een slag met de halve piek. Op nieuw treden de dames als reddende engelen
op; met harde vrouwenhand wordt ook de Ruijter binnen ’t huis gehaald. De rotgezellen
verontwaardigd over de bejegening hun vaandrig aangedaan, haasten zich het voorval
notarieel te vereeuwigen.
Wat de gevolgen waren van deze schermutseling weet ik niet, doch mij dunkt
Pieter Nolthenius gaf hier een bewijs van flinkheid en moed, door niet te schromen,
waar het gold de reglementen te handhaven, krachtdadig op te treden tegenover een
meerdere in rang, lid van een regentengeslacht.
Van Pieter's dagelijksch bedrijf weten wij bitter weinig. Vermoedelijk woonde
hij vóór zijn huwelijk bij zijne grootmoeder Elisabeth van Wesel–van der Laan; althans
hij huwde uit een huis in de Groote straat tegenover de Pelserbrug, en daar woonde de
weduwe. Maar de familie bezat aldaar verscheidene huizen – gelijk blijkt uit een acte
van verkoop opgemaakt door notaris van Son den 13 Febr. 1697.1) Dit echter is zeker:
in die straat heeft Pieter gewoond en van daar uit is hij begraven. Waarschijnlijk is zulks
het huis thans genummerd 39 of 41; een enkel huis van het eenvoudige Dordsche type,
voor zoover latere verbouwing, welke het allerminst verfraaide, een oordeel toelaat. De
toenmalige Dortenaren waren tevreden met bescheiden afmetingen, zooals ook de
gelijksoortige huizen der gebroeders de Witt uitwijzen, dichtbij gelegen in dezelfde
straat (no. 17 en n°. 19). Onze oude Hollanders waren indachtig dat een kleine keuken
het huis groot maakt. Zuinigheid, niet minder dan de schatten uit Oost en West, heeft
ons land tot aanzien gebracht.
Eenige notarieele akten hebben betrekking op Pieters koopmanschap; zij zijn
echter van te weinig beteekenis om hier behandeld te worden.2)

1) De heer van Dalen veronderstelt in zijn aangehaald artikel dat Willem van Bleijenbergh in eerste jaren van
zijn huwelijk inwoonde bij zijne schoonouders, omdat hij vermeldt wordt als wonende bij de Groote kerk. Hoewel
dit toenmaals geenszins ongebruikelijk is, verliest deze gevolgtrekking hare kracht, nu wij uit een notarieele acte
weten dat de familie van Wesel aldaar verscheidene huizen bezat. De ouders van Pieter's vrouw, Elisabeth van Wesel,
woonden aan de Nieuwe haven, gelijk blijkt uit de aanteekening van ondertrouw in het Dordsche trouwboek.
2) Ik vond o.a.: acten van notaris Waltherij te Dordrecht 9 April 1665, verklaring ten verzoeke van Pieter
over een partij boekweit; idem 3 Oct. 1667, infinuatie van Pieter aan J. van Leeuwen te Nijmegen om in ontvangst
te nemen 3 1/3 last koolzaad, voor dezen gekocht van Jan Woutersz. schipper van Strijen; idem 31 Oct. 1667, Pieter
ontvangt een assignatie betreffende den boedel van dijkgraaf Reijnier Vos; idem 10 Maart 1668, Pieter prefenteert
op order van een Bruggenaar een wissel wegens gekocht lijnwaad aan den koopman C.H. van Bla te Dordrecht, Acte
van notaris de Haan te Dordrecht 29 Nov. 1669, Pieter verbindt zich ƒ 1200 te betalen voor J.J. Boeresteijn, borg
van Adriaan Vos. Acte van notaris van Son te Dordrecht 25 Juni 1677, Pieter koopt een schuldbrief; idem 27 Juli
1677, Pieter verhuurt zaailand; idem 20 Oct. 1670, Dirk van der Pligt, stedenaar, verklaart aan wijlen Pieter schuldig
te zijn een bedrag wegens leverantie van granen. Wellicht zijn in andere Dordsche notarieele acten nog meerdere
bijzonderheden te vinden.
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Drie notarieele akten zijn testamenten.1) Het eerste is kort na het huwelijk
verleden. Daaruit blijkt dat Pieter – vermoedelijk van moederszijde – niet onbemiddeld
was. Een aardige trek van dit testament is dat hij zijn broeders kinderen en zijne beide
halfbroeders, bij kinderloos overlijden, een deel van zijiner vermogen nalaat. Blijkens
het tweede testament, dat enkel uitgaat van Elisabeth van Wesel ,,ziekelijk na den
lichaam te bedde liggende” verdubbelt deze nagenoeg de som, bij haar vooroverlijden
aan de kinderen uit te keeren – denkelijk is haar vermogen door erfenis vermeerderd.
Toch zijn dat geen groote sommen (5000 en 9000 carolus gulden). Het derde testament,
niet lang voor Pieter's dood door beide echtgenooten opgemaakt, noemt geen bedragen,
maar voorziet eigenaardigerwijze het tweede huwelijk van een der partijen. Pieter gaf
zich zeker rekenschap dat hij niet lang meer zou leven, en dat zijne sterke vrouw dan
naar een tweeden echtenoot zal omzien. Kon hij vermoeden dat zulks notaris van Son
zoude worden, die het testament opmaakt en onder hun beider handteekening
triomfantelijk de zijne zet? (blz. 14.)
Den 12 Maart 1678 geeft Pieter – wederom voor notaris van Son – zijne vrouw
volmacht voor hem op te treden, aangezien hij ,,niet wel zoo bekwaam alleen als hij
wel wenschte, alle deszelfs goederen en effecten, mitsgaders beroep, zaken, affaires en
besoignes binnen en buiten deze stad en provincie gelegen en te verrichten zijnde, kan
regeeren, administreeren en waarnemen.”
Maar zijne onderteekening verraadt geenszins lichaamszwakte. Wellicht heeft
hem – evenals zijn vader – geplaagd een ,,kwade voet”, of – gelijk zijn ongelukkigen
halfbroeder Cornelis – eene miserabele kalkachtige jichtziekte”.
Trouwens het ongemak was van voorbijgaanden aard, want reeds den 8en April
daaropvolgende passeert hij zelf voor notaris van Son een acte betreffende de
verkooping van een gedeelte dijk onder Strijen.
Toch is hij geen zes maanden later overleden. Volgde op den eersten aanval
spoedig een tweede? Heeft hij zich in den tusschentijd minder wel gevoeld, en is
daaraan

1) Acten van notaris van Neten te Dordrecht op 17 Oct. 1671 en 23 Nov. 1676; acte van notaris van Son te
Dordrecht 14 Juli 1677.
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toe te schrijven de houding welke hij op het laatst aannam tegen zijn oom en weldoener
en andere familieleden?
De laatste maal dat wij van Pieter hooren, is in eene notarieele acte van 6 Juni 1678,
opgemaakt door notaris van Neten. Willem van Bleyenbergh en een andere oom van
Pieter: Wouter Blonck, zoo voor zich zelf als in de hoedanigheid van voogden over
(den krankzinnigen) Johannes van Wesel, alsmede over de kinderen van wijlen Pieter's
broeder Ds. Henricus Nolthenius, protesteeren tegen een eigengerechte handeling van
Pieter. Tusschen de erfgenamen van Jacob van Wesel (vader van Pieter van Wesel)
waren onverdeeld gebleven 8½ morgen land, gelegen aan den Langeweg onder Hendrik
Ido ambacht; Pieter had daarop – zonder voorkennis of toestemming – omtrent
vierhonderd boomen geplant. Aangezien hij zelf slechts voor één achtste deel in die
erfenis gerechtigd was, oordeelden de ooms hem allerminst bevoegd zoo heerachtig te
handelen. Deswegen ondervraagd door den notaris, die hem dit protest beteekent, geeft
Pieter enkel ten antwoord: ,,dat kwaliteit hadde om over ‘t voorzegde land iets te
zeggen; en wat de beplanting van boomen (aangaat) dat zulks gedaan was ten laste van
het land.”
Hoe de zaak afliep, weten wij niet, maar zeker zal de verstandhouding tusschen
Pieter en zijn oom Willem er niet beter door zijn geworden. Aanvankelijk moet die
verhouding dierbaar zijn geweest, want noemde Pieter zijn eerstgeborene naar zijn
schoonvader Rochus, zijn tweede zoon – onze voorvader – werd Willem gedoopt. En
Matthijs Balen, die als vriend van Bleyenbergh diens gevoelens weten kon, noemt in
de geslachtslijst der van Wesels, opgenomen in zijne beschrijving van Dordrecht
(1677), onzen voorvader: Willem ,,gezegd van Bleyenberg”. Blijkbaar had dus de oom,
wiens eenige kinderen – twee dochtertjes – overleden waren en wiens eigern broeder
en zusters, naar het schijnt, eveneens heengegaan waren zonder afstammelingen, òf bij
den doop van zijn peetekind, òf kort daarna verklaard dat hij Willem Nolthenius zijn
eigen geslachtsnaam wilde doen aannemen, vermoedelijk met de bedoeling hem tevens
zijn aanzienlijk vermogen na te laten.
Maar het is gebleven bij dit voornemen, en noch aan Willem Nolthenius, noch
aan eenig ander kind zijner schoonouders heeft Willem van Bleyenbergh zijn fortuin
nagelaten. Bij besloten testament van 8 Januari 1694 maakt hij – met aftrek van een
paar legaten – universeel erfgenaam zijn neef Pieter Nolthenius. Dit kan niemand
anders zijn dan Pieter Nolthenius Hendriksz., die tevens door hem wordt benoemd tot
administrateur. Want Pieter Nolthenius Juriaanszoon – onze voorvader – was alstoen
reeds zestien jaren overleden, en de eenige met denzelfden voornaam was de zoon van
Hendrik, toenmaals 31 jaren oud (blz. 135). Waarom Willem van Bleyenbergh aan
dezen zéér verre staanden neef den voorkeur gaf boven zijn negentienjarig peetekind,
wie zal het zeggen? Er zijn meer ooms, die
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oud geworden, zich van zeer geliefde neven afwenden om beuzelachtige redenen.
Wellicht vond hij Pieter Hendrikszoon meer geestverwant. Toen Willem van
Bleyenbergh zijn testament maakte, woonde deze reeds zeven jaren te Dordrecht, sedert
enkele jaren getrouwd met een dochter van Roeland de Carpentier, die – koopman en
schrijver, evenals Willem van Bleyenbergh – ongetwijfeld tot diens vrienden behoorde,
en ook min of meer met hem was verwant.1)
Allen tijd had Willem van Bleyenbergh om – indien hij zulks gewenscht had –
zijn testament te herzien. Want de reeds in 1685 weduwnaar geworden oom overleed
eerst den elfden Mei 1696. Zijne assche ruste in vrede; hij moge zijn peetekind Willem
geen wereldsche goederen hebben nagelaten, hij had hem een voortreffelijk voorbeeld
gegeven van onvermoeide, veelzijdige arbeidzaamheid en godsvrucht.

1) Door zijne bloedverwantschap met mr. Arent Muys van Holy, die Isabeau de Carpentier huwde, dochter
van Pieter de Carpentier. (Zie het artikel van den heer van Dalen, die niet beschikken over eene genealogie van ons
geslacht, begrijpelijkerwijze in de meening verkeerde dat Pieter – onze voorvader – de erfgenaam was van Willem
van Bleyenbergh.
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IV. 8.
CORNELIS (1654–1688)
(Geslachtslijst blz. 12)
I. BRUILOFTSWEELDE (1678). Agatha van Wesel. – Bruiloftswensch van
Antonides van der Goes. – Aantekeningen van Bilderdijk op dit gedicht.
Indien bevalligheid van wezen en van zeden.
Den band des huwelijks meer verknocht en lieflijk maakt,
Zoo zie ik ‘t huwelijk hier volmaakt in al zijn leden.
Aldus zingt een der besten dichters uit dien tijd: Antonides van der Goes, Cornelis
Nolthenius en Agatha van Wesel toe, ter gelegenheid van hun huwelijk op den 12 April
1678.
De vier en twintig jarige Cornelis was tien jaren jonger dan zijn halfbroeder
Pieter, en de bruid ongeveer even oud als de bruidegom1) – de jongere zuster van diens
echtgenoote. Of Agatha even flink was als Elisabeth? Haar handschrift is duidelijk,
ietwat schoolsch, niet eigenaardig, zooals dat van hare zuster. De hand van Cornelis
heeft overeenkomst met die van zijnen broeder, doch is minder cordaat.2)
Dat zoowel te prijzen waren het innerlijke als het uiterlijke van Cornelis en
Agatha, volgt uit Antonides’ bruiloftsdicht. Verder bewijzen sechts eene zinspeling op
den doopnaam der bruid, en eene op de huwelijksmaand ,,als de zon de strenge kou
heeft ter wereld uitgedreven”, dat de bruiloftswensch inderdaad voor deze gelegenheid
werd geschreven. Doch overigens konde dit gedicht even goed een prinselijk paar zjn
aangeboden, als aan den zooeven tot derden klerk ter secretarie van de Admiraliteit van
de Maze bevorderden bruigom en de Dordsche dijkgraafsdochter.
Aangezien echter dit gewrocht het eerste is der vele bruiloftsverzen ter eere van
huwelijken in ons geslacht gedrukt en bewaard gebleven, zoo worde het hieronder in
zijn geheel opgenomen. En zulks te eerder, aangezien niemand minder dan Bilderdijk
zich verwaardigde het met aanteekeningen te voorzien. Deze Vorst der Nederlandsche
dichters toch achtte de pennevruchten van Antonides hoog genoeg, om er een herdruk
van voor te bereiden, en dat hij bij dezen bruiloftswensch drie

1)

In de Dordsche doopboeken is de juiste doopdag ongetwijfeld te vinden, doch tijd tot nasporing ontbrak.
De handteekening van beide echtgenooten bevindt zich onder hunne testamenten, verleden voor notaris
van Son te Dordrecht op 22 Juli 1685 en 15 Jui 1688.
2)
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aanteekeningen voegde, bewijst dat hij dit vers met belangstelling las en vermoedde dat
ook anderen zulks zouden doen. Helaas, waarom heeft hij niet in eene verdere
aanteekening de eerste zinsnede van het gedicht verklaart! Want de hierboven
medegedeelde regelen zijn slechts een brok van dien zin. Duidelijkheidshalve heb ik de
tusschenliggende, redegevende vijf versregels weggelaten. Of de bruiloftgasten zulke
goede zinsontleders waren, dat zij die bij ‘t rinkelen der glazen konden begrijpen? Ik
vrees dat de thans levende leden van ons geslacht, zelfs in de stille omgeving van het
boekvertrek, eenige moeite zullen hebben met de ontcijfering.
Zie hier de volledige tekst; een statige aanspraak, gevolgd door een luchtig
huppelend liedje, dat zeker alle gasten op de hun bekende wijs mede zongen.
Indien bevalligheit van wezen en van zeden
Den bant des huwlijks meer verknocht, en lieflijk maekt;
Is ‘t dat de minnetoorts die echte zielen blaekt,
En ‘t hoog altaer, waer op de Min wordt aengebeden,
Die van de Trouw verzelt, alle onlust kan vertreden,
Wiens innerlijke rust van stormen ongeraekt
En ongeschokt, door vreugt noch onspoed word gestaekt,
Zoo zie ik ‘t Huwlijk hier volmaekt in al zijn leden.
Gij Bruigom, dien met recht belooft word zulk een trouw,
Gae, maek uw Agatha ten eersten tot een vrouw.
Alle uitstel is verlies. zij acht u boven allen,
En gaf u met haer hant haer lichaem en gemoet.
Wat kunt gij wenschen van den Hemel grooter spoet
De Goetheid zelve komt u in den schoot gevallen.1)
ZANG: Belle Iris.
Nu genaekt de vrolijke uur,
Die de twee verliefde harten
Zal genezen van hun smarten,
Naer de wetten der natuur.
Hymen laet zijn toortsen lichten
Tot een teeken van haer brant,
En geleitze met zijn dichten
Op het huwlijxledekant,

1)
2)

Zoo zagh d’Italjaensche jeugt
Vorst Antoon met Kleopatre
Trouwen op d’Egyptse watren;
Die weergalmden op zijn vreugt.
Hij versmolt in minneweelde,
En versmeet de Roomsche kroon,
Toen hij hare schoonheit streelde
Op Astartes bruiloftstroon.2)

Bilderdijk teekent hierbij aan: De goetheid zelve: zinspeling op den naam Agatha, welke goede beteekent.
Astartes bruiloftstroom. Te Tyrus. (Bilderdijk).
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Zoo zag ‘t moedig Griekenlant
Den verwonnen Alexander
Buigen voor den minnestander
In ‘t gezicht van ‘t legerstrant.
Ach, wie kan de min ontloopen,
Die heel Azië voorheen
Zag vernielen van Europe,
Om de liefde van Heleen!

Nu kan zelf een boschleeuwin,
In Hercynsche wilde wouden,
Haren leeuw gevleugelt houden
Door de banden van de min.
D’aerde ontsluit de teêre kruiden
Uit haer zwangren schoot met lust,
Nu de lentezonne in ‘t zuiden
Haer bevochte wangen kust.

Als de zon de strenge kou
Heeft ter werrelt uitgedreven,
Krijgt gebergte en bosschen leven:
Dan komt d’aengename Trou
Met haer kruin ten hemel dringen,
En doorwont met zoete pijn
‘T ingewant der trouwelingen,1)
Die haer onderworpen zijn.

Bruidegom treé toe, wel aen,
Pluk de vruchten van uw vrijen;
Want de starren zijn aen ‘t glijen,
En de dagh verjaegt de maen.
Laet geen klim verknochter hangen
Om den hogen populier,
Als gij op de lieve wangen
Van de Bruit, uw minnevier.

Wij verwachten, zoete Twee,
Eer de maen aen ‘s hemels transen
Negenmael haer zilvre glansen
Toe zal sluiten op uw beê:
Eer de zon driehondertwerven
Aen de Westerkimmen blaek,
Eene spruit die, nae uw sterven,
Uw geslacht onsterflijk maek.

Of het slotvers het paartje deed blozen? Denkelijk niet. Geen behoorijk
bruiloftsdicht – toen en lang daarna – eindigde op andere wijze.
Met dezen heilwensch trok de Dordsche schoone met haren echtgenoot naar
Rotterdam, waar deze reeds negen jaren was gevestigd. Wenig vermoedden de jongelui
hoezeer hun leven zoude staven het grimmige gezegde: prijs den dag niet vóór den
avond! Doch alvorens de lotgevallen van Cornelis te verhalen, is het tot recht begrip
noodig uit een te zetten den werkkring en het bedrijf der machtige instelling, aan welke
hij verbonden was als klerk – een titel, welke in die dagen een beteren klank had thans,
nu titelzucht wijdser benamingen schept.

II. DE ADMIRALITEIT VAN DE MAZE. Instelling van vijf Colleges voor de
veiligheid te water. – Inkomsten der Colleges. – Het Rotterdamsche college is het

1) Trouwelingen, vreemd woord; waarom niet liever het aangenomen en beter klinkende echtelingen.
(Bilderdijk).
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oudste. – De prins voorzitter. – De twaalf Gecommitteerde raden. – Hoofdambtenaren.
– De Admiraliteit als rechtscollege. – Verder ambtenaren. – Het secretariaat. – De
vijftig inklaringskantoren. – Inspectie der kantoren, waarbij Cornelis de Raden
vergezelt. – Opbrengst der convoyen en licenten. – Onregelmatigheden in het beheer.
– Waarom het College de aanhalingen te laag waardeert. – Wangedrag der lagere
ambtenaren. – Medeplichigheid van de stedelijke besturen en van het volk in het
algemeen. – Onderzoekingen in verschillende tijdperken omtrent misbruiken. – Dit
brengt geen beterschap. – Oorzaak van het kwaad.
In 1589 stelden de Algemeene Staten vijf Collegiën in – drie in Holland, een in
Zeeland en een in Friesland – voor de zaken van de zee. In den meest uitgebreiden zin
moesten dezen zorgen voor de veiligheid ter zee, en op de stroomen. Zij bouwden,
bemanden en onderhielden de oorlogsvloten, deden in tijden van gevaar de
koopvaardijschepen begeleiden (convoyen), en verrichtten derhalve met hun vijven de
taak, thans aan het Departement van Marine opgedragen.
Dat alles koste natuurlijk veel geld. Het was toenmaals nog gewoonte om voor
bepaalde doeleinden bepaalde inkomsten aan te wijzen – een gewoonte, welke beter
dan de hedendaagsche, tot zuinigheid dwong. Hoofdbron van inkomsten waren de inen uitgaande rechten, welke door de Colleges zelven geind werden. Wel was ook dit
geheel in den geest van dien tijd, doch deze vermenging van takken van dienst gaf tot
vele en velerlei misbruiken aanleiding, gelijk hierna zal blijken.
Natuurlijk was ook reeds in vroegere tijden de verdediging te water geregeld, zij
het ook op minder algemeene en afdoende wijze, en aan dien vroegeren toestand had
het Rotterdamsche college als oudste den voorrang te danken, al was het
Amsterdamsche weldra van meerder beteekenis.1)
Voorzitter van het College der admiraliteit van de Maze (aldus heette het
Rotterdamsche college) was de Heere Prince van Oranje in zijne hoedanigheid van
Admiraal-generaal; het College zelf bestond uit twaalf Gecommitteerde raden, waarvan
Gelderland er twee aanwees, Utrecht, Overijssel, Friesland, alsmede de ridderschap van
Holland, ieder één, en de overige verkozen werden door eenige Zuid-Hollandsche aan
steden, waaronder natuurlijk Brielle en Dordrecht.
Het College hief niet slechts ‘s lands inkomende en uitgaande rechten, doch
oordeelde tevens over de overtredingen en ontduikingen, daarop betrekking hebbende.
Als rechtscollege werd het daartoe bijgestaan door een Advocaat-fiscaal, die als klager
optrad en den eisch stelde. Gewone advocaten pleitten voor den beklaagde. In geld-

1) Zie mr. P.H. Engels: De belastingen en de geldmiddelen van den aanvang der Republiek tot op heden,
Utrecht, Kemink & Zoon, 1862.
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zaken het bedrag van ƒ 600 te boven gaande, was hooger beroep toegelaten. Indien
meer dan 1/12 was verzwegen van de aan te geven goederen, werd alles verbeurd
verklaard; bij geringe bedragen alleen hetgeen aan de aangifte ontbrak. De vendumeester van het college verkocht alsdan de ,,prisen” – ook wel ,,prinsen” geheeten;
misschien omdat zij in naam van Zijne Hoogheid werden verbeurd verklaard.
Daarenboven waren nog bij het College aangesteld twee Commiezen-generaal
voor de convoyen en licenten1) (inspecteurs der belastingen en douane), een Ontvangergeneraal en een secretaris. Op de secretarie werkten eerst drie, later vier klerken. Tot
dezen behoorde Cornelis, die van lieverlede opklom van derden tot eersten klerk, of
gelijk men dit toenmaals noemde: Premier-klerk. Het bevreemdt wellicht dat de
secretarie met een zo gering personeel werkte, doch centralisatie was nog onbekend, en
het Algemeene secretariaat voerde enkel de hoofdadministratie.
Van wege de Admiraliteit van de Maze waren op vijftig verschillende plaatsen
gevestigd kantoren van in- en uitgaande rechten. Niet alle waren zij aan de grenzen
gelegen; sommige binnenslands, wat samenhangt met de staatkundige indeeling en
vermoedelijk ook met de ligging der toenmalige handelswegen.
Zoo had de Rotterdamsche admiraliteit uitklaringskantoren langs de Waal
(Nijmegen, Tiel, St. Andries, Bommel), langs de Maas (Maasstricht, Catwijk, Grave,
Ravestein, Batenburg, Maasbommel), in Staatsbrabant (Eindhoven, Helmont, Tilburg,
Hertogenbosch, Waalwijk, Breda, Steenbergen, Rozendaal enz.), in Zeeland (Veere
Arnemuiden, Middelburg, Vlissingen, Sluis2) en natuurlijk in vele plaatsen in Holland
zelf, tot zelfs in Haarlem.
Niet alleen de Commiezen-generaal houden toezicht op de kantoren, deze worden
ook nu en dan door leden van het College geinspesteerd. De Raden laten zich dan
vergezellen door een klerk der secretarie, en als zoodanig staat Cornelis Nolthenius in
1685 hen ter zijde bij eene reis naar de kantoren op Waal en Maas.
Uit een geldelijk oogpunt was Rotterdam het voornaamste kantoor der
Admiraliteit van de Maze. Aldaar werd in 1685 geind3) aan convoyen en licenten
ƒ167.379.

1) Omtrent de beteekenis der woorden convoyen en licenten worde verwezen naar het reeds genoemde werk
van Engels. In den hier behandelden tijd waren het nog slechts verouderde benamingen voor in- en uitvoerrechten.
2) De opbrengst der rechten te Sluis werd gedeeld met de Zeeuwísche kamer. De rechten te Middelburg enz.
geheven, zullen zeker alleen zijn geind van goederen bestemd voor Holland.
3) Het jaar 1685 is genomen, omdat zulks het laatste geheele jaar was, waarin Cornelis de betrekking van
Premier-klerk vervulde. De cijfers zijn ontleend aan de rekening, welke Adriaan Paets, Ontvanger-generaal,
inleverde bij de Generaliteitsrekenkamer. Deze berust thans in het Algemeen rijksarchief te ‘s-Gravenhage.
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Dan volgt Dordrecht met ƒ46.185, Nijmegen met ƒ 38.523, Hertogenbosch met
ƒ27.611, Grave met ƒ9.218, Breda met ƒ8.961, Lillo met ƒ7.374. De overige kantoren
wijzen slechts een geringe opbrengst aan; Chaam zelfs niets! Doch ahe was de
ontvanger (toentertijd commies geheeten) voortvluchtig, – een toemaals niet ongewoon
verschijnsel.
In het geheel bedroegen deze rechten ƒ351.325, waaronder ƒ645 geind op
verschillende paardemarkten, want ook het recht op landpaarden geheven, diende tot
bevestiging onzer zeemacht. Bij dit totaal zijn nog te voegen ƒ59.426, zijnde 1/3
verhooging de veilgelden (beveiligingsgelden), terwijl de Kamers der Oost-Indische
Compagnie te Delft en te Rotterdam ieder ƒ18.750 offerden als een soort der rechten.
Toch bijft het totaal beneden hetgeen men zoude verwachten, ook wordt in
aanmerking genomen de grootere waarde van het geld toenmaals. Doch men leeefde in
een tijd van vrede; de vloot was opgelegd, het volk afgedankt. De uitgaven bestonden
dan ook voor een groot deel uit traktementen van personen, die men niet kon (of wilde)
ontslaan, en uit het bestrijden van ,,necessiteiten” – een fraai ambtelijk woord voor min
of meer overbodige, althans overdadige uitgaven.1)
Dat echter de inkomende rechten niet meer opbrengen, is voor geen gering deel
de schuld der ambtenaren – hoog en laag. En moge zulks hoogst tragisch zijn; bij scherp
bezien van het geval ontbreekt ook niet de komische zijde.
Reeds het Hooge college zondigde – en niet enkel het College van de Maze; in de
andere Admiraliteiten, met name die van Amsterdam, ging het niet beter toe. De
Colleges hadden namelijk de gewoonte om de aangehaalde goederen tot te lagen prijs
terug te geven, liefst onder ƒ 1.200. Bij dat bedrag toch (en hooger) moest het College
aan den Lande de helft van de opbrengst afstaan, daar beneden slechts 1/3. Doch niet
enkel ontving zoodoende het Land te weinig, maar ook de commiezen, die op hunne
beurt 1/3 van den buit zich mochten toeëigenen. Vandaar wrijving; doch het College
zelf voer wel bij deze beslissing, die daarenboven meermalen werd voorbereid door
klinkende argumenten van ontduikers der rechten, gelijk blijkt uit de later gevoerde
processen tegen leden der Admiraliteit, en zelfs .... tegen den Advocaat-fiscaal!2)
De lagere ambtenaren geven trouwens de hoogere niets toe op het punt van
oneerlijkheid. Zoo konden te Dordrecht door één persoon oogluikend gesmokkeld
worden zevenduizend vierhonderd tachtig en een half vaatje Engelsche boter, kwamen

1) Zie verder de vierde afdeeling dezer aanteekening, aan welker einde een algemeen overzicht wordt
gegeven omtrent de inkomsten en uitgaven over 1685.
2) Deze en andere bijzonderheden zijn ontleend aan de (gedrukte) Resolutiën der Staten van Holland over de
jaren 1685–1688.
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in 1685 te Amsterdam uit de Levant drie schepen, inhebbende 3765 balen diverse
goederen, van welke slechts 240 werden aangegeven. Werden te Rotterdam op
onverklaarbare wijze zwaar geladen schepen in den nacht drie voet lichter, bleken
sommige zelfs geheel te zijn ontladen, ten gerieve der Amsterdamsche kooplieden
richtten de Zaansche schippers zich in op het smokkelen in ‘t groot. En over Zeeland
kon de Rotterdammer handel voor nog minder prijs Engelsche en Iersche boter
bekomen, dan mogelijk ware bij gehoorlijke smering der Rotterdamsche commiezen!
Want er was sterke concurrentie in oneerlijkheid. Waar de commiezen het meest
,,faciel” waren, werd het meest ingevoerd. Dezen hadden er dus belang bij ,faciel” te
wezen. En zij niet alleen. Met welgevallige blikken zagen magistraten en burgers,
kooplieden en herbergiers hoe door ,,faciele” commiezen de handel van hunne stad
bloeide. Zij hielden dezen dus de hand boven het hoofd. Zoo klaagt een Commiesgeneraal dat hij meermalen in het aanhalen van schepen en uitoefenen van zijn ambt
verhinderd werd door de burgemeesters van Rotterdam, dat in Gelderland en elders in
de bovenkwartieren, te Nijmegen, te Tiel en te Bommel de commiezen geen
aanhalingen durven doen doordien zulks den Regenten onaangenaam is en dezen zich
daarover misnoegd toonen, en voorts uit vrees voor tegenstand van het gemeene volk,
dat niet tegen doodslag opziet.
Dit alles moge ons bevreemden, den tijdgenooten zeker niet. Het euvel was reeds
oud, dagteekende uit het begin der Republiek – vermoedelijk zelfs van veel vroeger –
en heeft trouwens gewoed tot aan het einde der toenmalige staatsinrichting. Wel werd
nu en dan ingegrepen, doch de kracht tot reorganiseering ontbrak. Zoo had in 1626 een
onderzoek bewezen hoezeer Raden en bedienden der Admiraliteit varn de Maze den
lande benadeelden, en de straks te behandelen processen doen zien dat tegen het einde
der 17e eeuw dit gebrek eveneens gevoeld werd. Mar geen beterschap trad in, gelijk het
verslag uitwijst eener commissie, ingesteld in 1790 door de Staten-Generaal om aan
misbruiken paal en perk te stellen. Zelfs blijkt daaruit dat toenterijd een commies in
weinige jaren een ton gouds kon bijeenbrengen!
Niet dat ons volk zoo verdorven was – elders trouwens waren de toestanden niet
beter – maar gelijk mr. Engels terecht opmerkt: de administratie, ingesteld bij den
aanvang der Republiek, had zich niet ontwikkeld naarmate het staathuishoudelijk
bestuur ingewikkelder en van meerder omvang was geworden.
Het was op dit gebied, zoo vol voetangels en klemmen voor wie oprecht wilde
wandelen, dat Cornelis Nolthenius een werkkring zocht.

III. CORNELIS’ AMBTELIJKE LOOPBAAN (1669–1686). Cornelis wordt
domesticq klerk 1669. – Eigenaardige toestanden op het seretariaat. – Cornelis wordt
ordinaris klerk 1673. – Hij krijgt opslag. – Wordt derde klerk 1678. – Hoe
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de kinderen van een ontslagen klerk gesteund worden. – Cornelis laat zich inschrijven
in het Brielsche porterboek 1679. – Hij wordt tweede klerk 1680. – Wordt Premierklerk 1684. – Incident bij de benoeming. – Cornelis krijgt den titel van Commies 1685.
– Bezoldiging. – Emolumenten. – Dienstreizen. – Verhooging van vacatën wanneer met
hooggeplaatsten wordt gereisd. – Vrijdom van schuttersdiensten.
Den 5 Sept. 1669 wordt Cornelis naam het eerst in de Resolutiën der Admiralitcit
genoemd.1) Er heeft bevordering plaats onder het personeel. De ordinaris klerk ter
secretarie Nicolaas Points wordt benoemd tot contrarolleur, en in diens plaats
aangesteld Jacob van Lodesteijn, zoon van den Secretaris. Tegelijkertijd wordt aan
dezen toegestaan zich ,,te absenteeren om zijne studie en ‘t geen daar aan dependeert te
perfectioneeren ende voltrekken”. Eigenaardig, deze aanstelling van een blijkbaar
onbevoegde! Natuurlijk moet nu een ander het werk doen, en Cornelis Nolthenius trof
het dat zijn oom Abraham (Abr. IV.) langen tijd lid was geweest van het College. Voor
het eerst in 1659 tot dit ambt aangewezen door den Brielschen magistraat, en op nieuw
als zoodanig gekozen in 1666, had deze op 2 Mei 1667 zijn afscheid genomen, doch
blijkbaar was hij nog niet door zijne medebroeders vergeten, gelijk de Resolutie van 5
Sept. 1669 verder leert. Daar toch staat: ,,En hebben haar Edelmogenden op het verzoek
van den Heer Nolthenius en de toestemming van den Secretaris toegestaan dat Cornelis
Nolthenius zoolang op de secretarie in de plaats van den voornoemden Jacob van
Lodesteyn zal worden geemployeert, totdat de voornoemde Nolthenius door haar
Edelmogenden tot de eene of andere bediening wezen geavanceert. En zal de
voornoemde Cornelis Nolthenius buiten belasting van zal den land voor zijn
voorgeschreven dienst ter secretarie door den Secretaris worden gesalarieerd, zooals
daarover tusschen den Heer Nolthenius en den Secretaris mat approbatie van den Raad
is geaccordeerd.”
Het ging op dat secretariaat vrij zonderling toe – althans eenige jaren vroeger. De
Secretaris had zeer weinig zeggenschap over zijne klerken. Meermalen weigerden
dezen voor hem te werken of bleven weg zonder verlof, bewerende zijns gelijke te zijn.
Teekenend is voor de toenmalige toestanden dat de leden van het College niet
dorsten in te grijpen. Eene Resolutie van 14 Januari 1631 geeft daarvan een zeldzaam
sterk bewijs. Een klerk vraagt traktementsverhooging. De Secretaris verzet zich
daartegen ten krachtigste, omdat dit een zeer verkeerden invloed zoude hebben. De

1) De bijzonderheden omtrent het secretariaat en de bevorderingen van Cornelis zijn ontleend aan eene
verzameling stukken aanwezig op het Algemeen rijksarchief, bekend als aanwinsten 1901, VII, no. 25 en 26. Het
zijn veelal uittreksels uit origineele stukken, vervaardigd door iemand die blijkbaar bijzonder belang stelde in alles
wat het secretariaat betrof.
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klerken, die meestal buiten zijne voorkennis worden aangesteld – aldus klaagt hij – zijn
ongehoorzaam en onbekwaam. Hij is dan ook niet bij machte zijn taak als Secretaris
naar behoren te vervullen. En wat besluit nu het College? Tegen den raad in van hunnen
hoofdambtenaar ontvangt de klerk verhooging, doch tevens wordt de Secretaris
gemachtigd een extra-ordinaris klerk aan te stelen ,,daarop hij hem beter zoude mogen
vertrouwen”!
Dat de Raden de klerken niet aandurfden, zal wel een bepaalde reden gehad
hebben: de klerken wisten te goed hoezeer vele leden van ‘t College knoeiden; dezen
moesten hen dus te vriend houden.
Eens maakt een klerk het te bar. Deze ontziet zich niet een schandelijk paskwil
uit te geven op de leden van ‘t College en anderen. Het College ontslaat den schuldige.
– Verschrikt over de eigen heldhaftigheid, wordt den volgenden dag om zichzelf moed
in te spreken, besloten ,,men zal nimmer van zulke resolutie resilieeren.” Doch een
maand later wordt de klerk weder aangenomen op het smeeken zijner vrouw, en ‘t
eenige waaromtrent de heeren het onderling moeilijk eens kunnen worden, is of men
den nieuw aangestelde opnieuw den eed behoort af te nemen, of met handtasting kan
volstaan!1)
Den 25en Juli 1673 wordt Cornelis ordinaris-klerk ter secretarie door het
sneuvelen van Jacob van Lodestein. Deze schijnt nl. tot perfectioneering zijner studiën
het zwaard ter hand te hebben genomen, althans hij verloor zijn leven bij de belegering
van Maastricht.
De vaste aanstelling geeft Cornelis geen traktementsverhooging. Hij blijft ƒ500.–
verdienen. Doch den 30 April 1676 krijgt hij opslag: ƒ100.– voor huishuur. En den 17
Nov. 1677 wordt zijn traktement met ƒ50.– verhoogd en tevens de toelage voor
huishuur met hetzelfde bedrag, ,,naardien hij er op gewezen had dat zijn dienst zeer
verzwaard is, zoodat hij veeltijds zich ‘s morgens vroeg en ’s avonds laat op de
secretarie moet bevinden”.
Het volgend jaar komt bevordering. De Raad ontslaat den tweeden klerk ,,wegens
ongeregeldheden en abandonnementen”. Dientengevolge wordt Cornelis den 2 Febr.
1678 derde klerk.
Dit was wel eene verbetering, doch zoowel Cornelis als de andere klerken
moesten ƒ100.– laten staan van hun traktement ten behoeve van de kinderen van
ontslagen klerk; notabene: zoolang deze leeft. Wellicht duidt zulks er op dat de
ontslagen klerk zijn ambt gekocht had en dus zekere rechten kon doen gelden.

1)

Uittreksel uit de notulen van het College, Febr.–Maart 1631.
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Misschien ook geschiedde zulks om zoodoende het stilzwijgen van den ontslagene te
koopen.1)
Of het ambt Cornelis begon te verdrieten? Of wel, hoopte hij te Brielle door
tusschenkomst van zijn oom Abraham (zie blz. 117) tot hooger eere te komen? In alle
geval deed hij daartoe de eerste stap, door zich den 29 April 1679 in het poorterboek te
Brielle te doen inschrijven. Want zulks was de eerste voorwaarde om tot aanzienlijke
ambten te geraken.2)
Den 21 Febr. 1680 wordt Cornelis tweede klerk. Er had nl. opschuiving plaats door
het overlijden van den eersten klerk. De toen tot eersten klerk bevorderde tweede klerk
sterft vier jaren later, en bij Resolutie van 20 Sept. 1684 wordt Cornelis tot diens
opvolger benoemd.
Bij de bevordering van Cornelis tot eersten klerk, doet zich een ,,incident” voor.
De Advocaat-fiscaal vraagt schriftelijk de benoeming acht dagen op te schorten, omdat
hij iets ongunstigs omtrent hem weet. De Advocaat-fiscaal stond echter zelf zéér
ongunstig bekend (gelijk later zal blijken, terecht). Dit zal dan ook wel de reden zijn,
dat het verzoek voor notificatie wordt aangenomen en den volgenden dag Cornelis voor
de betrekking aangewezen. Tevens wordt bepaald dat hij rang zal hebben boven alle
anderen, die zonder rang zullen zijn.
Steeds is Cornelis in gunst. Den 9en Januari 1685 wordt hem vergund een stalletje
of loods in te richten op ‘s Lands werf, ,,vermits de premierclerq Nolthenius door het
ongemak aan zijn been genoodzaakt is zich van een paard te bedienen om zich ten hove
te laten brengen.” Een gunst die echter, helaas, bewijst hoezeer reeds toen zijne
gezondheid te wenschen overliet. Want hij woonde niet ver weg: het Prinsenhof of
Admiraliteitshof stond op den hoek van het Haringvliet en de Spaansche kade, en eene
aanteekening in het Rotterdamsche doopboek leert dat Cornelis in 1685 woonde aan de
Nieuwe haven.3)
Den 8en Augustus 1685 wordt Cornelis op zijn verzoek ,,gehonoreerd met den
titel en het karakter van Commis”. Tevens verleent het College hem machtiging

1) Voor pensioenen aan klerken werd op zeer eigenaardige wijze gezorgd. Bij Resolutie van 13 Juni 1690
wordt een klerk aangesteld zonder traktement, want er is geen geld beschikbaar, aangezien Pieter van Bensum,
wegens ouderdom en hardhoorigheid geen dienst meer verrichtende, levenslang zijn traktement wordt uitgekeerd.
Denkelijk heeft deze den nieuwen klerk schadeloos gesteld.
2) Niemand anders toch kan de Cornelis Nolthenius geweest zijn, die volgens de Navorscher deel 32, blz.
249, zich liet inschrijven als poorter te Brielle.
3) Het Prinsenhof werd in het vierde kwartaal der negentiende eeuw afgebroken. In lateren tijd diende het tot
zeekantoor. Een gedeelte der oppervlakte wordt tegenwoordig ingenomen door het hotel Weimar. De toenmalige
Landswerf maakt thans deel uit van het Rijksentrepot achter het Maasstation. Het magazijn der Admiraliteit op den
hoek van de Nieuwe haven en het Oostplein, werd tot kazerne ingericht, en is als zoodanig nog in gebruik.
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om voor den Secretaris te teekenen en eveneens voor den tweeden Secretaris – een
nieuwe betrekking, niet lang geleden op verzoek van den Secretaris geschapen. De
secretarissen vreezen blijkbaar dat Cornelis hen over ‘t hoofd zal groeien, en verzoeken
eenige dagen later aan de Heeren om hem uitdrukkelijk er op te wijzen, dat zulks alleen
mag geschieden, wanneer beiden afwezig zijn.
Dit is Cornelis’ hoogtepunt. Straks komt de val, snel en schrikkelijk. Maar vóór
en nà hem vallen velen – lageren èn hoogeren – en te midden van zooveel zwartheid,
schijnt Cornelis bijna blank.
Doch wij willen niet vooruitloopen, en thans allereerst nagaan wat Cornelis
verdiende als klerk, hetgeen óók een eigenaardigen kijk geeft op de toenmalige
toestanden.
In vroeger tijd bestonden de inkomsten van een ambtenaar uit hetgeens men
zoude kunnen noemen : gewone en buitengewone inkomsten – misschien nog beter:
vaste inkomsten en tantièmes. Ook nu nog is dit stelsel niet geheel verlaten, (men denke
slechts aan de zoogenaamde legesgelden), maar toenmaals was het algemeen
doorgevoerd. Een echt koopmansbeginsel: loon naar werk. Wel gaf het anleiding tot
misbruiken en bemoeilijkte het overzicht over de kosten van beheer, maar ook het
tegenwoordige stelsel is verre van volmaakt. En voor de toenmalige tijden was het
toenmalige stelsel wellicht het beste.
De Admiraliteitsboekhouding is keurig in orde, en zoo kunnen wij – zij het ook
bij stukjes en beetjes – geheel nagaan het vaste inkomen van Cornelis in het laatste jaar,
waarover hem dit ten volle werd uitbetaald.
Zijn traktement als eerste ordinarisklerk bedraagt ƒ750.– Dit is ƒ200.– meer dan
de andere drie klerken genieten. Trouwens in vele opzichten is Cormelis bevoorrecht.
Voor het alphabetteeren der resolutien van den Raad – aldus wordt gewoonlijk betiteld
het College der Admiraliteit – ontvangt hij ƒ250.– emolument. Voor het opmaken en
registreeren van de ordonnantien en afrekeningen wordt hem toegelegd ƒ200.–. Voor
huishuur ontvangt hij ƒ150.–, daarenboven 100 ton turf van 12 stuivers de ton, en 50
pond kaarsen van 7 stuivers het pond – te samen ƒ77.50. (Voor ‘t eerst werd licht en
vuur gegeven bij Resolutie van 18 December 1630. De Raad was zelf niet heel zeker of
dit wel door den beugel kon, en voorzichtigheidshalve wordt den klerken medegedeeld
dat men het uitbetaalde bedrag van hun traktement zoude afhouden, ingeval de
Rekenkamer de post niet goedkeurde!)
Voor mantellaken ontvingen de vier klerken te samen ƒ105.– ik meen het aandeel
van Cornelis in dit bedrag op ƒ 30.– te mogen stellen.
Ten slotte ontvangt hij ƒ25.– ,,ter zake hij benevens den kamerbewaarder heeft
gemaakt voor het Hof al de inkt voor den jare 1685.”
Alles samen tellende, bedraagt dus het vaste inkomen ƒ1482.50
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Daarenboven waren er ,,meevallertjes”. Dit volgt uit eene Resolutie van 21 Febr.
1680. Toenmaals werd naar aanleiding van de bevordering van Antonides en
Nolthenius, achtereenvolgens tot 1e en 2e klerk, bepaald dat de vaststaande
emolumenten (te weten ƒ200.– voor het apostilleeren van de rekeningen der comptabele
of particuliere ontvangers, nog ƒ200.– voor het expedieeren van de ordonnantien op het
veilgeld en nog ƒ200.– voor het alphabetteeren van de resolutieboeken van den Raad)
zoodanig tusschen hen beiden verdeeld zouden worden dat Antonides ƒ250.– en
Nolthenius daarvan ƒ350.– zoude genieten, alsmede dat de verdere emolumenten, die
de eerste en tweede klerk tot nu toe hebben genoten bij forme van Regten, en denzelven
bij resolutien of op ander deugdzaam fundament zijn toegekend, tusschen hen in egale
portiën worden gedeeld. (Waarom de tweede klerk een grooter bedrag der vaste
emolumenten ontvangt dan de eerste, blijkt niet uit de stukken; wellicht echter was de
eerste klerk uit anderen hoofde reeds zóózeer bevoordeeld, dat in dit geval er reden was
den tweeden klerk te begunstigen.
Onder die ,,op ander deugdzaam fundament berustende emolumenten” zullen
behoord hebben percenten van allerlei betalingen en leveringen. Tot 1704 bijv. waren
de eerste en tweede klerk der secretarie, in de hoedanigheid van commies en
contrarolleur, belast met het werk der soldijen en de afrekening der kostpenningen van
‘s lands kapiteinen (ter zee).
Als zoodanig genoten zij kortingen op de plunje, op de soldijen, op de goederen
verkocht voor overleden manschap, op de ,,posten voor het land”, namelijk: hangmatten
en .... psalmboeken! Ook hadden zij recht op kortingen op de boetens, op de
krijgsraadskosten, op het reisgeld bij afdanking enz. De kapiteins moesten 3 per mille
afstaan van de kostpenningen ten bate van den Secretaris, en ƒ1.10 voor den commies
van de hoofdelijke betaling. Zonder meer – staat er voorzichigheidshalve achter
geschreven.
Men beklage trouwens de kapiteins ter zee niet te zeer. Evenals de ritmeesters te
lande brengen zij meer manschap in rekening dan zij in dienst hebben, en men had zelfs
voor deze doode zielen een bepaalde benaming: victualiehaalders, zoo veelvuldig en
algemeen erkend was dit gebruik of misbruik.1)
Ook van andere leveringen werden ongetwijfeld kortingen geheven. Hoe anders
de Resolutie van 4 Maart 1704 te verklaren, waarbij wegens klachten van leveranciers
wordt bepaald dat voortaan de Secretaris zich behoort te vergenoegen met zes stuivers
per honderd gulden voor leveringen beneden de duizend gulden, en met een naar

1) ,,de victuaille haalder is een beneficie voor den capitein van een zeker getal persoonen worden gehouden
in dienst te zijn geemployeert en daarom in kostgeld worden goedgedaan, ofschoon niet aan boord.” Op een ander
misbruik van dien aard schijnt te wijzen de ,,rente man”. Zie de reeds genoemde aanwinst van stukken, Algemeen
rijksarchief.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

304

IV. 8. CORNELIS, 1654–1688.

dalende schaal berekend aantal stuivers bij grootere sommen. En zeer gracelijk belooft
de Secretaris hiermede genoegen te nemen!
Van den Vendumeester ontvingen de klerken ter secretarie repartitiën (aandeelen
in verbeurd verklaarde goederen). Daarentegen was het hun verboden ordonnantiën van
betaling op te koopen – een soort disconteering, waarmede de schuldeischer gebaat
werd, omdat er meestal veel tijd verliep tusschen het opmaken en het uitbetalen der
ordonnantiën. (Ook heden ten dage geen onbekend euvel!) Doch vermoedelijk gaf deze
disconteering aanleiding tot misbruik: opzettelijke vertraging van betaling, waarvan
dan het disconto tusschen de klerken der secretarie en die van den Ontvanger-generaal
– misschien wel met dezen zelf – gedeeld werd.
Ook mochten de klerken geen rechten heffen van arresten. Maar wèl was hun
veroorloofd voor eigen rekening handel te drijven! Zoo wordt bij Resolutie van 22 Febr.
1680 aan Cornelis toegestaan twee lichters van den Raad te leenen, ten einde een
omgekanteld schip te doen oprichten, waarbij hij geinterefeerd is, mits voor dit gebruik
d’ordinaris recognitie betalende.
Wellicht ook trok Cornelis nog eenig voordeel uit zijne dienstreizen. In 1685
maakt hij deze steeds als toegevoegd aan leden van den Raad. En – ook nu nog
navolgenswaardige bepaling! – in zulk geval werden de vacatie-gelden der klerken
verhoogd. Alleen reizende bedroeg hun vacatie(daggeld) ƒ3.– moesten zij hunne
meerderen begeleiden – wat steeds den mindere tot grooter verteering dwingt – dan
werd het bedrag tot ƒ4.– verhoogd (1641).
De dienstreizen in 1685 door Cornelis verricht, betreffen – behalve de reeds
genoemde inspectie der kantoren op Maas en Waal – een bezoek aan het fort Hemert,
eene afbetaling op stroom van zeevolk, het inspecteeren van ‘s Landswerf te
Hellevoetsluis en het uitbetalen van de wakers der opgelegde schepen aldaar. Doch de
ware reiziger van ‘t College is de Secretaris zelf, die bijna voortdurend tusschen de
wielen, in trekschuit of zeiljacht zit, gelijk uit zijne tallooze declaratiën blijkt,
niettegenstaande een ongemak aan het been, dat hem eindelijk aanleiding geeft – niet
om te bedanken voor zijne betrekking – doch om de aanstelling te verzoeken van ....
een tweeden Secretaris!
Ten slotte zij nog aangeteekend dat de klerken vrij waren van schutterlijken dienst
– een niet te versmaden voorrecht, gelijk reeds vroeger werd uiteengezet.

IV. DE UITGAVEN DER ADMIRALITEIT (1685). Traktement en emolumenten
der Raden. – Aanmerking van de Rekenkamer omtrent uitgaven voor een feestje. – De
zeiljachten van den Raad en van den Prins. – Het Hellevoetsluische bed. – Geschenken
en fooien. – Hoe den Prins het jaarlijksch douceur wordt overgebracht. –
Aanmerkingen van de Rekenkamer omtrent een gift voor de kerk te Hellevoetsluis en
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omtrent vier boeken in folio, zestienmaal geleverd. – Vergoeding aan een lid van den
Raad wegens niet-ontvangen van atlas en boeken. – Graaf Tromp bevelvoerder over
een uitlegger te Pannerden. – Pensioen van de Ruyter’s weduwe. – Traktementen van
Aert van Nes, graaf Bronkborst & Stirum, Johan van Brakel, Jan Snellen. – De slag bij
Bevesier (Keesjen den Duivel en Jan Snellen). – Overzicht der inkomsten en uitgaven.
Blijkt uit het vorenstaande dat de betrekking van Cormelis geenszins een sinecure
was – al verzoette geld den arbeid – een juiste voorstelling van al hetgeen door zijne
handen ging, kan men slechts verkrijgen door het geheele budget der Admiraliteit te
doorloopen. Ook hierbij worde – om de reeds genoemde reden – het jaar 1685 gekozen,
wat tevens gelegenheid geeft kennis te maken met eenige hoofdpersonen van het latere
drama.
In de eerste plaats staan de uitgaven voor de leden van het College. Elk hunner
ontvangt jaarlijks ƒ 1000,– traktement – een bescheiden bedrag. Maar hoe groeit dit
door emolumenten! Voor huishuur wordt ƒ400,– vergoed, voor flambeaulicht ƒ60,–;
ieder wordt vereerd met een zilveren leg(penning) en daarenboven ƒ125,– voor een
oxhoofd wijn. Elf gulden kost het memoriaal met zilveren beslag hetwelk elk lid van
het College ontvangt, en dat ook aan derzelver ministers (hoofd-ambtenaren) wordt
gegeven.
Hebben de Heeren besognes in den Haag, dan nemen zij hun intrek in het
logement, hetwelk aldaar voor hen gehuurd werd tegen ƒ800,– later ƒ1000,– ‘s jaars.
Wasch, vuur en licht in die behuizinge worden uit de Admiraliteitskas gekweten. ‘t
Schijnt bar weer te zijn geweest, althans wordt ƒ100,– extra voor turf, hout en kaarsen
in rekening gebracht ,,in de lange koude winter, bij de Heeren gecommitteerden (in den
Haag) geconsumeert.” Daarenboven ontvangen zij aanzienlijke bedragen aan vacatiegelden, zoodat zij ongetwijfeld hunne waardigheid aan het Stadhouderlijk hof met eere
konden ophouden. Wat echter niet belet dat zij eene tractatie aan andere Admiraliteiten
in rekening brengen! Dat is zelfs de meegaande Generaliteits-rekenkamer te bar; die
post van ƒ41 - 10 st. wordt dan ook slechts doorgelaten, gelijk de ter zijde gestelde
aanteekening luidt: ,,om de geringheid van de som; zonder consequentie”.1)
1) Hier en elders worden door mij gebruikt de benamingen guldens en stuivers, hoewel de Ontvangergeneraal steeds van ponden en schellingen gewaagt. Tot mjne rechtvaardiging moge het volgende dienen, dat tevens
een eigenaardigen en (naar mij bleek uit briefwisseling met penningdeskundigen) ook een ongewonen kijk geeft op
de rekenwijze onzer voorvaderlijke staatslichamen.
Nog in den aanvang der 17e eeuw werden Hollandsche rekeningen opgesteld in ponden vlaamsch. Dit pond
(waard 6 Nederlandsche guldens) was verdeeld in 20 schellingen (waard 30 Nederlandsche centen). De schelling
werd op hare beurt verdeeld in 12 grooten of denariën (deniers), welke elk derhalve waard waren 2½ Nederlandsche
cent. Het vlaamsche pond hield dus 240 grooten.
Doch in het dagelijksch leven rekende men in Holland met guldens – het oude Heerenpond –verdeeld in 20
stuivers, welke op hunne beurt onderverdeeld werden in 8 duiten of 16 penningen.
De Admiraliteit van de Maze (en ook de andere Admiraliteiten) deftig .... en behoudend, gelijk zulk een
staatslichaam past, volgde niet de nieuwe mode. Althans slechts ten deele. Met onverstoorbare kalmte boekten tot in
1792 (toen het nieuwe régime de instelling wegvaagde) de Ontvangers-generaal hunne inkomsten en uitgaven in
ponden, schellingen en deniers. Maar behielden zij ook al de benamingen, de waarden waren andere geworden. In
de rekening over 1685 – welke ons hier bezig houdt – evenals in alle volgende – is het pond niet meer 240 grooten
waard, doch (gelijk uitdrukkelijk er bij vermeld wordt) veertig grooten. Dit pond is derhalve gelijk aan 40× 2½ Ned.
centen of 100 Ned. centen; het pond is dus een gulden geworden. Inderdaad wordt dan ook meermalen in plaats van
het teeken £ gebezigd het teeken ƒ, al is het eerstgestelde teeken regel. Evenzoo is het met de schellingen gesteld.
Deze zijn niet schellingen van 30 Ned. centen, doch schellingen van slechts 5 Ned. centen, derhalve stuivers.
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Heeft de Raad in Hellevoetsluis te doen (waar zich de oorlogsmagazijnen
bevinden en de vloten zeilree worden gemaakt), dan wordt het logement van Haar
Edelmogenden aldaar betrokken. Natuurlijk worden daar eveneens wasch, vuur en licht
kosteloos verstrekt. Hoe blijkt het Hollandsche hart der Raden uit het ontzettend

Somwijlen, doch meer als a slip of the pen, wordt dan ook in de berekeningen het woord stuivers gebezigd. (De
volgende post uit de rekening over 1740 (folio 54) moge duidelijk maken dat inderdaad guldens met ponden,
schellingen met stuivers gelijkwaardig geacht werden. ,,Sluys in Vlaanderen, de somma van twee hondert zestig
ponden twee schellingen van 40 gr.(ooten) over een geheel jaar traktement offte soldije a ƒ11 per maend en 366
daegen kostgeld a 7 sts daegs voor een matroos.” De vermenigvuldiging geeft 12 × ƒ11 = ƒ132 en 366 × 7 st. = 2562
stuivers, derhalve te samen ƒ132 + ƒ128 + 2 stuivers = ƒ260 en 2 stuivers.)
Houdt de Ontvanger-generaal vast aan de benaming denier, óók houdt hij vast aan de daarbij passende oude
verdeeling. Zijne schelling-stuiver heeft derhalve twaalf deniers, al wordt in het dagelijksch leven die stuiver in 8
duiten of 16 penningen verdeeld. De denier der Admiraliteit is dientengevolge geheel fictieve munt.
De Generaliteits-rekenkamer, welke de Rekening en Verantwoording van den Ontvanger-generaal der
Admiraliteit moet controleeren, volgt dezen gewillig op zijn dwaalweg, al blijkt nu en dan uit hare (ietwat slordige)
berekeningen, gesteld op den rand van het calligraphische meesterwerk, dat guldens, stuivers en penningen (ter
waarde van 1/16 stuiver) der Rekenkamer meer gemeenzaam zijn. Slechts een enkele maal vind ik (bijv. in de
rekening over 1750) penningen tot deniers herleid. Op folio 329 der rekening over 1750 staat bij eene aftrekking,
achter het cijfer van 12 penningen geschreven: of 8 deniers – wat trouwens niet geheel juist is, aangezien in
werkelijkheid 12 penningen gelijk zijn aan 9 dezer deniers.
Zels de schoonsschipmakende Commisarissen uit het Commité tot de zaken van de Marine bij het
Departement van de Maze konden in 1792 nog niet den Ontvanger-generaal geheel uit de sleur halen! Wel is toen
gebroken met het omslachtig omschrijven der posten en het openlaten onder iederen post van onmetelijke witte
ruimten – al had de Rendant naar aanleiding van opmerking gemaakt in 1789 getuigt ,,dat de form geheel ideaal is.”
Kon dientengevolge de foliant tot vierde inkrimpen – wat echter ook ten deele is toe te schrijven aan het besnoeien
der emolumenten – nog steeds worden de inkomsten opgeteekend in ponden-guldens, schellingen-stuivers en deniers
(van 1/12 stuiver). Slechts bij de uitgaven zijn in de rekeningen over 1792–1796 de deniers door penningen (van
1/16 stuiver) vervangen. Typisch revolutionair: bij het aftrekken der uitgaven van de inkomsten, telt de Rekenkamer
de waarde van denier en penning broederlijk gelijk! En dat zulks de kas niet te zeer in de war brengt, is een gevolg
van de toevallige omstandigheid dat slechts weinig posten voorkomen met deniers.
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antal schoonmaakstersposten! Overal wordt gewasschen en geboend te hunne gerieve
.... en op ‘s Lands kosten. Te land en óók te water. Want om zich te verplaatsen op de
stroomen beschikt de Raad over een groot transportschip en een paar jachten; voor de
binnenvaart nog over een trekjacht. En al die vaartuigen worden schoongemaakt en
bewasschen, gelijk tallooze kleinere en grootere bedragen der Rekening en
Verantwoording uitwijzen. Voor Zijne Hoogheid zijn eveneens een groot
transportjacht, een gaffeljacht en een keukenschip te onderhouden, te bewassen en te
boenen.
Gelukkig staan bij deze meer vrouwelijke bezigheden de dames hunne
echtgenooten, heeren Raden, bij. In ‘t logement te Hellevoetsluis is een nieuw ledekant
noodig. De huisvrouw van ,,medebroeder” Cornelis Niesen wordt in den arm genomen.
(De leden van ‘t College noemen elkander nl. niet collega, maar goed hollandsch:
medebroeder). Mevrouw Niesen kiest en koopt een paarsch behangsel, waarvoor niet
meer dan ƒ139.– in rekening wordt gebracht! Alleen een vrouw kan zóó pingelen! Om
die reden wordt haar dan zeker ook opgedragen het koopen en laten maken van een bed,
matras, dekens en toebehooren voor datzelfde ledekant. Dat kost ƒ204 - 16 st. ‘t Zal wel
een dubbel ledekant geweest zijn, want ,,te Hellevoetsluis daar staat er een huis met
eere. Ja, met eere!” .... .
Wie zoo goedgeef’s zijn jegens hen zelven, zijn natuurlijk ook goedgeefs jegens
anderen ,,Medebroeder” Cornelis Niesen ontvangt ƒ357 - 7 st. in remboursement van
gelijke penningen bij zijn Edle. verstrekt over ‘t koopen van haring en visch, om in den
Haag te worden uitgedeeld voor den jare 1685. De bemanning op het groot
transportschip ontvangt ƒ180.– om bellechiere te maken; die op het jacht ƒ96 - 10 st.;
die op het bazaanjacht ƒ50.–. De kamerbewaarders hunner Hoogmogenden strijken
ƒ50.– op, die van de Rekenkamer ƒ168.–.1) Aan ,,diversen” worden nog ƒ866 - 11 st.
nieuwjaarsfooien uitgereikt. Dit zijn gunsten, naar het schijnt. Althans aan
nieuwjaarsrechten wordt nog ƒ186 - 9 st. besteed.
Eenigzins omslachtig – en voor ‘s Lands kas ietwat kostbaar – is de wijze waarop
Zijne Hoogheid de jaarlijksche vereering wordt aangeboden.

1) De gewoonte om kamerbewaarders te befooien schijnt in den Haag nog niet heelemaal afgeschaft; doch
de slachtoffers betalen thans uit eigen zak.
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Deze ,,douceur” bestaat uit 120 gouden ducatons, waartoe wordt gewisseld een
bedrag aan zilver van ƒ1903 - 10 st.1) Netjes worden de goudstukken in een daartoe
vervardigd beursje gestoken; welk beursje kost ƒ37 - 16 st. Maar het wordt dan ook niet
over de post gezonden aan den Secretaris van Zijne Hoogheid! Eene commissie
bestaande uit de heeren Raden Torck, Neurenburg, Buysen en de Advocaat-fiskaal
Kievit trekken er mede naar den Haag .... waarvoor zij ƒ128 - 16 st. in rekening brengen,
ongeacht natuurlijk de kosten van vuur, licht, trekpaarden en boomgelden. Doch
gunnen wij den Advocaat-fiscaal dit pretje! ‘t Was zeker de laatste maal dat hij zoo
gerust hofwaarts trok naar den Prins, die hem zeker hartelijk bejegende want Kievit had
veel tot zijne verheffing bijgedragen .... Het volgende jaar vinden wij den Advocaatfiscaal terug op de Gevangenpoort.
Al zulke posten keurt de Generaliteitsrekenkamer onbekommerd goed. Slechts
twee malen slaat zij achteruit. Te Hellevoetsluis gaan de Raden niet enkel ter ruste,
doch ook ter kerke. Het bedehuis schijnt verbrand te zijn, althans de Raad schenkt aan
de gemeente aldaar de som van 630 gulden ,,uit commiseratie toegelegd, voor subsidie
tot opbouwinge van de kerk”.
Een nijdige hand schrapt de geldsom door, en de Rekenkamer schrijft in de groote
open ruimte, welke de Ontvanger-generaal voorzichtigheidshalve laat onder elken
verantwoorden post: ,,wordt deze post geroyeerd, overmits zoodanige groote som tot
deze zake uit ‘s Lands kas niet behoort betaald te worden”. Uit te lengen voor het
Hellevoetsluische bed ƒ343.–, dàt kon door den beugel, maar ƒ630.– voor een kerk!!
Evenmin vindt genade een klein geschenk, dat de Raden zich zelf vereerden. Aan
Arnout Leers, boekverkooper, is ƒ1217.– betaald wegens leverantie van eenige
placaatboeken en zeeatlassen, dewelke worden geleverd aan de heeren leden in den
Raad op hare cessien (d.i. bij het zittingnemen in ‘t College). Blijkbaar heeft de
Rekenkamer de hierbij overgelegde kwitantie nageplozen en bemerkt dat de
omschrijving niet volledig is. Althans hare aanmerking luidt: ,,Wordt deze ordonnantie
gediminueert met de som van ƒ667.– zijnde ‘t gunt boven de zeeatlassen en plakaat-

1) Blijkens P. Verkade, Muntboek (1848), werd meermalen gouden munt geslagen op den stempel der
Zeeuwche zilveren munten. Doch de ducaton was een zilveren munt ter waarde van ƒ3.15 en aangezien de gouden
ducaton, blijkens het bovenstande, nog geen volle zestien gulden waard was, kon deze moeilijk geslagen zijn op den
stempel van den zilveren naamgenoot zonder dun als vloeipapier te worden. Het is mij niet gelukt het raadsel op te
lossen. Dat hier geen cijfer- of schrijfout in ‘t spel is, bewijzen latere en vroegere jaarrekeningen, welke enkel kleine
koersschommelingen aantoonen. Als de Stadhouder Britsche Majesteit wordt, ontvangt hij het jaarlijksche huldeblijk
in den vorm van 150 guineas. Hiervoor wordt ƒ1800.– gewisseld. (Rekening over 1690.) Het College begiftigt zijn
opvolgen Stadhouder Willem IV, jaarlijks met 343 ducaten, waartoe te Dordreeht in de Munt ƒ1796 - 9 st. orden
opgewisseld. (Rekening over 1750.)
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boeken enz., aan de Heeren komende in het College van Admiraliteit geleverd,
gedeclareerd wordt voor vier boeken in folio zestien maal bovendien geleverd.”
Dat ieder lid van den Raad een eigen stel atlassen kan raadplegen, is te billijken, al
zoude men kunnen vragen, waarom dezen niet het eigendom bleven van het College,
zodat niet telkens nieuwe noodig waren. Maar wat te zeggen van dezen post, welke de
Rekenkamer ongewijzigd doorlaat: ,,Jacob van Meeuw en, medebroeder, ƒ90.–, omdat
hem niet geleverd zijn een zee- en landkaartenboek, twee plakaatboeken en zeepolitie,
van prijs ordinaris waard ƒ200.–, die gewoonlijk aan de Heeren leden van dezen Raad
werden vereerd, en is Zijn Ed. niet geleverd geworden.”
Als medebroeder Jacob in den korten tijd, gedurende welke hij zitting had, het kon
stellen zonder kaarten en wetboeken, waarom hem dan naderhand een douceur te
geven! Maar de Rekenkamer – vermoedelijk indachtig aan de ƒ960.– leggeld, welke zij
van de Admiraliteit trok – vindt dit geen bezwaar.
Als die Kamer had willen bedillen, hoe gemakkelijk had zij op den post papier en
pennen kunnen schrappen! De bureaubehoeften – over tien posten verdeeld – eischen
ƒ2885.–. Of reeds toenmaals ter secretarie verguld papier gebezigd werd, gelijk het
geval was tegen ‘t einde der achttiende eeuw
Na al die uitgaven voor landrotten – zelden is zóó juist een naam uitgedacht voor
deze aan ‘t budget knagende bent! – doet het weldadig aan bij het omslaan van een blad,
eensklaps te lezen den naam van een dier mannen aan wie Nederland de achting der
wereld – en de achting voor zich zelf te danken heeft: Grave Tromp, Luitenant-admiraal
Generaal! Weggevaagd is de muffe kantoorlucht; de neusgaten snuiven een frisse
zeebries op, zeilen klapperen, kartouwen bulderen, ankerkettingen rinkelen: een vloot
zeilt uit om straks zegevierend weder binnen te vallen.... Helaas, ik vergat het jaartal:
1685! De groote tijd is voorbij. Tromp staat nog wel op de betaalsrol, doch voor slechts
ƒ517 - 15 st. welke hem of zijnen commandeur Hardenbroek uitbetaald worden wegens
de kostgelden van de matrozen, waarmede hij den lande heeft gediend op een schip van
oorlog, binnen duins ter wachte geposteert omtrent.... Pannerden! Een simpele uitlegger
van de douane! Tromp het bevel voerde over een schuit bemand met 18 koppen!!
De graaf van Syllisburg zal – vermoed ik – wel nooit naar dat admiraalschip zjn
gaan kijken, doch rustig zijn gebleven op het ‘s-Gravelandsche Trompenburg, dat
drijvend bouwsel, hetwelk van zóó fijnen smaak getuigt.1)
Ook bestevaêr Michiel’s naam komt nog voor op de betaalsrol. Doch de kogel

1)

Zie mijn opstel “Sprekende steenen” in De Gids van Maart 1901.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

310

IV. 8. CORNELIS, 1654–1688.

daarginder heeft hem den uitlegger bespaard. Zijne weduwe trekt ƒ312.– pensioen van
de Admiraliteit.1) E. Meesz Cortenaer trekt meer: ƒ720.–.
Slechts weinige kapiteins zijn nog in dienst; men kon het geld binnenskamers
gebruiken! Schout bij nacht Aert van Nes, Luitenant-admiraal van Holland en
Westfriesland, trekt ƒ3600.–; Frederik Wilhelm, Grave Bronkhorst & Stirum, Viceadmiraal ƒ2400.–; Johan van Brakel, de held van Chatham, die later bij Bevesier
(Beachyhead) zou sneuvelen, ƒ1200.–. De dappere Kapitein Jan Snellen, die na
laatstgenoemden slag op zoo eigenaardige wijze zijn schip redde, krijgt slechts ƒ360.–
. Later zal hij wel iets meer ontvangen hebben want hij stierf als schout bij nacht, (23
Aug. 1691).
O, die slag van Bevesier! Een nederlaag voor onze vloot door het misdadig talmen
van den Engelschen admiraal, die bang was, niet zoozeer voor den buitenlandschen
vijand, als voor het Parlement – die Engelsche ziekte, later op ‘t vasteland
overgeslagen! Een fraaie inval van Cornelis Corneliszoon Evertsen, Keesjen den
Duivel, onze vlootvoogd, verhindert dat de nederlaag wordt tot een ramp. Vriend en
vijand drijven – door windstilte machteloos – door de invallende eb mede getrokken,
ongemerkt van de Engelsche kust af, naar de Fransche kust toe. Dáár zoude de
overmachtige vijandelijke Fransche vloot ons vernietigen! Maar Evertsen geeft stil
bevel – midden in het gevecht – om het anker te doen vallen. De Franschen zien wel
dat de afstand tusschen beide vloten van lieverlede grooter wordt, doch te laat bemerken
zij de krijgslist, en terwijl zij verder zuidwaarts drijven, geraakt onze vloot buiten schot!
Niet minder handig is Jan Snellen. Hij wil na den slag zijn ontredderd schip in
Hollandsche haven bergen, doch vlucht – door een Franschman achtervolgd – onder de
Engelsche kust. Toen komt hij op de vermakelijke gedachte zijn schip op ‘t zand te
zetten; hakt er gaten in, zoodat het vol loopt bij vloed, en de Franschen het noch
wegvoeren, noch verbranden kunnen. De kanonnen stelt hij op het strand in batterij en
weet zoodoende op een eerbiedigen afstand te houden het dozijn schepen, dat zich den
buit reeds zeker waande.
Eindelijk geven de Franschen het op en zakken af. Toen laat Jan Snellen de gaten
stoppen, het schip vlot pompen, scheept de kanonnen weer in, en met hulpzeilen aan de
eenig overgebleven mast, brengt hij ,,de Maze” het gat van Goeree binnen!
Nimmer heeft in eenig Engelsch Godshuis – allen zoo rijk met herinneringen aan
het verleden – mij een grafimonument zóó getroffen als het eenvoudige wapenbord van
dezen Hollandschen held, opgehangen in de dorpskerk van Paignton bij Torquay. Uit
het opschrift blijkt dat hart en ingewanden zijn bijgezet op den Engelschen

1) Tromp en de weduwe van Michiel de Ruyter trekken ook gelden uit de kas der Amsterdamsche
Admmiraliteit; natuurlijk zijn deze bedragen aanzienlijker.
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bodem waar hij eenmaal zijne kanonnen plantte; en terecht noemt hem zijn epitcaf:
most worthy and highly esteemed.
Waarom dit hier verhaaldt Ten einde – vóór ons te dompelen in den
Rotterdamschen poel, – even de longen te vullen met de zilte, levenwekkende zeelucht,
in ons te sterken het besef dat naast de hebzucht van helaas, zóó velen, bij meerderen,
ja bij de meesten nog leefde die opofferingsgezindheid, zonder welke onze Republiek
niet tot stand ware gekomen, noch stand kon houden.
Thans worde, daar de tijd ontbreekt om het budget der Admiraliteit verder uit te
puizen, nog ten slotte een algemeen overzicht gegeven van de inkomsten en uitgevan
over het jaar 1685 – het laatste jaar waarin Cornelis Nolthenius deel heeft in de
beslommeringen van het secretariaat. Dat de Rekenkamer, al is zij ,,faciel”, toch het
naadje van de kous wil weten, blijkt uit de zeer uitvoerige Rekening en Verantwoording
der Admiraliteit, waaruit onderstaande bedragen zijn samengetrokken. Zóó uitvoerig is
die verantwoording, dat bijv. in niet minder dan veertien posten van dat budget Cornelis
met name wordt genoemd.
INKOMSTEN OVER HET JAAR 1685.
Convoijen en licenten (in- en uitgaande rechten) ...................................
1/3 verhooging van sommige rechten .....................................................
Bijdragen van de Kamers Delft en Rotterdam der O.-I. Compagnie ......
Binnenlandiche paspoorten .....................................................................
Diversen ..................................................................................................
Prinsen en confiscatiën............................................................................

ƒ 351.125.–
,, 59.426.–
,, 37.500.–
,,
619.–
,,
1.308.–
,,
2.861.–
ƒ 452.839.–

Daarenboven werd vanwege den vorigen Ontvanger-generaal nog ƒ 164.266,
gestort (saldo derhalve van vorige jaren).
UITGAVEN OVER HET JAAR 1685.
Traktementen van den Raad en diens beambten ...............ƒ 29.483.–
Reis- en verblijfkosten ......................................................,, 17.863.–
,,Necessiteiten” (douceurs, bureelkosten enz.) .................,, 31.346.–
Kosten van heffing der convoijen en licenten ...................,, 17.863.–
Totale uitgaven voor beheer .................................................... ƒ 156.503.–
over te brengen ............ ƒ 156.503.–
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overgebracht ............ .... ƒ 156.503.–
Soldijen buiten- en binnenduins, alsmede kostgelden van het scheepsvolk 47.074.–
Scheepsbehoeften ................................................................................... ,, 31.729.–
Arbeidsloonen (op de werf enz.) ............................................................ ,, 57.623.–
Verminkte en gealimenteerde personen ................................................. ,,
4.829.–
Pensioenen ............................................................................................. ,,
1.182.–
Interessen ............................................................................................... ,, 42.178.–
Diversen ................................................................................................. ,,
7.796.–
ƒ 369.074.–
De Rekenkamer keurde de uitgaven goed tot een bedrag van ƒ 367.465. – – zij
schrapte of verminderde enkele posten – muggen, welke niet door haren beugel konden,
hoewel kameelen er lustig doorholden. Daarenboven bracht de Ontvanger-generaal nog
in rekening ,,penningen van verhaal” tot een bedrag van ƒ 35.593. – d.w.z. nog niet
afgewikkelde oudere posten. Zij waren al vroeger ter verevening ingediend, doch
werden op nieuw ,,naar later” verwezen.
Zelfs de minst in ambtelijke geheimen ingewijde moet versteld staan over de
groote bedragen, welke de Raden en hunne helpers uit reis- en verblijfkosten alsmede
uit necessiteiten wisten te slaan. Hun klein raderwerk kostte nagenoeg evenveel als het
grootere raderwerk op de vijftig buitenposten. En hoe onevenredig zijn de kosten van
beheer tot die van ‘s lands defensie! Meen echter niet dat 1685 een uitzonderingsjaar
is. Uit de memorie overgegeven door de gedelegeerde rechters aan de Staten-Generaal
den 25 Mei 1688 blijkt dat toenmaals in den regel de administratie zulk bedrag verslond.
Ook treft het gering bedrag der ,,prijzen en confiscatiën” (de verbeurtverklaringen bij
valsche aangifte). Dit geringe bedrag trok trouwens de aandacht van den Commiesinspecteur. Ach, had de man maar den gulden regel betracht: Quieta non movere! Want
nu vallen niet enkel eenige commiezen, maar stort het heele administratieve kaartenhuis
ineen, gelijk straks zal blijken.
V. PROCESSENREEKS (1686–1688). Rotterdammer toesanden. – De te ijverige
Commies-generaal Mulock. – Hoe hem bejegenen de commies van Hoeij en diens
schoonvader, het lid van den Raad Grootvelt. – Het College der Admiraliteit verzoekt
Mulock te vertrekken naar Gelderland. – Van Hoeij vlucht, zijne medeplichtigen
worden gevangen gezet. – Van Hoeij’s bekentenis op woorwarde van straffeloosbeid. –
Hij beschuldigt den Rotterdanschen burgemeester de Meij, het Utrechtsche raadlid Zas
van de Bossche en den Advcaat-fiscal Kievit. – Kievit’s loopbaan. – Antonides van der
Goes bezingt
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Kievit en Zas. – Nog twee andere leden van het geslacht Zas van den Bossche in dienst
van de Admiraliteit. – De Staten van Holland benoemen een Commissie van onderzoek.
– Daaruit blijkt dat Zas bewerkte de aanstelling van Simon van Wesel, zwager van
Cornelis Nolthenius tot Commies der recherche te Hellevoetsluis, tegen een gift van
ƒ5000.–, door Margaretha van Wesel (Cornelis schoonmoeder) aan haren schoonzoon
daartoe ter hand gesteld. – Eveneens begifigde Zas uit gunst Rochus Nolthenius,
zesjarig zoonje van Cornelis, met het contrarolleurschap te Pannerden. Dit
contrarolleurschap tegen eene vereering van ƒ2500.– overgedragen op Evert van
Wesel. – Verhoor van Cornelis (15 Januari 1686) ziek te bedde liggende. – Verklaring
van Cornelis ten bate van Zas van den Bossche, op schrift gesteld door notaris Pythius
te Rotterdam 16 Januari. – Brief geschreven aan de Staten op den zelfden dag door
Cornelis, met volledige bekentenis. – Verhoor van Cornelis op 19 Januari in
tegenvoordigheid van den Hoofdofficier van Rotterdan, van Zuylen van Nyevelt. –
Oordeel van Fruin over van Zuylen. – Bij Resolutie van 26 Januari 1686 wordt den
Hoofdofficier bevolen tegen Cornelis het recht van de Hooge overheid te bewaren. –
Oordeel van advocaat Sylvius omtrent den Hoofdofficier. – Andries Heshuizen, klerk
der Admiraliteit, onderbandelt namens Cornelis met den Hoofdofficier. – Civiel- of
crimineel proces? – De Hoofdofficier belooft de zaak door schepenen voor civiel te
doen verklaren tegen betaling van ƒ6000.–. – Tot zekerheid eischt van Zvylen
gedeeltelijke vooruitbetaling. – Duizend ducatons naar van Zuylen gebracht door
Heshuizen in het kalesje van Cornelis op den avond van 8 Februari. – Schepenen
verklaren op 9 Februari de zaak composibel. – Verbod van Koning Philips betreffende
het composibel verklaren, door schepenen overtreden. – Fijn onderscheid gemaakt
door den Hoofdofficier tusschen het in ontvangst nemen van geld en van een gezegeld
zakje met geld. – Van Zuylen tracht zich bij voorbaat te dekken tegen mogelijke
beschuldiging van omkooperij. – Cornelis ontsagen 12 November 1686. – Eischt het
geld terug 23 Augustus 1688. – Onwijkend antwoord van den Hoofdofficier. – Cornelis
vertrekt naar Dordrecht en overlijdt aldaar einde November 1688.
Hoe eindelijk de bom sprong, leeren de Resolutien der Staten van Holland van 7
November 1685.
In geen zestien maanden hadden de Rotterdamsche commiezen eene aanhaling
van belang gedaan. Zij hadden het voordeeliger gevonden den sluikhandel oogluikend
toe te laten: schepen waren geheel of gedeeltelijk gelost zonder rechten te betalen! Daar
verschijnt – terwijl men bezig is met zulk eene wederrechtelijke lossing – plotseling de
Commies-generaal Mulock en verbiedt daarmede voort te gaan.
Mr. Gerard Mulock was een vreemde eend in den bijt, niet Rotterdamsch
geschoold. Hij was belast met de Geldersche inspectie, doch nam wegens uitstedigheid
de taak waar van zijn Hollandschen medebroeder. Wellicht hoopte hij door bijzonderen
ijver lof te oogsten bij den Raad en zijn ambtgenoot een vlieg af te vangen. De
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arme! Hij krijgt den wind van voren. Niet alleen verstout zich de Commies ter recherche
van Hoey den heer Mulock kwalijk te bejegenen, doch zijn schoonvader Grootvelt – lid
van het College – verklaart openlijk: dat indien hij geweest ware in van Hoey’s plaats,
hij den Commies-generaal zoude toegevoegd hebben: ga in uw kwartier van
Gelderland! en bij tegenspraak, hem met een rotting op den kop zoude geslagen hebben.
En het heele College – diefjes maten! – trekt partij voor van Hoey, Mulock
verzoekende te vertrekken naar Gelderland, om aldaar zijn functie waar te nemen.
Blijkbaar was de Raad niet van dergelijke vigilantie gediend.
Maar de aanhaling was nu eenmaal geschied, en de schuldige commiezen moeten
dus wel vervolgd worden. Van Hoey maakt zich uit de voeten; twee zijner
medeplichtigen worden gevangen genomen en vervoerd naar den Haag om verhoord te
worden, wat ook het geval is met twee hellebaardiers (lagere beambten van het College)
Op voorwaarde van straffeloosheid belooft van Hoey alles te vertellen, ook
omtrent andere ontduikingen en misbruiken, alsmede wie daaraan medeplichtig waren.
Natuurlijk wordt dit aanbod door de Staten van Holland aangenomen, en hadden deze
heeren niet voorzorgshalve pruiken gedragen, de haren zouden hun te berge zijn
gerezen bij ‘t vernemen van zooveel kwaads! Vooral twee leden van ‘t Rotterdamsche
college hadden zwaar gezondigd: de burgemeester van Rotterdam de Meij en de
Utrechtenaar mr. Zas van den Bossche. Erger nog: ook de Advocaat-fiscaal, de
handhaver van het Recht, mr. Johan Kievit, ging niet vrij uit!
En Kievit was geen gering persoon! Hij stond hoog in gunst bij den Stadhouder,
en met reden. IJverig had hij voor diens verheffing gewerkt. Bij zijn verhoor bekende
Buat niets te hebben gedaan dan met voorkennis van Kievit en in overleg met dezen.
Kievit was inderdaad Buat’s booze geest geweest, en zoude als stokebrand ongetwijfeld
evenzeer op het schavot zijne schuld geboet hebben, indien hij niet bij tijds naar
Engeland ware uitgeweken, daartoe ook gedreven door een ander schelmstuk: een
smaadschrift op de Ruyter, dien hij neerhaalde ten einde zijn zwager Tromp in de
hoogte te kunnen steken.
Aan het Engelsche hof ontvangt men den voormaligen burgemeester van
Rotterdam zéér goed. Niet slechts wordt hij ,,onderhouden”, gelijk Droste vermeldt in
diens Overblijfsels van Gebeugenis, maar Karel II verheft hem zelfs in den adelstand.
(For some merit in ye Prince’s behalf, teekent John Evelijn den 2 Dec. 1666 in zijn
Diary aan, er droogjes aan toevoegend: he should, if caught, have been beheaded with
Mons Buat.)
Tijdens die vrijwillige verbanning zit Kievit allerminst stil. Blijkens het vervolg
van Elelijn’s aantekening, stelt de voormalige Rotterdammer den Lord-Kanselier voor
beschoeiing langs de Theems – bij den grooten brand vernield, van den
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Tempel af tot aan den Tower – te vervangen door een kaaimuur opgetrokken uit
baksteen. Doch daartoe zijn proeven te nemen met het bakken van steenen uit klei van
de Theems, en de handige Hollander weet zelfs den voorzichtigen Evelijn over te halen
geld in de zaak te steken. Niet tot voordeel van den Engelschman, want zwijgt ook de
teleurgestelde Evelijn over den afloop, zijn vriend, de schrijfzieke Samuel Pepijs
teekent in zijn Diary aan dat Evelijn bij die proeven £500 verloor. (23 Sept. 1668).
Beter slaangt een andere onderneming van Sir Johan Kievit, eveneens van echt
Hollandschen aard. Gezamenlijk met Lord Wotton – zoon van den Hollander Johannes
Polyander à Kerckhoven en Catharina, dochter van Lord Thomas Wotton, weduwe van
Henry Lord Stanhope – neemt Kievit een moeras in pacht, toebehoorende aan Sir
Thomas Chichleij, niet ver van Newmarket gelegen. De drooglegging gelukt volkomen.
Evelijn, die den polder bezoekt op 22 Juli 1670, in het eerste jaar na de drooglegging,
is opgetogen over de watermolens in beweging gebracht door den wind, alsmede over
de breede, bevaarbare kanalen en het welige gewas – hennip en koolzaad – dat den
ondernemers grove winsten belooft. Vooral staat de Engelschman verbaasd over het
polderhuis, waarin een drietal kamers met witte tichels zijn bekleed, terwijl visschen
zwemmen in de keuken, tot op een voet afstands van den haard! Een smulpapenparadijs!1)
Weet aldus Sir Johan zich in Groot-Brittanje de beurs te spekken; zijn moreel kon
er – helaas – niet op verbeteren. Want moge al het Journaal van Constantijn Huygens
den zoon, secretaris van Prins Willem III, geen hoogen dunk geven van de zeden aan
en om ons Stadhouderlijk hof, de dagboeken van Evelijn en Pepijs maken het maar al
te duidelijk dat daar ginder, - waar Willem’s oom, Koning Karel II regeerde, en straks
zijn schoonvader Jacob – de toestanden nog veel ergerlijker zijn, het algemeen verderf
nog dieper is ingevreten.
Niet onwaarschijnlijk zal dan ook Kievit de verkeerde praktijken, waaraan hij
zich later schuldig maakt als Advocaat-fiscaal der Admiraliteit van de Maze, geleerd
hebben (althans tot volmaking hebben gebracht) door zijnen omgang met leden der
Engelsche Admiraliteit. Want hoezeer de Engelsche collega’s misbruik maakten van
hun ambt, weten wij maar al te goed uit de mededeelingen van Pepys, eerst klerk, daarna
Secretaris dier machtige instelling.2) – Later zal er gelegenheid zijn hierop terug te
komen.

1) Evelijn schrijft: One of the great engines was in the kitchen, where I saw the fish swim up, even to the very
chimney hearth, by a small cut thro’ the roome, and running within a foote of ye very fire.
2) Zonder zulks te willen. Want Pepijs maakte zijne aanteekeningen in kort schrift, dat naar hij zich vleide,
niemand zou kunnen ontcijferen. Doch juist daardoor hebben die openhartige bekentenissen zulke groote waarde
voor het nageslacht. De beide hiergenoemde journalen van Evelijn en Pepijs zijn thans in goedkoope uitgaven binnen
ieders bereik en zéér lezenswaard, evenals het Journaal van Huyghens, hetwelk in de werken van het Historisch
genootschap te Utrecht is opgenomen. Droste’s gerijmel werd met hoogst belangrijke aanteekeningen van R. Fruin,
opnieuw uitgegeven door de Ned. Maatschappij van Letterkunde. Als tegengift, na zooveel wufte weeheid, mogen
dienen de brieven en redevoeringen van Oliver Cromwell, door Carlyle meesterlijk tot een doorloopend verhaal
verwerkt. Ook Pepijs slaakt menigmaal eene verzuchting als hij eene vergelijking maakt tusschen de toestanden bij
de Engelsche Admiraliteit tijdens Cromwell’s krachtige leiding, toen de Raden arbeidden om des Geloofswille, en
niet uit winzucht, met de toestanden onder het zedelooze Koningschap.
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Kievit, nu geheel door de wol geverfd wacht slechts op gunstiger omstandigheden
om naar het vaderland terug te keeren. Eindelijk, in 1672, steekt hij over naar Zeeland
en bewerkt van daar uit de Rotterdamsche burgerij ten gunste van den Prins.
In triomf ingehaald, wordt hij door den Prins, bij diens verandering der regeering,
aangewezen tot Raad en Vroedschap van Rotterdam, weldra daarna tot Pensionaris en
eindelijk tot Advocaat-fiscaal bij het College der Admiraliteit.
Kievit was niet de eenige Ridder-Baronet in het Rotterdamsche college, gelijk mij
bleek uit het opschrift van een verjaarvers dat Antonides van der Goes dichtte op Jacob
Zas van den Bossche. Want Antonides schijnt ietwat de poet laureate der Admiraliteit
te zijn geweest. Niet alleen Cornelis Nolthenius en Kievit werden door hem bezongen,
maar ook den zooeven genoemden Raad en Vroedschap der stad Utrecht, die wegens
Utrecht zitting nam in het Rotterdamsche College. Ook Jacob Zas van den Bossche
moet een ijverig prinsenman geweest zijn, want daaraan zal wel zijne verheffing in den
Engelschen adelstand zijn toe te schrijven. (De familie Zas van den Bossche was
trouwens goed bedacht met betrekkingen aan de Admiraliteit. Charles Michiel Zas van
den Bossche staat op de betaalsrol als kapitein van Zijne Hoogheid’s jachten, terwijl
mr. Gerbrand Zas van den Bossche de Secretaris is van ‘t College.)
Het zal wel niet bloot toeval zijn geweest dat de twee Ridders-Baronet zich zamen
op het zondaarsbankje bevinden. De Engelsche titel doet vermoeden dat beiden in de
Engelsche dievenschool den meestergraad behaalden!
Doch keeren wij terug tot het eerste proces, datgeene waaruit alle andere
voortsproten. De Staten benoemen eene Commissie, welke de zaak der gevangen
commiezen voorloopig zal onderzoeken en getuigen hooren. Zij wordt gevormd door
de pensionarissen der steden Haarlem, Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar en
Hoorn. Vooral omtrent de beweerde misbruiken ter Admiraliteit moet deze Commissie
een scherp onderzoek instellen.
Onder de opgeroepen getuigen bevindt zich Cornelis Nolthenius, alsmede zijne
schoonmoeder Margaretha de Vries, weduwe van Rochus van Wesel.
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Wat toch was geschied?
Toen in Augustus 1685 de commies te Hellevoetsluis op sterven lag, had
Margaretha haren schoonzoon verzocht een goed woordje te doen bij de Raden, opdat
haar zoon Simon van Wesel bij diens overlijden in zijne plaats mocht benoemd worden.
Cornelis gaf hieraan gehoor, en begaf zich naar het lid van het College Zas van
den Bossche ,,denzelven verzoekende om zijn faveur”. Van den Bossche staat zulks
goedgunstig toe; maar er blijken vele liefhebbers te zijn voor dit ongetwijfeld
winstgevend baantje, dat naar het schijnt, ter begeving stond van dit Raadslid. (Oudtijds
toch was het bij vele Collegiën de gewoonte dat de leden opengevallen posten bij
toerbeurt door hunne gunstelingen deden bezetten. Ditmaal zal dus van den Bossche
aan de beurt zijn geweest). ,,Moeder – zeide eindelijk Cornelis – ik zie dat Simon niet
zal benoemd worden, wanneer gij er geen geld voor over hebt”. Margaretha van Wesel
schrikt, want wegens het groote aanbod van liefhebbers, stelt Zas zijn vraag hoog. Vijf
duizend gulden is noodig. Eindelijk treedt Margaretha in den voorslag; Cornelis belooft
aan Zas ,indien hij het gelieft uit te werken, eene vereering van vijf duizend gulden”.
Het middel werkt uitstekend; Simon wordt benoemd.
Eenigen tijd later brengt Cornelis het beloofde geld, zeggende: ,,Mijnheer, ik kom
mijine belofte voldoen en u vereeren de beloofde ƒ5000. –. Bekent gij nu van mijn
belofte voldaan te zijn?” Waarop de heer Zas van den Bossche antwoordt van ja – er na
eenige oogenblikken aan toevoegende (let wel op dit fijne onderscheid!) ,,Ik neem die
niet aan voor het ambt, zal die later restitueeren.”1)
Omtrent denzelfden tijd had Cornelis het contrarolleurambt te Pannerden van Zas
van den Bossche ,,door een bijzondere gunste” verkregen voor zijn zoon Rochus – toen
zes jaren oud! Weinige dagen later stond hij dit ambt op verzoek van zijne
schoonmoeder af aan zijn zwager Evert van Wesel. Voor dien ambtsafstand gaf
Margaretha aan haar kleinkind eene gratuïteit van ƒ2500.–.2)
Het aannemen van geld met de bedoeling iemand tot eene betrekking te
benoemen, was strafbaar; wat niet wegnam, dat het gewoonte was. Zóózeer zelfs, dat
bij de meeste ambtsaanvaardingen bij het College de eed van zuivering niet gevorderd
werd, doch enkel die van getrouwheid!
Toen Cornelis over deze aangelegenheid gehoord zal worden, (15 Januari

1) Deze en verdere bijzonderheden zijn ontleend aan de gedrukte Resolutien der Staten van Holland over
1686 en volgende jaren.
2) Nog een andere zoon van Margaretha tref ik in de Admiraliteitsrekening over 1685 aan: Evert van Wesel,
die ƒ63.– ontvangt, omdat hij ,,de Commiezen ter recherche heeft bijgewoond om te inquireeren of er geen fraudes
omtrent de kwartieren van Roozendaal werden gepleegd.”
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1686) ligt hij te bedde wegens eene kalkachtige jicht, en de Commissie begeeft zich dus
ten zijnent.
Ondervraagd, antwoordt hij ontwijkend. Wel begrijpelijk – al is het niet te billjken
– waar Jacob Zas zijn meerdere was, een andere Zas jaren lang reeds zijn chef, en er
dus alle aanleiding voor hem was de familie niet in opspraak te brengen. Mocht hij
daarenboven niet veronderstellen dat ook de Staten de zaak gaarne wilden zussen?
Immers Zas stond bij den toenmaals alvermogenden Prins hoog in gunst.
Jacob Zas, nieuwsgierig naar den afloop van het verhoor, bezoekt onmiddelijk
daarna den kranken Cornelis; hoogst verheugd over diens zwijgen, doch zich nog
sterker willende dekken, weet hij den zieke te bewegen notarieel te verklaren dat hij
Zas geen geld heeft aangeboden. Daarbij geeft Zas aan Cornelis de verzekering dat hij
de verklaring aan niemand dan aan één enkel persoon zal vertoonen, (wellicht den
Prins) en dat daarmede de geheele zaak zoude gestremd en afgedaan zijn, zonder dat
Cornelis de voorzegde verklaring ooit met een eed zoude behoeven te bevestigen.
Want daarop een eed te zweren, dàt was Cornelis geenszins voornemens! Tòch
zwoer Cornelis den eed – echter naar het schijnt zonder zulks te weten of op te merken.
Notaris Adriaan Pythius, die den volgenden dag (16 Januari) Cornelis’ verklaring
opschreef, had n.l. aan het slot daarvan de sacramenteele woorden gesteld: dat deze
gedaan was op den eed door hem (Cornelis) aan den lande verricht!
Wie ooit notarieele akten heeft hooren afraffelen vóór tot onderteekening over te
gaan, zal er in treden kunnen dat dit formulier aan de aandacht van den kranke
ontsnapte. ,,Op welke periode – schrijft later Cornelis – ik geen de minste reflexie door
mijn ziekte en zwakheid had genomen, en ook de notaris Pythius naderhand mij heeft
verklaard, dat wanneer hij attestatien voor officianten (ambtenaren) passeerde, ‘t zelve
voor een ordinaris slendirium gebruikte.”
Doch het was en bleef een meineed, al maakte Zas misbruik van de verklaring,
door deze, tegen de belofte in, spoorslags over te reiken aan de Commissie uit de Staten
ten einde zich zoodoende schoon te wasschen.
Hoezeer Cornelis in verwarring was geraakt – radeloos óók door de lichamelijke
pijnen, welke hem kwelden – bewijst het feit dat hij op denzelfden dag waarop hij voor
den notaris Pythius de beruchte verklaring aflegt, een brief schrijft aan de Staten, waarin
hij volledig bekend, zich verontschuldigend ,,dat op gisteren tegens U Edelmogenden
zoo wat duister om een vriend te helpen en te sauveeren, hebbe bekend gemaakt.”
Maar het was te laat. Den 19en Januari 1686 wordt Cornelis op nieuw verhoord,
en thans in bijzijin van den Hoofdoffier van Rotterdam: mr. Jacob van Zuylen van
Nyevelt.
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Wèl mocht Cornelis den schrik om ‘t harte slaan, toen hij de aanwezigheid van
dezen bemerkte.
Wie was van Zuylen? Robert Fruin noemt hem ,,den leider der Prinsenpartij, een
man die zijn meester met voorbeeldigen ijver diende, maar hem niet minder tot schande
verstrekte.” Iedereen wist in Rotterdam hoe van Zuylen arm in stad gekomen in korten
tijd een groot fortuin had bijeengebracht door arme drommels uit te buiten, door de
hand te lichten met veroordeelingen, door te dulden – tegen betaling – wat hij moest
verbieden, in één woord: de Rotterdammer Hoofdofficier toonde zich een waardig
voorganger van den New-Yorker Tammany-bos. En de Rotterdamsche schepenbank
liet zich gewillig door van Zuylen leiden, wees vonnissen gelijk hij verlangde – vormde
met hem een echte Tammany-ring.
Dat Cornelis er niet zonder kleerscheuren af zoude komen, was dus te voorzien.
De ongelukkige legt eene volledige bekentenis af, en de meineed dus bewezen zijnde,
wordt bij Resolutie van 26 Januari 1686 den Hoofdofficier bevolen ,,om tegen den klerk
Nolthenius het recht van de Hooge overigheid te bewaren.”
Een fortuintje voor van Zuylen! Want van Cornelis viel wat te halen. Deze vraagt
den advocat Sylvius om raad. ,,Ik zoude u toch geen dienst kunnen doen tegen den
Officier – antwoordt de rechtsgeleerde – want hij zit geheel over den schepenbank
heen.” Dit antwoord wordt begrijpelijk wanneer men weet dat de Baljuw (de meer
gebruikelijke titel van den Hoofdofficier) weigerde advocaten of procureurs toe te laten
om hunne clienten te verdedigen, dat notarissen door hem werden aangesproken als
crimineelen, en de getuigen geintimideerd en bedreigd.1)
Daarop wendt Cornelis zich tot Andries Heshuijzen, zijn medeklerk ter secretarie,
later notaris te Naarden. Deze weet beter hoe van Zuijlen te benaderen. Er wordt geloofd
en geboden. Ten einde hooger som te kunnen vragen, dreigt de Hoofdofficier Cornelis
te zullen gevangen zetten. ,,Meermalen – schrijft later een van diens vrienden – vonden
wij het geheele huishouden in eene bovenmatige droefheid, voortkomende niet alleen
uit den genoemden Nolthenius zijne miserabe kalkachtige jichtziekte, maar
voornamelijk (‘t geen hij ons weenende op zijn leger klaagde) dat hem de Officier
dagelijks dreigde te zullen doen halen en in ‘t gat smijten, waardoor die menschen tot
de uiterste verslagenheid en droefheid werden gebracht.2)

1) Mr. G. Mees Az.: Het Rotterdamsche oproer in 1690. Letterkundige verhandelingen der Koninklijke
Academie van Wetenschappen. Deel IV. 1869.
2) Versameling van eenige stukken en bewijsen, dienende tot ophelderingh van het leven en de daeden van
de Heer en Meester Jacob Suylen van Nievelt, gewesen Hoofdoffcier der stad Rotterdam. Tot Dordrecht bij Jacob
van Lingen, 1690. (no. 13528 der pamfletten-verzameling der Kon. Biblioteek). Het geschrifje is blijkbaar opgesteld
door vrienden van Cornelis, en behelft hoofdzakelijk hetgeen tusschen dezen en den Hoofdofficier is voorgevallen.
Dat het toenmaals veel belangstelling wekte, bewijst no. 13529 evenens in die verzameling aanwezig, Het verhaal is
in bezadigden toon geschreven, en naar mij voorkomt, volkomen geloofwaardig.
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Er bestond nl. gevaar dat de zaak als crimineel vervolgd zoude worden.1) Doch
Schepenen hadden de macht, vóór het zoover kwam, de zaak ,,civiel” te verklaren. In
dat geval zoude Cornelis enkel met eene boete uitgaan – omtrent welker bedrag, naar
gewoonte van die tijden, te accordeeren viel, – en waarbij de openbare aanklager zorgde
dat niet te weinig van den schuldige werd gevraagd. Zijn eigenbelang toch was hierbij
betrokken: een deel van den buit (gewoonlijk een derde) werd hem toegekend voor zijne
bemoeiingen.
Heshuizen belooft namens Cornelis den Baljuw zekere som gelds indien hij
Schepenen weet te bewegen de zaak civiel te verklaren. Nadat van Zuylen alle
aanbiedingen als te gering in den wind heeft geslagen en verworpen, zegt deze eindelijk
dat hij bij zichzelven de som van ƒ6000.– had gesteld voor afmaken der acte. Tevens
belooft de Hoofdofficier – om de grootte der som te veroontschuldigen – al zijn invloed
aan te wenden dat Nolthenius in zijn eer en ambten mocht worden behouden.
Nu wordt met weten van den Hoofdofficier een rekwest aan Schepenen opgesteld
om de zaak civiel te maken, waarbij van Zuylen zeker meesmuilde, daar hij zich bewust
was de rechters geheel in zijn hand te hebben! Maar.... boter bij de visch! Nu de zaak
zoover is geavanceerd, verlangt de Hoofdofficier eenige zekerheid. Trouwens wie kan
het een schurk kwalijk nemen zoo hij anderen evenmin vertrouwt? Derhalve telt
Cornelis aan Heshuizen uit 3150 gulden (de waarde van duizend ducatons) ten einde
dezen naar het huis te brengen van den Baljuw.
Dit is geen werk dat het daglicht kon velen! ‘t Was dan ook tegen tien ure in den
avond van den 8en Februari 1686 toen Heshuizen zwaar geladen de voordeur uitging
van Cornelis, en in diens kalesje reed naar de Leuvehaven. Daar ging hij het huis van
den Hoofdofficier binnen, en kwam weinig voor middernacht er uit – vrij wat luchtiger
en radder dan hij er was ingegaan, schrijft een ooggetuige. Vervolgens rijdt hij weder
naar het huis van wien in dubbele beteekenis genoemd wordt ,,de patiënt”. Hoe of wij
dit alles zoo juist weten? Agatha van Wesel, die aan Heshuizen de zware zak guldens
ter hand stelde, vertrouwde blijkbaar niet al te best den boodschapper, en had dus haar
broeder Govert en twee andere vrienden opgedragen zijne gangen te bespieden!
Het middel werkt probaat. Bijna al te goed, want de Schepenen overhaasten zich.
Den volgenden dag – 9 Febr. 1686 – wordt de zaak niet enkel door hen

1)

Bij crimineele processen werd de beklagde gevangen genomen en kon gepijnigd worden.
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,,civiel” verklaard, doch in eens ,,composibel”. Zoo gretig was men op het geld!1)
Dankbaar betaalt nu Cornelis nog in drie termijnen ƒ 2850.–, makende met de reeds
gestorte duizend ducatons uit de beloofde ƒ6000.–.
Feitelijk begingen de rechters eene onregelmatigheid. Koning Philips had bij
ordonnantie verboden zaken composibel (af koopbaar) te verklaren. Schepenen waren
dus buiten het Recht getreden; ‘t is waar dat ,,zulke afkoopen usu en bij convenientie
toch werden toegelaten”.
Erger was dat in dit geval de Hoofdofficier geld had aangenomen ante sententiam,
pendante lite – vóór het vonnis was geveld, tijdens het geding. Met andere woorden:
van Zuylen had zich laten omkoopen!
Dit woord klinkt echter wel wat ruw, en zoude zonder eenigen twijfel de teedere
gevoelens van den Hoofdofficier hebben gekwetst. Hij zelf maakte dan ook een fijn
onderscheid: Wel had hij de zak ducatons bij voorbaat in ontvangst genomen, doch...
de zak was verzegeld, en hij zoude het zegel eerst verbreken, nadat Schepenen beschikt
hadden. Tijdelijk vervulde hij dus slechts de rol van bewaarder van het geld!!
Toch voelde van Zuylen zich niet heelemaal gerust – voorzichtigheidshalve laat hij
enkele dagen later (12 Febr. 1686) Heshuyzen eene akte teekenen, waarin deze betuigt
eerst nadat schepenen de zaak composibel hadden verklaard, hem namens Cornelis geld
te, hebben geboden. En een jaar later laat de Baljuw Heshuyzen die verklaring
bevestigen, onder bijvoeging dat geen toezegging was gedaan Nolthenius zijn ambt te
doen behouden.
Qui s’excuse, s’accuse. Waarom heeft van Zuylen anders, zóó kort na het
voorgevallene, zoovele maatregelen genomen om zich te dekken tegen eene mogelijke
beschuldiging van omkooperij? ,,Want hij hadde die pleister noch die zalf van doen,
indien hij niet schurft ware geweest”, merkt later bij het proces tegen den Hoofdofficier
de Procureur-generaal terecht op.
Dit is zeker: Cornelis was zijn geld kwijt. En weldra ook zijne betrekking. Den
12 Nov. 1686 wordt hij gelicentieerd. Te vergeefs blijft hij te Rotterdam wachten op
van Zuylen’s hulp. De onnoozele! Eindelijk, ongeduldig geworden, laat Cornelis den
23 Augustus 1688 den Officier dagvaarden tot terugbetaling der penningen, welke hij
alleen had gegeven onder belofte ,,dat hij, heer geinsueerde, hem insinuant

1) Het Rotterdamsche schepenarchief bevat geen stukken op deze zaak betrekking hebbende. De crimineele
registers van dit tijdperk zijn slechts voor een klein deel bewaard gebleven, en noch het crimineel examenboek noch
het sententieboek maken melding van dit proces. Wellicht zijn niet zonder bijoogmerken vele stukken van de
schepenbank vernietigd. Het College stond immers alles behalve gunstig bekend!
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zoude doen mainteneren in zijne respectieve bediening, zonder dat dit geschied was
daar hij bleet gedestitueerd van het voorz. beloofde maintiën.”
De Baljuw antwoordt den insinueerenden notaris Basteels (toentertijd deden
notarissen dagvaardingen) ,,dat hij geen tijd had, dat hij noodzakelijk op het Stadhuis
moest wezen”.
Van Zuylen heeft geen penning teruggegeven, en Cornelis – ziek naar lichaam en
geheel gebroken – verhuist naar Dordrecht, waar hij kort daarna overlijdt (einde Nov.
1688).

VI. NASLEEP (1686–1691). Jacob Zas van den Bossche 26 Januari 1686
verwezen naar het Hof van Urecht. – Zas teekent twee dagen later eene
schuldbekentenis van ƒ5000.– ten behoeve van Cornelis. – Veroordeeling van Zas 4
Maart 1687. – Den Procureur-generaal wordt geweigerd het gevorderde aandeel in de
ƒ5000.– welke Zas moet storten. – Gijzeling van Zas. – Zas wordt vrjigelaten na storting
van ƒ3000.–. – Zijn overlijden Febr. 1690. – De inboedel aanvaard onder benesice van
inventaris. – Bij Resolutie van 20 Febr. 1692 worden het vonnis en bijbeboorende
stukken vernietigd. – De Staten van Holland benoemen gedelegeerde rechters ten einde
de zaak der gevangen commiezen te onderzoeken 5 April 1686. – Algemeene
tegemwerking. – De rechters vragen machtiging tot diepgaand algemeen onderzoek. –
Deze wordt verleend. – Tegenwerking der Admiraliteit van de Maze. – Eindoordeel der
gedelegeerde rechters. – Onkosten. – Kievit’s onthullingen, 10 Sept. 1686. – Zijne
veroordeeling. – Slecht voorbeeld gegeven door de Engelsche Admiraliteit. – Engelsche
loftuiting over het beheer der landswerven in Holland. – Het Rotterdamsche oproer 5
Oct. 1690. – Proces van Zuylen van Nijevelt. – Het vrijsprekend vonnis 27 Mei 1692. –
De beraadslaging daaromtrent in Raadkamer.
Wij zouden thans afscheid kunnen nemen van deze treurige zaak, ware het niet
dat Cornelis na zijnen dood, meer nog dan daarvoor, over de tong ware gegaan, en wel
in verband met van Zuylen’s misdrijven.
Doch alvorens nader te behandelen het proces tegen van Zuylen – een gevolg van
het beruchte Rotterdamsche oproer – is eerst de afloop te bespreken van het proces
gevoerd tegen Zas van den Bossche, alsmede van het proces dat de aanleidende oorzaak
was van de geheele reeks.
Konden de Staten van Holland volstaan met den Hoofdofficier van Rotterdam te
gelasten tegenover Cornelis het recht van de Hooge overheid te bewaren, zoo éénvoudig
kon niet te werk worden gegaan tegen den Utrechtschen raadsheer. Want Zas is
Utrechtenaar, zijn misdrijf moeten dus de Utrechtsche Staten doen berechten. Bij
missive van 26 Januari 1686 geven de Staten van Holland aan die van Utrecht kennis
van het door Zas gepleegde strafbare feit. De stad Utrecht ,,voor ditmaal en
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onder protestatie voor de toekomst” afstand doende van de bevoegdheid van haar
gerecht, besluit den 2 Februari – oude stijl, (feitelijk dus 13 Februari, en derhalve niet
overijld) om de stukken toe te zenden aan het Hof van Utrecht, met speciale machtiging
tot berechten.
Zodra Zas er de lucht van krijgt dat de Hollandsche Staten aan die van Utrecht
schreven, haast hij zich naar notaris Pythius – dezelfde, die Cornelis door zijn
,slendirium” in ‘t ongeluk stortte. De notaris stelt op het verzoek van Zas (28 Januari
1686) eene schuldbekentenis op, waarbij deze verklaart Cornelis schuldig te zijn
ƒ5,000.– ter zake van geleende penningen (het woord is onderstreept in de akte!), in
verscheidene posten door hem genoten. Zas belooft verder over die schuld 3½% interest
te betalen, te rekenen van den dag af waarop deze schuldbekentenis wordt opgemaakt,
en de geheele som over twee jaren af te betalen, mits Cornelis een vierdedeel jaars te
voren de schuld opzegt. Zoo niet, dan zal deze van half jaar tot half jaar doorloopen. –
Nu kon Zas met een gerust hart verklaren Cornelis volkomen voldoening te hebben
gegeven!
Toch heeft hem zulks niet mogen baten. Het Hof van Utrecht verzoekt aan de
Staten van Holland Margaretha de Vries en haar schoonzoon ,,te obligeeren dat die haar
zoude begeven uit deze provincie naar de provincie van Utrecht om der waarheid
getuigenis te geven”. Doch de Hollandsche Staten, naijverig op hun gezag, willen enkel
toestaan dat beide getuigen gehoord worden door hunnen competenten rechter op door
den Procureur-generaal van het Hof te stellen vraagpunten. Of zulks geschied is, kan
niet gezegd worden; de stukken betreffende deze zaak en het vonnis zelf ontbreken.
Waarom, zal later blijken. Echter staat vast dat het vonnis den 4en Maart 1687 werd
gewezen, dat Zas daarbij onbekwaam werd verklaard om openbare ambten te
bekleeden, veroordeeld in de kosten van ‘t geding en tot teruggave van de genoten
ƒ5000,–. Het Hof ging echter niet mede met den Procureur-generaal, die bovendien nog
eene boete eischte van het vier dubbele dier som.
Nu komt een duister punt: Was het Utrechtsche Hof onbekend met de
schuldbekentenis, welke Zas ten bate van Cornelis had geteekend reeds vóór den
aanvang van het proces? Of meende het Hof die schuldbekentenis te moeten ter zijde
laten? Zooveel is zeker, dat die ƒ5000,– welke Zas nu op nieuw moest storten, niet
werden beschouwd als een ,,boete”. Want de Procureur-generaal, die krachtens
Resolutie der Staten van 20 Januari 1669 recht had op het derde deel van alle crimineele
en civiele boeten, zoude in dit geval een aardig bedrag voor zijne moeite in de zak
hebben kunnen steken. Doch toen hij na lang dralen om zijn deel vraagt (Januari 1688)
verklaart het Hof uitdrukkelijk dat die ƒ5000,– geen boete waren; dat dus de Resolutie
hier niet van kracht is, en dat die gelden moeten behandeld worden gelijk ,,confiscatien,
nalatenschappen zonder erfgenamen, onbeheerde goederen en diergelijke,

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

324

IV. 8. CORNELIS, 1654–1688.

met welker natuur, en niet met de boetens, de voorgenoemde ƒ5000.– wel de meeste
overeenkomst schijnen te hebben”, want ,,genoegzaam als onbeheerd goed, bij forme
van restitutie” zijn zij aan ‘t Comptoir der exploiten gekomen.
Zoo werd dus ten slotte Zas verplicht het dubbele te betalen van het genoten
bedrag! Maar vermoedelijk zijn noch het Comptoir, noch Cornelis tot het hunne
gekomen. Zas werd gegijzeld, doch daaruit ontslagen bij Resolutie van 8 Sept. 1687,
nadat hij ƒ3000.– bij het Comptoir der exploiten had gestort. De rest zal wel nooit
betaald zijn geworden. Zas’ geldelijke toestand was slecht; in den aanvang van 1690
(vermoedelijk half Febr.) is hij overleden, en zijne erfgenamen aanvaarden den boedel
onder benefice van inventaris.
De schuldeischers worden zamen geroepen en een gerechtsdag bepaald. Cornelis
was echter intusschen overleden, en dus zendt zijne weduwe een volmachtigde om
mede te werken met de andere crediteuren tot benoeming van een tweeden executeur
of administrateur van den boedel. Naast alle waarschijnlijkheid geschiedt zulks in
verband met de schuldbekentenis van ƒ5000.–, indertijd door Zas aan Cornelis gegeven.
Notaris van Son – nu haar zwager – maakt de akte van volmacht op (28 Maart 1690)
waarbij haar neef Willem – onze voorvader – zijn stiefvader als getuige en klerk ter
zijde staat. Wel vroeg wordt zoo de jongen met die treurige familie-geschiedenis
bekend! Doch heel Dord sprak er van, en weldra in nog meerder mate.
Of Agatha’s vordering voldaan werd, weten wij niet. Dit is het eigenaardige van
zoovele dergelijke gevallen uit het verleden: zij komen uit het duister even in het
daglicht, om dan voor goed te verdwijnen.
Zas zelf had nog kort voor zijn dood den Staten van Utrecht verzocht om
opheffing zijner inhabiliteit (Staten-vergadering van 8 Febr. 1690). Dezen laten de
beslissing over aan Zijne Majesteit den Koning van Groot-Brittanje, zooals gewoonlijk
onze Stadhouder genoemd wordt door wie in ‘t gevlei willen komen. De Dood is den
Koning voor geweest; Zas ,,zaliger” blijft voor goed ambteloos. Maar op zijn naam
kleeft een smet; dies vragen de naaste vrienden en verwanten dat het vonnis te zijnen
laste met de daartoe gediend hebbende stukken gelicht en vernietigd zullen worden. Op
dat rekwest wordt door de Staten bij Resolutie van 20 Feb. 1692 goedgunstig beschikt,
en zoo komt het dat slechts langs zijwegen de toedracht der zaak te onzer kennisse is
gekomen.
Thans zijn de mindere beambten te gedenken, – de onwillekeurige oorzaak van
al dit rumoer – die nog steeds zuchten in de Haagsche gevangenis, en wier proces vooral
belangrijk is omdat het een zoo diepen blik doet slaan in het bederf der hooger
geplaatsten.
De reeds vroeger genoemde Commissie, voor welke ook Cornelis als getuige was
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verschenen, verzamelde ijverig verdere gegevens in zake de toestanden ter Admiraliteit
van de Maze. Het lijvig pakket geeft den Staten van Holland aanleiding aan de StatenGeneraal voor te stellen gedelegeerde rechters te benoemen, die verder zouden nagaan
hetgeen den gevangen Commiezen ten laste wordt gelegd (5 April 1586).
Dienovereenkomstig worden ter judicature gecommitteerd twee leden uit den Hoogen
Raad, drie uit het Hof van Holland, twee uit den Raad van Brabant, en twee schepenen
van Rotterdam.
Met ijver tijgen de Heeren aan ‘t werk, en offeren er zelfs hunne Pinkstervacantie
aan op!
Jammer dat de gedelegeerde rechters niet kenden Talleyrand’s surtout pas de zèle;
zij vatten hunne taak te breed op, gaan overal snuffelen. Weldra voelen zij zich in een
wespennest te hebben gestoken. Getuigen, gedagvaard uit Rotterdam verschijnen niet,
zelfs na herhaalde aanmaning. ,,Gemerkt uit de relatie van den deurwaarder, dat eenige
van de voorschreven getuigen tot antwoord hadden gegeven, dat zij wel wilden
compareeren, maar dat Burgemeesters van Rotterdam hetzelve niet begeerden”. En ook
elders ondervinden de gedelegeerde rechters zoodanigen tegenstand dat zij verzoeken
om ontheffing van hunne opdracht, aangezien zij vreezen in oneindige twisten te
worden gewikkeld, niet enkel met de regeering der groote steden, maar zelfs met die
der dorpen. Blijkbaar achtten de plaatselijke besturen het dagvaarden der ingezetenen
een inbreuk op hunne macht.
Maar de Staten van Holland steken hunne lasthebbenden een riem onder ‘t hart,
en nu zenden dezen den Drost naar Rotterdam (22 Aug. 1686) ten einde gevankelijk
naar den Haag te vervoeren een commies, die ,,verscheidene excessen, collusiën en
malversatiën binnen weinige weken en dagen begaan had” (wat tevens leert dat de
Rotterdammer commiezen niet afgeschrikt waren door het gevangen zetten hunner
medebroeders!)
Doch de Drost vangt bot. Toen het College der Admiraliteit de lucht kreeg van
deze raid, zetten zij den Commies zelf achter slot en grendel, en weigeren zijne
uitlevering. Op deze wijze waren de Heeren verzekerd dat de Commies geen voor hen
lastige bekentenissen kon doen in den Haag!
De taak wordt hopeloos ingewikkeld; het aantal verdachten groeit zienderwijze.
Niet alleen verzoeken de gedelegeerde rechters nogmaals ontheffing van hunnen last (4
Sept. 1686) maar zij leggen er alvast het bijltje bij neer! ,,hopende dat U
Hoogmogenden ook niet kwalijk zullen nemen, dat wij ons bij provisie van de verdere
besognes dispenseeren”.
Hiervan willen de Staten niets weten, integendeel zij manen aan tot spoed. Nu
gooien de rechters het over een anderen boeg (9 Oct. 1686). Zij willen hunne lastgevers
doen beseffen dat ‘t veiliger is alles in den doofpot te doen. De commiezen – verklaren
zij – zijn de minst schuldigen; de Raden der Admiraliteit zijn de ergste
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misdoeners, doch ,,deze zijn specialijk van onze judicature geëximeert” (in
hedendaagsch Nederlandsch: uitdrukkelijk aan onze rechtspraak onttrokken). Wat
echter de heeren niet verhindert omtrent die Raden een boekje open te doen! Want –
merken zij droogjes op – als rechters moeten wij óók op verzachtende omstandigheden
letten. Daarom stellen zij den Staten voor tien punten te onderzoeken, welke de
commiezen ontlasten, doch die evenzoovele punten van beschuldiging zijn, niet enkel
tegen de Rotterdamsche Admiraliteit, maar tegen alle Admiraliteits colleges!
Over dezen krassen brief wordt den 4 Dec. door de Staten gedelibereert, en na lange
en breede bespreking luidt de slotsom: uitgesteld tot nader deliberatie de finale
Resolutie. Want sommigen willen maar liever een eind maken aan de heele zaak,
anderen de bevoegdheid der rechters uitbreiden, en men kwam niet tot
overeenstemming. Eindelijk – na een half jaar tobbens – ontvangen de rechters op een
nieuw verzoek het kregelige antwoord: niet te klagen over ,,te verwachten obstructie
doch enkel over ondervonden obstructie en.... spoed maken!” (19 Juni 1687). De
gedelegeerde rechters toch deelden mede dat zij, tenzij sterker gesteund, geen kans zien
den lijdelijken tegenstand der autoriteiten te breken, welke dreigt hun onderzoek
eindeloos te doen voortduren. Als voorbeeld wijzen zij daarbij op Admiraliteit van de
Maze, inplaats zooals verzocht was, alle boeken, registers en papieren dadelijk te
zenden, welke de gevangen Commiezen noodig achtten voor hunne verdediging, zij
deze alleen stuksgewijze en successievelijk machtig konden worden; en zij eerst
onlangs de laatste kregen.”
Nu, te verwonderen valt die terughoudendheid der Rotterdammer heeren niet! De
contrarolle van Inventarissen der gefraudeerde goederen blijkt geheel onvolledig.
Bladen zijn uitgescheurd, andere (nog wel van een ander formaat) er tusschen gevoegd.
Daarenboven zijn zij niet genummerd, noch – gelij de Instructie voorschrijft –
geconfronteerd en geteekend!
Om zeker te zijn dat ditmaal de Staten zich haasten zullen hunne opdracht te doen
eindigen, zetten de gedelegeerde rechters breedvoerig uiteen het zedebederf bij alle
Admiraliteiten. De lijvige beschuldiging – 35 folio bladzijden druks beslaande – is
afdoende gedocumenteerd. Ietwat ironisch klinkt het slot: ,,billijk twijfelende of
U.H.M. alsnog noodzakelijk mochten achten verder onderzoek omtrent het
geallegeerde generaal relachement, verval en desordres”, vragen zij machtiging om nu
oordeel over de gevangenen te mogen uitspreken.... zonder verder onderzoek!
Natuurlijk haasten de Staten zich aan deze enfants terribles hun zin te geven, want
alleen zoodoende kunnen verdere onthullingen vermeden worden (17 Juli 1688). Het
eindoordeel der gedelegeerde rechters luidt vrij eenvoudig: vier der gevagen
commiezen ter recherche zijn te verwijzen naar den gewonen rechter, twee anderen zijn
vrij te laten.
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De kamerbewaarders, die sedert Dec. 1685 deze commiezen in de Caslelanye van
den Hove bewaarden, declareeren ƒ2056.– onkosten (23 Juli 1689). Zij verzoeken deze
te mogen ontvangen uit de ƒ20,000.–, welke de dochter van fiscaal Kievit – mevrouw
de weduwe Debora Speelman – gegeven had tot vacatien van de gedelegeerde rechters
op voorwaarde dat Kievit uit zijne detentie werd ontslagen. Gelukkig voor de
gedelegeerde rechters dat Kievit zoo’n lekker hapje was, want anders zou het slecht
hebben uitgezien met hunne declaratien! De Staten toch hadden bepaald dat de onkosten
van de processen te vinden waren uit de confiscatien, amenden of boeten, welke het
Land zouden mogen werden geadjudiceerd! (Resolutie van 21 Juni 1687).
Mr. Johan Kievit was in Juni 1686 naar de Gevangenpoort gebracht, in verband
met de bekentenissen van den commies van Hoeij. Geruimen tijd zat hij daar, zonder
verhoord te worden. Hierover verdrietig, en ook omdat men hem vóór anderen had
uitgekipt, wordt hij verklikker. Althans zoo luidt het gewone verhaal. Hij zelf (doch ‘t
is een aartsleugenaar!) geeft een anderen uitleg, blijkens hetgeen Huygens aanteekent
in zijn Journaal op 1 Maart 1689. Kievit komt dien dag bij den Secretaris van Zijne
Britsche Majesteit, verzoekende om protectie, en deelt mede ,,dat in postuur gesteld
was en ontkleed om gepijnigd te worden, en dat hij toen verzocht had eene declaratie
buiten torture te mogen doen”. Hoe dit zij, eene uitvoerige Memorie aan de
gedelegeerde rechters (10 Sept. 1686) bevat zijne onthullingen. Een zinsnede daaruit
teekent voldoende het geheel: ,,Het is wel waar, het geen Engelen zijn, die in het
Collegie ter Admiraliteit tot Rotterdam zitten, want stricto jure en na den letter, zoo
zijn ze alle calangabel en condemnabel.” In eene nadere verklaring deelt hij mede dat
de ambten ter secretarie bij Cabale vergeven werden, dat van 400 punten der Instructie
en Placaten geen 50 werden nagekomen,1) dat men onkundige commiezen aanstelde,
die zich de handen lieten stoppen, enz.
Dit verraderswerk wordt naar behooren beloond. In Maart 1689 is Kievit eerloos
en meineedig verklaard, veroordeeld tot vierdubbele voldoening van hetgeen hij ten
onrechte had genoten, en ten eeuwige dage uit de Republiek verbannen.
Al is Kievit allerminst schoon te wasschen, toch is er iets waars in zijne
bekentenis aan Huijgens: ,,dat zijn ongeluk was geweest, dat hij zich zoo exactelijk niet
had gereguleerd naar de Placaten, als naar de manier volgens welke geobserveerd

1) Nu, dat niet toepassen van reglementen is ook in later tijden niets ongewoons! Koning Willem I – zoo
verhaalde mijn vader – kwam eens door een dorp, en vroeg den burgemeester (die hem niet kende) hoe het stond
met de uitvoering van een besluit, dat aangeplakt stond aan het Raadhuis. Schouderophalend antwoordde de
dorpsmagistraat: wordt natuurlijk niet uitgevoerd! Wat? vroeg de Koning verbaasd. Toen wees de burgemeester den
Koning op de sacramenteele letters L.S. boven het besluit. Dat beteekent immers: Laat slieren! – Dat die letters eene
verkorting beduidden van het latijnsche: Den lezers heil! was den dorpsbewoner onbekend gebleven. Sedert zijn
althans die letters weggelaten
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werden”. De omgang met leden van het Engelsche Admiraliteitscollege tijdens zijn
eerste gedwongen verblijf in Groot-Britanje, moest hem in den waan versterkt hebben,
dat inderdaad de wetten er slechts zijn voor den gemeenen man. En vergeleken met de
bedragen, welke de hooge heeren in Engeland op zijdelingsche wijze verdienen, was
inderdaad het Hollandsche geknoei kinderwerk! Carteret – een der leden Britsche
Admiraliteitscollege – maakt per jaar £7000 uit den verkoop van ambten (Dagboek van
Pepys, 12 Oet. 1663). Pepys zelf, begonnen zonder middelen, als klerk ter Admiraliteit
op een salaris van £33 - 6 - 8 (29 Juni 1660), is den 12 Mei 1665, wanneer hij zijne
balans opmaakt, reeds ,,waard” £17,000, niettegenstaande eene weelderige levenswijze.
‘t Is waar, alles loopt hem mede: bij het werven om een contract omtrent het voorzien
der bezetting van Tanger met levensmiddelen, beloven de beide mededingers Pepys
zulke aanzienlijke voordeelen, dat het hem om ‘t even is, hoe het zal afloopen met de
levering. Den afloop teekent hij den 10 Sept. 1664 aldus aan: Saved the King £5000 per
anmum, and yet got my self a hope of £300 per annum, witbout the least wrong to the
King. Trouwens iedereen trok zijdelings voordeel uit zijne betrekking, tot zelfs de eerste
ambtenaar des Rijks: de Lord-Kanselier (Dagboek, 31 Mei 1663).
Toch moet men zich de gevolgen dier oneerlijkheid niet al te erg voorstellen.
Pepys, die zoo goed voor zich zelf zorgde, zorgde niet minder goed voor dat eerste der
Engelsche belangen: de vloot. Zelfs al heeft in later tijd de ontcijfering van Pepys’
dagboek zijne vele en groote zwakheden geopenbaard, toch stemt nog ieder
Engelschman volmondig in met den lof, welke Evelijn geeft aan zijn tijdgenoot, als hij
diens af sterven opteekent: A very worththij industrious and curious person, none in
England exceeding him in knowledge of the navy, in which be had passed thro’ all the
most considerable offices, Clerk of the Act and Secretary of the Admiralty, all which he
perform’d with great integrity (26 Mei 1703).
En heerschten soortgelijke misbruiken bij de Nederlandsche Admiraliteitscolleges, ook hier kan hetzelfde getuigd worden: ‘s Landsbelang werd daarom nog niet
verwaarloosd. Wil men naast het bewijs, in zoovele zeegevechten door onze
zegevierende vloten geleverd, nog een ander? Zie hier wat Pepys den 6 Juni 1663
opteekent in zijn dagboek: Sir John Hebden, the Russia resident.... tells me also with
what exact care and order the States of Holland’s shores are kept in their Yards, and
every thing managed there by their builders with such husbandry as is not imaginabe.
Die mengeling van kwaad en goed moge moeielijk te begrijpen zijn, zij kan niet
ontkend worden. Te gemakkelijk zoude men er zich afmaken met op socialistischen
trant te werpen alle schuld op de hoogere standen en zich de lagere vlekkeloos te
denken. Want wat hiervoren werd medegedeeld omtrent het algemeen verderf, geeft
allerminst reden eenige klasse van ons volk zedelijk hooger te stellen dan de andere.
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Doch waarom vroegere eeuwen voor onzen rechterstoel gebracht? Ons eigen
Christendom is te stamelend, onze eigen gedragingen zijn te weinig voorbeeldig, onze
eigen staatsinstellingen te vol grove gebreken, dan dat wij, con la veduta corta d’una
spanna, ons mogen aanmatigen den staf te breken over eene oudere, historisch
gegroeide wereldorde.
Thans rest nog te behandelen het proces tegen van Zuylen van Nijevelt, omdat
daarin – al was Cornelis overleden – diens naam wordt genoemd, en onder de zestig
punten van beschuldiging niet een der minst bezwarende was het zich laten omkoopen
door Heshuijzen, ten einde Schepenen te bewegen den ongelukkigen Premier-klerk niet
crimineel, doch civiel te vervolgen.
Cornelis heeft zelfs niet beleefd de aanleidende oorzaak tot dit proces: het
Rotterdamsche oproer. Gelijk zoo menigwerf, kwam ook hier de slag uit een anderen
hoek dan verwacht kon worden. Niet wegens de tallooze knevelarijen van den Baljuw
ontstond het oproer, doch een op zijn aandringen door Schepenen begane gerechtelijke
moord deed de emmer vol ongerechtigheden overloopen. In een nachtelijke twist
tusschen commiezen der accijnsen en een vrolijk schutterspartijtje, dat weigerde den
impost te betalen over een medegevoerd vaatje wijn, werd een der ambtenaren gedood.
De Hoofdofficier, die den pachters der accijnsen ter wille was, wenschte een voorbeeld
te stellen; adelborst Costerman werd door hem aangeklaagd den moord te hebben
begaan, en deze, hoewel naar alle waarschijnlijkheid geheel onschuldig, ter dood
veroordeeld na een proces waarin aanklager en rechter zich van hunne meest ongunstige
zijde doen kennen. De terechtstelling van den ongelukkige had plaats onder het gemor
van het volk (16 Sept. 1690).
Troebelen ontstaan, doch het duurt nog enkele weken vóór dat de algemeene
uitbarsting komt. Toen op Donderdag 5 October de Baljuw met zijne vrouw uit den
Haag terug keert, volgt hem het gemeen in steeds groeiend aantal, roepende:
moordenaar! daar komt die bloedhond, die moordenaar van Costerman! Nog kan hij
zijn huis aan de Leuvehaven bereiken; de soldaten der militie scharen zich op de gracht;
zij geven vuur, daar ze met steenen geworpen worden. Eenigen uit het volk worden
gedood. Nu kent de woede geen grenzen: de menigte haalt drie stukken geschut van een
der stadsbolwerken, plant die aan de overzijde van de gracht en beschiet daaruit het
huis.
Het was niet enkel gepeupel, dat hier oproer maakte. Ook lieden van fatsoen –
doch verkleed – schijnen zich onder de aanvallers gemengd en deze aangemoedigd te
hebben. Zóó innig was trouwens van Zuylen gehaat, dat de schutters, opgeroepen om
de menigte uiteen te drijven, weigeren hun plicht te doen, en de Rotterdamsche
regeering ‘t veiligst vindt de militie te verzoeken in stilte af te trekken naar den
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Haag – haar garnizoen – medenemende den Baljuw en zijne twee zonen, dia als soldaten
vermomd, met het musket op schouder medemarcheeren.
Nu heeft het volk vrij spel, het huis wordt geplunderd en afgebroken, en ook de
tuin vernield, welke van Zuylen buiten de poort bezat.
Van Zuylen komt van den regen in den drop. Want op denzelfden dag dat hij uit
Rotterdam vluchtte, nam het Hof van Holland een besluit, waarbij het ,,gelet op de
menigvuldige klachten van tijd tot tijd tegen den Officier Nijevelt voorgekomen” een
eersten deurwaarder gelast hem aan te zeggen aanstonds ten Hove te verschijnen. Doch
de Baljuw vond het veiliger weg te blijven, wat echter niet den loop stuitte van het
proces, dat tegen hem werd aangevangen.
Het eenige wat van Zuylen restte, was te trachten zich te ontdoen van rechters die
zoo lastig bleken. Dank zijn beschermheer, de Stadhouder-Koning, gelukt hem dit. De
Staten van Holland zetten het Hof – van Zuylen’s natuurlijke rechter – ter zijde, en
belasten den Hoogen Raad met de vervolging. Aanklager is mr. Jacob Ruysch, Fiscaal
en Procureur-generaal, een man van wien mr. Mees getuigt in zijne uitvoerige studie
omtrent het proces, dat hij ,,hem heeft leeren hoogschatten als een uitnemend
rechtsgeleerde, die zich de waardigheid van zijn ambt bewust, en als vertegenwoordiger
der straf-eischende gerechtigheid, in krachtige en welsprekende taal het woord voerde”.
Niet minder dan zestig beschuldigingen worden tegen den Baljuw ingebracht. De
e
53 betreft het aannemen van geld van Cornelis Nolthenius. De Procureur-generaal
eischt naar aanleiding van dit zwart zondenregister ,,dat de verweerder soude werden
gedeporteerd van syn Raad en Vroedschapsplaats te Rotterdam, voorts verclaard
eerloos, myneedig, infaam en inhabiel om eenige ampten te bedienen, nog
gecondemneerd in het viervoud van ‘t geene hij bij vexatien, exactien, concussien en
anders heeft genoten, en bovendien aan den Lijve gestraft, en syne goederen bij
confiscatie of anders gemulcteerd, ende uyt den Lande gebannen soodanig als de Raad
soude oordeelen te behooren, en (heeft) bij syne schrifture gesustineerd onder die
conclusie ook begrepen te hebben de straffe des doods.”
Den 27 Mei 1692 wordt het vonnis gewezen. Een volledige vrijsprak, (echter met
compensatie van kosten) zonder opgave van redenen. (Dit was toenmaals geen
gewoonte).
Ik zal mij niet vermeten – schrijft de heer Mees – de rechtvaardigheid van dit
vonnis te beoordeelen, en wil gelooven dat de raadplegingen conscientieus geschied
zijn, al blijkt het niet uit het vonnis zelf, maar durf toch vragen: hoe was het mogelijk,
dat al die zestig accusatiën, waarvan een twintigtal ten minste volkomen bewezen
schenen, ongegrond werden bevonden?”
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Het toeval heeft mij beter gediend dan den heer Mees. Hoewel de beraadslagingen
van den Hoogen Raad achter gesloten deuren geschiedden, zijn zij onlangs bekend
geworden. Een der leden, of een hooggeplaatst ambtenaar, heeft deze opgeteekend, en
het handschrift is bewaard gebleven.1) Wie deze beraadslagingen doorloopt, wordt
bevestigd in het vermoeden, door Mees geuit, dat politieke redenen op het gemoed der
rechters hebben gewerkt. Van Zuylen, de vriend des Stadhouders, moest vrij uitgaan,
de autoriteit moest gehandhaafd worden. Vooral na het October-oproer! ,,Daarenboven
– aldus vervolgt de heer Mees – wie waren de slachtoffers van den Officier? Menschen
op wie men geen acht behoefde te slaan. Kroeghouders en houders van slechte huizen,
lieden die als reprochabel van karakter toch ongeloofwaardig waren, en wier klachten
en beschuldigingen reeds alleen daarom worden voorbijgegaan.” Dat zij om die reden
inderdaad voorbij gegaan werden, leeren de beraadslagingen in raadkamer. ,,En verder
– gaat de schrijver voort – waren van Zuylen’s slachtoffers dronkelui, kleine burgers,
die uit vrees voor opspraak zich haastten den Baljuw ver boven hun vermogen schatting
te brengen.” Inderdaad, zóó aanzienlijk waren die sommen, dat de Hooge Raad in
raadkamer vergaderd, het niet noodig acht een nader onderzoek in te stellen: zij waren
te ongelooflijk om waar te kunnen zijn!!
Alsof niet tastbare bewijzen waren voor den kwalijk verkregen rijkdom van den
voorheen berooiden Baljuw, zijn weelderig ingericht huis in stad en de kostbare tuin
met speelhuis en druivenkassen buiten de poort!
Volkomen juist luidt dan ook het eindoordeel van den heer Mees: ,,Evenals tegen
zeker staatsman werd gezegd: tot zoolang ik uwe verdediging niet gelezen had, hield ik
u voor onschuldig, juist zoo is het in de zaak van Nijevelt. Zijn verdediging is zoo
gewrongen, zoo vol van kennelijke onwaarheden, zoo vol van chicane en verdraaiing,
dat een verweerder, die met een rein geweten sprak, geheel anders zou gesproken
hebben.”
Het is hier niet de plaats uitvoerig te behandelen de beraadslagingen gehouden in
raadkamer den 27 Mei 1692. Acht leden namen er aan deel – in het handschrift
aangeduid door latijnsche rangcijfers. Het zoude denkelijk niet moeielijk vallen achter
die cijfers namen te plaatsen, doch wat doet het ter zake? Reeds meer namen heb ik
moeten noemen, dan mij aangenaam is. – Maar al te duidelijk blijkt dat Primus en
Secundus, die commissarissen waren (rapporteurs), wetens en willens

1) Het vormt met de beraadslaging omtrent andere processen, boek II eener reeks dergelijke aanteekeningen
betreffende de crimineele ordonnantien van den Hoogen Raad van Holland, welke door aankoop het eigendom zijn
geworden van den heer Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl te ’s Gravenhage. Deze veroorloofde mij welwillend
afschrift te nemen van het gedeelte betrekking hebbende op het proces van Zuylen.
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alle beschuldigingen ongegrond of onbewezen vinden. Tertius, Quintus en Septimus
gaan bijna altijd met hen mede. Octavus is volslagen ja-broer, meestal staat alleen
achter zijn cijfer opgeteekend ,,als Commissarissen”. Slechts ééns schiet hij uit zijn
slof: bij punt 8, en noemt dan den eischer een temerarius litigator. Quartus – en Sextus
die meestal met Quartus medegaat – wenschen in vele gevallen nader onderzoek.
Beiden oordeelen op verscheidene punten van Zuylen schuldig. Niet partijhaat bepaalt
hun oordeel. Integendeel komt het mij voor dat alleen Quartus en Sextus doen wat des
rechters is: recht spreken.
Bij eene voorafgegaane beraadslaging (25 Juli 1691) wordt beslist over de vraag
of de Fiscaal overeenkomstig diens verzoek alsnog van Nijevelt mag verhooren. Primus
wijfelt, zoo ook Sextus. Quartus acht zulks niet noodig; hij wil hem wel ontvangen in
een ordinaris proces (waarbij niet enkel confrontatie van den beklaagde, doch ook de
pijniging was uitgesloten, en – gelijk hij later opmerkt – den eischer opgelegd wordt
den last om alles op het nauwste te bewijzen). Natuurlijk zijn de meeste anderen er
beslist tegen; daaronder Nonus, die verder nooit weer voorkomt. Den Fiscaal wordt
diens verzoek tot verhoor van Nyevelt ontzegd.
Bij de behandeling der zestig beschuldigingen opent Primus de beraadslagingen
en wordt door hem vrij uitvoerig medegedeeld waarom hij den eisch meent te moeten
ontzeggen. Secundus vult ietwat aan. Tertius is zeer kort, Quartus misschien het
uitvoerigst. Voor ons doel heeft alleen beteekenis punt 53, hoewel de beraadslagingen
omtrent dit punt van beschuldiging geenszins tot de meest kenmerkende behooren. Zij
worden hieronder in haar geheel overgenomen:
53m. Dat de verweerder bij resolutie van de Staaten sijnde gelat te procederen tegens
Corns Nolthenius over een valsche attestatie, en hem in persoon hebbende gedagvaard, des
anderen daags die saak, eer sij composibel was verclaard, door Heshuysen met denselven
heeft afgemaakt voor 6000 gls, met belofte van hem in sijn eer en ampt te conserveren, dat
hij daarna Nolthenius requeste heeft laten presenteren, en schepenen die saak op den 9
February 1685 composibel doen verklaren, nadat hij des avonds te vooren, sijnde den 8e
February al 1000 ducatons op reekening had ontfangen, en so begaan heeft exactie, concussie
en praevaricatie.
Primus, dat de verweerder segd, die saak niet te hebben willen afmaaken, voordat die
composibel was verclaard, en bij de Staaten geapprobeerd, dat se den 9 February composibel is
verklaard en den 11 ditto eerst 1000 ducatons aan des verweerders huijs sijn gebragt, en toen bij
hem nog niet aangenomen; dat de verklaringe van Nolthenius is sonder datum en ongerecoleerd, en
ook geen preuve genoug, dat Heshuysen varieerd, en op het recolement verklaard heeft niet te
weeten, of ten het brengen van de 1000 ducatons de saak al composibel was verklaard, of niet, dat
Heuckelbos en Romeyn1) van den datum van het accord, nog van het brengen van de 1000 ducatons
yet en seekers

1) Leendert Romeyn, brouwer, en Heugelbosch hadden met Govert van Wesel op den bewusten avond den
gang gevolgd van Heshuijzen naar den Baljuw.
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deponeren, dat Heshuysen pro en contra deponeerd, en onder anderen ook dat de verweerder geen
geld wilde ontfangen voordat de saak civiel was verclaard, dat hij had approbatie van de Staten en
advis van Regtsgeleerde, immers dat de verclaringen van Heshuysen weg sijnde, niet overblijfd als
de memorie van Nolthenius, waarop den verweerder niet te kunnen condemneren; dat de Regter de
saak composibel hebbende verklaard, de verweerder volgens ‘t geproduccerde advis van vijff
Fameuse advocaten daarover mogt composeren en sulx den Eijsch te moeten ontseggen.
Secundus, dat dese heele accusatie is gehaalt uyt de verklaringen van Heshuijsen, dat die
vijfmaal in dese saak heeft verclaard, geen van alle met den anderen accorderende, maar sig selven
contrarierende, dat Heukelbos en Romeyn seggen, den dag van het brengen van dit geld niet te
weeten, dat hier wat melk aan de kan is, maar niet genoug om te condemneren, waarop dit in
gedagten sal houden.
Tertius, dat Heshuijsen geen geloof meriteerd, dat niet consteerd dat de verweerder
geaccordeerd heeft, eer het composibel is verklaard, dat hij toen nog advis van advocaten heeft
genomen of hij mogt composeren, en sulx den eijsch te ontseggen.
Quartus, dat hier questie is of de verweerder volgens resolutie van de Staaten in dese het regt
van de Hooge Overheit heeft waargenomen; dat hij Nolthenius wel in persoon heeft gedagvaard,
maar dat niet vervolgd, dat schepenen het defaut in advis houdende, op dien selven dag op de
requeste van Nolthenius, alleen om die saak civiel verclaard te hebben, deselve hebben verklaard
composibel, buyten allen twijfel op het versoek van den verweerder, ‘t gunt immers strijd tegens de
resolutie van de Staaten, dat de verclaringe van Heshuijsen voor den Eijscher sijn beëedigd, maar
die voor den verweerder niet, dat de verweerder de approbatie niet bij de advocaten, maar bij de
Staaten moest gehaalt hebben, soude den verweerder verclaren inhabil en condemneren de 6000 gls
vierdubbeld te restitueeren.
Quintus, van dese op dit respeet geen aanteekening gevonden. nta
Sextus, dat dese saak niet composibel is verclaard op het versoek van Nolthenius, maar
apparent door het beleyd en op het versoek van den verweerder, dat de verweerder het geld al in sijn
huijs had, eer hij advis van advocaten nam, dat Heshuijsen niet alleen verclaard, maar nog twee
luijden, dat dit geld in des verweerders huijs hebben sien brengen, daar een conventie moet
voorgegaan sijn, dat Schepenen dit buijten versoek van Parthije niet composibel konden verclaren,
dat dit is een concussie en praevaricatie, sou den verweerder condemneren dit geld vierdubbelt te
restitueren.
Septimus, dat Heshuijsen aldereerst kort na dit gepasseerde voor den verweerder heeft
verclaard, en voorts in allen deelen reprochabel is, dat Heukelbos en Romeyn niets posityfs van de
som of tijd composeren, en sulx niets overblijfd als de memorie van Nolthenius, soude den Eijsch
ontseggen.
Octavus. Dat de accusatie hier is, dat de verweerder heeft gecomposeerd, eer de saak was
verclaard composibel, maar sulx niet beweesen word, also Nolthenius verclaard in sijn eijgen saak,
Heshuijsen geen gelooff meriteerd, en pro en contra verclaard, dat Heukelbos en Romeyn geen tijd
of som weeten, dat civiel en composibel een is, dat als Schepenen dat dit composibel hadden
verclaard, de verweerder dat mogt acquiesceren, dat de Staaten en de Raadpensionaris buyten twijfel
ook geweeten hebben, dat de verweerder dit geld genoten heeft, sulx Idem.

Dat Heshuijzen later anders verklaarde dan vroeger, is begrijpelijk, waar in den
eersten tijd de Baljuw zijne klauwen naar hem kon uitstrekken, later niet meer, toen hij
veilig als notaris te Naarden was gevestigd. Moeielijk echter kan na al het voorgaande
tegengesproken worden ,,dat er wat melk aan de kan” was, gelijk zelfs Secundus
opmerkt, die in den regel van Zuylen zéér gezind is. Toch zoude
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wellicht ook een hedendaagsch rechter den Baljuw ontslagen hebben – zij het ook enkel
wegens gebrek aan voldoend bewijs. Maar zeker niet dan na scherper onderzoek! –
Zoude echter een hedendaagsch rechter ooit voor deze moeielijkheid worden gesteld?
Tegenwoordig zoude geen regeering iemand als van Zuylen zóó langen tijd in een zoo
gewichtig ambt dulden, daargelaten of zoo iemand ooit ware benoemd. In dit opzicht
althans kan vooruitgang niet geloochend worden.1)

1) Omtrent de beraadslagingen in raadkamer worde nog het volgende aangeteekend: Primus wijfelt tweemaal.
Bij punt 3 meent hij dat wegens gebrek aan bewijs ware vrij te spreken, punt 43 stelt hij in ‘t verschiet. (Deze
uitdrukking beteekent in den regel: zijn oordeel opschorten, hetzij al niet na nader onderzoek. Ook beteekent dit wel
eens dat het oordeel zal afhangen van het oordeel omtrent andere punten, welke elk op zich zelf niet genoeg van
belang zijn om daarvoor te straffen.) Secundus dus spreekt vrij wegens gebrek aan bewijs bij punten 2, 44, 51, 54,
passeert (laat loopen en ziet door de vingers) punt 7, stelt in het verschiet punten 3, 42, laat staan (vrijwel ‘t zelfde
als in verschiet stellen) ,,zijnde niet zoo als ’t behoort” punt 21, en houdt in gedachten (wat ook hetzelfde beduidt)
punten 38, 43, 53. Tertius suspendeert het oordeel omtrent punten 3 en 44, acht gebrek aan bewijs aanwezig bij
punten 43, 51, 54. Het oordeel van Quintus ontbreekt omtrent de punten 14, 16, 17, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 60. Bij
punt 2 (de beruchte zielsverkooping der beide Groeninx) acht Septinus ,,dat in deze volkomen preuven behooren te
wesen, welke niet zijnde”; zulks ook bij punten 43 en 44, hij passeert punt 7, en laat in het verschiet staan punten 21
en 42. Omtrent de overige punten oordeelt dit vijftal van Zuylen onschuldig, Octavus vindt bij geen enkel punt
schuld! Quartus spreekt den Baljuw schuldig op de punten 2–7, 9, 14, 15, 18–21, 34, 35, 37, 38, 40–45, 48–50, 53,
57–60, wenscht nader onderzoek omtrent 8, 10–13, 38 en 59, reserveert het oordeel omtrent punten 22, 51, 52, 56,
en stelt in het verschiet punten 29, 31–33, 39. Sextus is het veelmalen (doch niet altijd) met Quartus eens. Hij spreekt
schuldig op de punten 2–5, 7–10, 15, 18, 20–22, 34, 37, 40, 42, 44, 47–50, 53, 58, 59, wenscht nader onderzoek
omtrent de punten 11–13, 30, stelt in ‘t verschiet de punten 1, 6, 16, 17, 19, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 39, reserveert het
oordeel omtrent de punten 29, 51, passeert de punten 41, 43, 60, en acht bij punt 52 ,,dat dit crimen niet word
bewezen”. Zijn gevoelen omtrent punt 57 ontbreekt. In de overige gevallen zijn Quartus en Sextus voor vrijspraak,
doch deze punten van beschuldiging zijn niet vele en weinig belangrijk.
Het eindoordeel luidt:
Primus den Eysch te moeten ontleggen met compensatie van kosten.
Secundus en Tertius idem
Quartus den verweerder te moeten verklaaren inhabiel, bijsonder om de saaken van Gouson, Groeninx,
Washington, (in het handschrift staat Goussan, Groenings, Wassington) Nolthenius en van den Heuvel, ende in
reguarde van veele saken van exactie en concussie, hem te moeten condemneren tot restitutie in quadruplum.
Quintus als commisarissen
Sextus te oordeelen dat de verweerder in de saak van de Groenings is schuldig aan Blasphemie,
myneedigheyd en crimen laesae Majestatis en deswegens hem te moeten condemneren gestraft te werden met den
swaerde en confiscatie van goederen, en nopende veele andere saaken, soude den verweerder moeten condemneren
tot restitutie in quadruplum.
Septimus, den Eysch te ontseggen met compensatie van kosten, Octavus idem.
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VII. CORNELIS’ WEDUWE EN KINDEREN (1688–1750). Testamenten der
echtgenooten. – Volmacht van Agatha tot beheer harer Zeeuwsche goederen. –
Cornelis’ jongste dochter Margaretha. – Haar huwelijk met Nicolaas van Diest. – Zij
hertrouwt op zestig-jarigen leeftijd met David du Commun, Hofraad van den Koning
van Pruissen. – Margaretha schenkt vóór dit tweede huwelijk hare dochter al hare
bezittingen, zich echter het vruchtgebruik voorbehoudend. – Tracht de schenking
ongedaan te maken. – Huwelijks-voorwaarden. – Lijst van kleederen (1747). – Het
Oude Hof te ‘s-Gravenbage. – Zomerverblijf bij Delft. – Verzoening tusschen moeder
en dochter. – Overlijden der moeder. – Dading tusschen stiefvader en stiefdochter. –
Diplomatieke werkzaamheden van David du Commun.
Dat Cornelis door het verlies van zijn ambt, de onkosten aan het proces
verbonden, van Zuylens afpersing en het wachten op eerherstel geldelijk zwaar
getroffen werd, spreekt van zelf. Een bewijs daarvoor levert de vergelijking van twee
testamenten, door de echtelieden verleden voor notaris van Son den 22 Juli 1685 en den
15 Juni 1688. In beiden maken zij elkander universeel erfgenaam, behoudens de plicht
de kinderen op te voeden, en hun een zeker bedrag uit te keeren. Bij het eerste testament
wordt ieder der kinderen ƒ1000.– toegekend, bij het tweede slechts 100 ducatons
(ongeveer een derde van dat bedrag) ,,vrij meerder als derselve legitieme portie”, gelijk
de notaris schrijft en Cornelis met bevende hand onderteekent “ziek te bedde liggende”.
Toch bleef, toen Cornelis eenige maanden later overleed, de weduwe naar het
schijnt niet in kommervolle omstandigheden achter. Althans bij akte van 10 Mei 1689,
eveneens voor notaris van Son verleden, stelt Agatha van Wesel Willem van den
Bogaert te Oost-Duiveland aan tot beheerder van hare goederen in Zeeland. Wellicht
waren haar dezen aangekomen uit de erfenis van haren vader.
Agatha overleeft haren echtgenoot slechts een negental jaren, en van hare vijf
kinderen zijn dan reeds drie heenen gegaan. Alleen de jongste, Margaretha Johanna,
brengt het tot volwassen leeftijd.
Twee malen trouwt deze: eerst met Nicolaas van Diest, secretaris, later
rentmeester van Oud- en Nieuw Vosmeer. Vijftien jaren blijft zij in weduwenstaat; haar
dochter huwt intusschen den Haagschen advocaat Jacob Spruyt, en dan – zestig jaren
oud – waagt Margaretha Johanna zich opnieuw in het huwelijksbootje. De bruigom is
David du Commun, Hofraad en Secretaris van het Pruissische gezantschap bij onze
Republiek. Het was een huwelijk uit liefde, doch niet de stap van eene door liefde
verblinde! Want ,,na rijpelijk overwogen te hebben den staat en omstandigheden waarin
zij zich bevond, en begrijpende dat zij als rechtschapen
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moeder verplicht was om voor haar eenige geliefde dochter te zorgen” schenkt
Margaretha bij acte van 30 Oct. 1746 voor notaris Sijthoff te ‘s-Gravenhage, aan
mevrouw Spruijt alle vaste goederen, mee-stoven, tienden, hypotheken en obligatiën,
zich enkel voorbehoudende het vruchtgebruik.
En onmiddellijk na het onderteekenen der acte geeft zij daarvan haren aanbidder
kennis, ten einde dezen duidelijk te doen zien, dat hij uit het huwelijk met haar geen
voordeel had te wachten. Waarop de heer du Commun ,,zich had betuigd en gelaten,
alsof zulks volkomen van zijne approbatie was, en dat hij haar alleen uit liefde en
genegenheid nam, zonder duit van hare goederen te pretendeeren”. Zoo staat nl. te lezen
in een notarieele acte twee jaren later, uit welke acte tevens valt af te leiden dat de
duitsch-fransche Hofraad innerlijk deze Hollandsche nuchterheid der zestigjarige
verwenschte en zich dadelijk had voorgenomen om de aanstaande mevrouw du
Commun met zoete woordekens tot andere gedachten te brengen.
De huwelijksvoorwaarden toch, opgemaakt door notaris Monbrun den 18 Febr.
1747, bewijzen dat er reeds toenmaals een proces hangende is tusschen moeder en
dochter. David du Commun heeft Margaretha blijkbaar weten te bewegen zich tot den
Hoogen Raad te wenden met het verzoek de acte van schenking nietig te doen verklaren
,,alsof zij quasi door menigvuldige persuasien en seductien zich in zooverre had laten
innemen en misleiden, dat zij de voorzegde acte van donatie zonder eenige wettige
reden zoude hebben gepasseerd”.
Uitdrukkelijk wordt in die huwelijksacte bepaald dat de aanstaande bruid niet zal
vermogen zonder goedvinden en concurrentie van den Heer bruidegom te transigeeren,
compromitteeren of accordeeren over dat proces; integendeel moet de Vrouwe
aanstaande bruid die zaak tot het uiteinde vervolgen, tenzij met concurrentie van den
Heer aanstaande bruidegom de zaak in der minne werde afgedaan!
Slechts op éen punt blijft de moeder de dochter genegen: terwijl bij haar
vooroverlijden David du Commun alle meubelen en verdere goederen tot zich mag
nemen, wordt uitzondering gemaakt voor de kleederen der anstaande bruid. Deze zullen
moeten gaan aan hare dochter ,,mits dat zij van hare zijde hem, Hare aanstaande
bruidegom, het schuldig respect toedrage”.
Het is waarschijnlijk aan deze omstandigheid te danken, dat er een staat werd
opgemakt van die kleederen. Deze is toevallig bewaard gebleven, en kwam in mijn bezit
eenige jaren geleden op eene Leidsche handschriften-veiling. Vermoedelijk is dit
hiernaast overgenomen stuk afkomstig uit eenen boedel Spruijt.
Mogen de vrouwelijke leden van ons geslacht in het doorloopen van deze lijst
eenige vergoeding vinden voor het vele minder aantrekkelijke waaraan zij door mijn
toedoen hunne aandacht moesten wijden! Aan hare scherpzinnigheid wordt tevens
overgelaten het ophelderen van enkele duistere punten der lijst.
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MEMORIE ofte notitie van de kleederen en linnen van wijlen Vrouwe
Margaretha Nolthenius, huijsvrouwe van den heer David du Commun, alles volgens
haer eyge aentekeninge op het aengaen van haer Ed. huwelijk gedaen.
Een witte en geel mooire sjack.
Een swarte fluweele dito.
Een groene satijne dito.
Een fransch Damaste dito.
Een swart gros du Tour dito.
Een dito sijde furie.
Een bruijne witte sijde japon.
Een dito van Siggerman saeij.
Een witte cisse d° met groote bloemen.
Een d° geele cits met groote bloemen.
Een witte satijne dito.
Een calaminke peerfe dito.
Een swart en witte citse d°.
Een witte damaste gestickte rock.
Een gele satijne gestickte dito.
Een witte satijne gestickte dito.
Een witte catoene met blommen gestickte dito.
3 catoene gestickte onderrocken.
2 sitse gestickte boven rocken.
3 witte boven rocken met werkjes.
3 d° borst rocken.
Een calemijnke gestickte onderrock.
Een dito onder rock met een blaauw streeptje.
Een wit satijne manteltje.
Een wit gekepert dito.
Twee witte met werkjes.
Een gingan met een blaauw streeptje.
Een dito geblomt catoen.
Een wit dito met een oogjeswerk.
2 dito met baeij gevoert.
2 d° onder manteltjes.
Een witte satijine gestickte borst rock.
6 witte dito met streepjes.
Een roode caleminke dito.
Een wit en peers damast corset.
Twee sijde dito.
Een wit d° met werkjes.

4 witte broecken.
1 geele dito.
Linden.
10 hemden gemerkt M. N. 10.
6 d° gemerkt M. N. 6.
6 d° gemerkt n°. 12.
10 d° ongepaert.
12 fackdoecken gemerkt M. D. 12.
9 d° gemerckt C. v. D. 9.
6 damaste fijteltjes.
Eenige onpaere.
12 netel-doecke doecken.
4 onder doeckjes.
3 neersticks.
4 paer geploijde mouwen.
6 paer daegle1) met batiste lubbetjes.
4 paer dobbelde en enkelde lubbens met kant.
3 linde voorschooijeu.
3 witte catoene dito.
1 witte neteldoecke gestickte dito.
1 d° met een raat.
8 nagt mutsen.
4 nagtcaptjes.
5 damaste dubbelde nagt mutsen
5 sansinetjes.
2 enkelde cornet mutsies.
4 dubbelde dito.
6 paer gebreijde witte handschoenen.
4 paer witte catoene gebreijde moffjes.
6 gestickte onder mutsen.
6 d° ongestickte.
6 paer witte catoene onderkoussens.
6 paer sajette bovenkoussens.
2 paer florette dito.
Hier sal moeten bijkomen alle de kleederen
nae het trouwen gemaekt en weder affgaen
andere die versleten fijn.

Indien de dochter even zuinig is geweest als de moeder, die blijkens deze lijst,
nog hemden heeft uit hare jongemeisjestijd en zakdoeken van haar eersten man,

1)

Onduidelijk, misschien daegk (dergelijke?).
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dan zullen de japonnen nog lang – zij het ook ietwat vermaakt – mevrouw Spruyt
getooid hebben!
In afwachting van den afloop van het proces, vereert de bruid al vast den heer
bruidegom ƒ 10,000.– bij notarieele acte voor denzelfden notaris verleden (8 Maart
1747). Thans staat niets meer het huwelijk in den weg. Aangeteekend te s-Gravenhage,
huwt het paar den 31 derzelfde maand te Scheveningen. Zulks was toenmaals mode,
niet uit geestelijke, doch uit stoffelijke overwegingen. Na de inzegening toch konden
dáár de bruiloftsgasten zich te goed doen aan het kostelijk vischmaal, zoo smakelijk
door Huijghens in zijne Zeestraat bezongen.
De jongehuwden namen hunnen intrek in het oude Hof, het tegenwoordige
Koninklijke Paleis in het Noordeinde. In dit gebouw, na het overlijden van den KoningStadhouder door erfenis gekomen aan den Pruisischen monarch, was het gezantschap
gevestigd. Daarheen bracht Mevrouw du Commun de de meubelen, waarop haar
aanstaande echtgenoot een gretig oog had geslagen, en die wegens den hedendaagschen
smaak voor antiek, ongetwijfeld ook de naneef hoogelijk zoude gewaardeerd hebben.
De echtgenoote van den Pruissischen zaakgelastigde hield echter aldaar niet
voortdurend verblijf. Vermoedelijk ten einde zomers te genieten van meer landelijk
schoon, trok zij in het gunstige jaargetijde zuidwaarts. Een toevallig bewaard gebleven
briefje van den Dordschen wijnkooper Gillis Rees (in het bezit van Mevr. J.J. N.-M.)
leert dat zij in Sept. 1748 verblijf hield buiten de Waterslootsche poort te Delft. Het is
een uiterst vriendelijk briefje, en heeft betrekking op eene partijtje bijzonder fijnen
Rijnschen wijn, welke hij zich haast de rijke cliente te zenden overeenkomstig haar
verzoek.
Intusschen bekoelt de huwelijksliefde, en voelt Margaretha zich weder meer
aangetrokken tot hare dochter. Gelukkig dat de voorzichtige bruid bij
huwelijksvoorwaarden bepaald had dat er geenerlei gemeenschap van goederen
tusschen de toekomstige echtelieden zoude bestaan, en zij het beheer harer goederen
aan zich had gehouden. Anders zoude de acte niet zijn opgemaakt, welke zich bevindt
onder de minuten van notaris Roeff (24 Sept. 1749) en waarbij Margaretha verklaart,
dat al korten tijd na hare schenking aan mevrouw Spruijt ,,haar toekomstige echtgenoot
er zijn werk van had gemaakt om haar tegen hare kinderen op te zetten en in een
denkbeeld te brengen alsof, wanneer zij de schenking kwam gestand te doen, zij zich
zoude hebben gesteld als onder de curateele van hare dochter en haar (dezelver) man.”
Van daar het (straks behandelde) proces, waarbij zij de schenking trachtte te niet te
doen. Nu tot inkeer gekomen, betreurt zij dezen stap, bevestigt haar oorspronkelijk
voomemen, ja verklaart zich bereid zich vrijwillig door den Hoogen Rand van Holland
te laten condemneeren.
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Margaretha overleeft niet lang deze huwelijksstormen; zij overlijdt ,,zeer subiet
13 Juli 1750 onverwacht” op het Oude Hof en wordt te Rijswijk begraven. Dadelijk –
zonder de dochter er in te kennen – opent de treurende weduwnaar alle kasten en koffers
van de overledene, en neemt hieruit den inhoud; alhoewel hij volgens de
huwelijksvoorwaarden enkel recht heeft op het meubilair. Een twist tusschen stiefvader
en stiefdochter is natuurlijk hiervan het gevolg, – om kostbare proceduren te vermijden,
eindigend in eene dading, voor notaris Roeff den 28 Juli 1750 verleden. Daarbij staat
du Commun af aan mevr. Spruyt ,,alle de kleederen, zoo van linnen als wollen,
mitsgaders sieraden, niets ter wereld uitgezonderd, als ten lijve en gebruike van deszelfs
huisvrouw hebben gehoord, alsmede alle de geschreven boeken, mitsgaders chartres en
papieren, welke zijn Ed. van gemelde zijne huisvrouwe onder zich heeft geslagen”.
Eveneens de portretten van wijlen Margaretha en haren eersten echtgenoot, en ten slotte
de – vermoedelijk ledige – ijzeren geldkist.
Zoo komt dus mevrouw Spruijt eindelijk in het bezit van hetgeen haar het meest
dierbaar zal geweest zijn. Waar dit alles gebleven is, kan ik niet zeggen. Hare echt werd
met verscheidene kinderen gezegend, (zie blz. 13) en uit eenige nog aanwezige brieven
gewisseld bij geboorten en overlijden, blijkt dat de betrekkingen met de familie
Nolthenius de geheele 18e eeuw door werden aangehouden. Doch er schijnt geen
verwantschap te bestaan tusschen den echtgenoot van Apollonia en eenige thans
levende personen van den naam Spruijt, die daaromtrent door mij werden gevraagd. Of
het geslacht van Jacob Spruijt is uitgestorven? Dit zoude althans verklaren hoe de lijst
der kleedingstukken van Margaretha Nolthenius op eene handschriften-veiling terecht
kwam. Maar dan zullen, vermoed ik, ook de portretten van Margaretha en haren
echtgenoot wel zijn verkocht, en thans als eigengemaakte voorouders prijken in de hal
van een min of meer Hollandsche Amerikaan.
Bleek David du Commun niet opgewassen tegen Margaretha Nolthenius en hare
dochter, toch ontbrak het den Pruissischen Hofraad daarom nog niet aan diplomatieke
handigheid, en meermalen had hij gelegenheid zulks zijnen meester Frederik de Groote
te bewijzen.
Een jaar na David’s huwelijk werd hem voor de eerste maal opgedragen de
belangen te behartigen van den Koning van Pruissen bij onze Republiek. De
,,Preussischer Kammerherr, accreditirter Minister im Haag” Christoph Heinrich von
Ammon werd nl. in het voorjaar van 1748 gelast zich tijdelijk naar Aken te begeven ten
einde aldaar een oog in ‘t zeil te houden bij de vredes-onderhandelingen aan het einde
der Oostenrijksche successie-oorlog. Niet heelemaal was de Pruissische Koning gerust
dat men hem daarbij het bezit zoude waarborgen van het manu militari verworven
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Silezië, en dus moest von Ammon – zonder zich op te dringen – voor zijne belangen
waken.
In het voorjaar naar Aken vertrokken, keerde von Ammon eerst tegen het einde
van 1748 naar Nederland terug, en in dien tusschentijd voerde de Koning regelrecht
briefwisseling met den Legations-secretär.
De eerste brief van Frederik aan du Commun houdt in eene
tevredenheidsbetuiging.1) Je suis entièrement satisfait de la bonne conduite et dextérité
avec laquelle vous vous êtes employé dans l’affaire des passe-ports. Je ferai, au reste,
avoir soin de tout ce qui pourra être besoin pour la conclusion finale de l’affaire. (27
Oct. 1748.
Kenschetsend is die ,,affaire” voor den Koning-koopman! Frederik toch was
every inch a .... merchant-prince. Altijd ligt hij op de loer of ergens een voordeel is te
behalen, niets is voor hem te groot, niets te klein, en hij weet even goed op welk tijdstip
de wisselkoers op Engeland voor hem ‘t voordeeligst is, als wanneer ‘t oogenblik ‘t
meest geschikt zal zijn om met een leger in andermans Staten te vallen.
Zelfs eene zoo vette bate als Silezië doet Frederik niet het kleine profijtje
versmaden dat kan voortvloeien uit den verkoop van den Weselschen krijgsvoorraad.
Het gevaar voor een inval in eigen gebied is voorbij; dus kan de ammunitie te Wesel
opgestapeld, gevoegelijk van de hand worden gedaan. En wie kan beter kruit en lood
gebruiken dan Holland, zoozeer door de Franschen in ‘t nauw gebracht? Wel zouden
de Staten liever zien dat een Pruissisch leger ten hunne bate dat Pruissisch kruit
verschoot, doch reeds het vorige jaar had Frederik beslist te kennen gegeven geen
vinger ten onze behoeve te zullen roeren. ,,Die Furcht dass Frankreich dadurch die
Oberhand zu sehr bekommen würde, könnte auch keine Ursache dazu sein, indem die
Distance zwischen dem Rhein und der Elbe gross und beide von einander weit entfernet
wären (27 Juli 1747). Trouwens de Pruissische Koning nam het ons kwalijk Oostenrijk
geldelijk te hebben bijgestaan.
De brief waarmede Frederik den 23 Febr. 1748 de ,,affaire” inleidt, is een
juweeltje van koopmans-diplomatie. De Koning schrijft den toen nog te ‘s Hage
verblijvenden von Ammon: ,,Je veux que vous tâchiez de savoir sous main et sans
affectation si le prince d’Orange serais disposé de donner ses commissions pour quelque
achat de poudre à tirer, vu la grande consomption qui s’en fait présentement, et qui
pourrait même devenir plus grande à l’arrivée des troupes russes dans ces quartiers-là;
qu’en cas de pareilles commissions il m’en restait 1600 quintaux à Wésel dont je serais
asiez disposé de me défâire, si ledit Prince en voulait à 17 écus le quintal;

1) De brieven van den Koning aan du Commun bevinden zich in de 6e, 7e en 8e deelen der Politische
Correspoudenz Friedrich’s des Grossen. Berlin, Verlag von Alexander Duncker, 1881–1882.
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mais que c’était la le dernier prix et qu’il faudrait que la valeur de toute la somme se
payât argent comptant à Wésel.”
Kostelijk, die toespeling op de 35 000 Russen, die de verbonden zeemogendheden
gehuurd hadden, doch volgens de eigen berekening van Frederik minstens vijf maanden
noodig zouden hebben om Nederland te bereiken langs den gedwongen omweg door de
Oostenrijksche landen! Hij toch kon op zijne vingers natellen dat lang voor hunne
komst vredesonderhandelingen die hulp overbodig zouden maken. En inderdaad
hebben die hulptroepen het niet verder gebracht dan.... Moravie!
Ten einde twee partijen tegen elkander te kunnen uitspelen, wordt ook aan eenige
Hollandsche kooplieden de partij kruit aangeboden. ,,Vous devez présentement choisir
– schrijft Frederik 14 Mei 1748 – en prendre le parti auquel il y aura le plus à profiter,
en vous recommandant surtout de prendre bien vos mesures pour empêcher que la paix
ne mette des entraves à la vente qui aura pu se faire desdites munitions de guerre”.
Du Commun brengt de ,,affaire” tijdens von Ammons’ afwezigheid tot een goed
einde. De Hollandsche ,,entrepreneurs” nemen behalve de 1600 quintalen kruit, nog uit
den Weseler voorraad 25 000 bomben en 8 000 kogels over. Of waren het 35 000
bomben en 16 000 kogels? Ziedaar een duister punt. Blijkens de Resolutien der StatenGeneraal ontvangt du Commun enkel vrijdom van inkomende rechten (paspoort) voor
eerstgenoemde hoeveelheden (2 Juli 1748). Maar waarom vraagt dan dezelfde
diplomaat den Gelderschen Landdag vrijdom van den Arnhemschen Rijntol (welke
hem 10 October brommend wordt gegeven) voor tienduizend bommen en achtduizend
kogels meer? Hebben de Weselsche moordtuigen zich wonderbaartlijk
vermenigvuldigd, of had du Commun geleerd het Hollandsche spreekwoord: ,,Komt
men over den hond, dan komt men ook over den staart”, en was hij daarom begonnen
met eerst het mindere te vragen?
In September 1749 roept de Koning voor goed von Ammon uit den Haag terug.
Frederik is ontevreden dat de Staten reeds bijna een jaar lang geen Minister te Berlijn
houden en kan daarenboven dien slimmen diplomaat beter gebruiken te Parijs, waar een
handelsverdrag is voor te bereiden. Ook wil de Koning voortaan in den Haag slechts
een Legatie-secretaris houden, aangezien hij daar tegenwoordig niets bijzonders heeft
te behandelen: ,,uniquement pour me marquer ce qui s’y passe dans le public. Ammon
doit se congédier convenablement”, schrijft Frederik den 1en Sept. 1749 aan den
Kabinets-minister von Podewils. ,,Vous me proposerez en même temps quelque sujet
que je pourrais accréditer à sa place comme secrétaire d’ambassade, avec des
appointements modiques.”
Niets kon den spaarzamen Koning (wien harde ondervinding geleerd had zelfs
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op boter uit te zuinigen!) meer naar den zin zijn dan von Podewils voorstel om du
Commun voor goed te belasten met de zaken in den Haag. Zelfs reiskosten werden
zoodoende uitgespaard! Zoo wordt dus onze Legations-secretär aangesteld tot
,,Geschäftsträger im Haag”, terwijl von Ammon zich ,convenablement” verwijderd. If
latter royaity, lay it on thick, leert Disraeli, doch von Ammon is hem vóór geweest. In
zijn afscheidsgroet aan de heeren Staten betuigt deze unversrohren: ,,Je ne cesse d’être
l’admirateur de la sagesse de Leur Gouvernement.” Het Nederlandsche Protocol legt
het deerlijk af tegenover dezen fransch schrijvenden Pruissischen diplomaat. In den
recredentiebrief geven de Staten von Ammon een soort getuigenis alsof ‘t een
dienstbode gold! Gelukkig leert het bewaard gebleven klad, dat een goede Genius
bijtijds de meest onhandige uitdrukking deed schrappen.
Mikroskopisch werd blijkbaar dat klad bekeken: niet te veel eer was den
vertrekkende te bewijzen! ‘t Had de Staten al in 1745 genoeg gehinderd dat deze
,,accreditirter Minister” de opvolger was van een heuschen Gezant: graaf Otto
Christiaan von Podewils. En nu ging de Koning nog een trede lager, en verving den
“Minister” door een ,,Legations-secretär”!
Helaas, Holland had in de oogen van Frederik reeds in 1742 voor goed afgedaan.
,,Comme l’esprit de conquète est banni de la Hollande, il est à croire qu’ils se tientront
tranquillement sur le défensive, uniquement occupés de leur propre conservation”. En
deze Koning-koopman wist maar al te goed dat stilstand beteekent achteruitgang en
verval, evengoed bij Staten als bij handelshuizen. Wien de kracht ontbreekt om te
nemen, ontbreekt ook de kracht om te houden.... wat anderen nemen willen!
Reeds als negentienjarig jongeling stond Frederik die waarheid voor oogen. In
het hoogst merkwaardige schrijven aan von Natzmer, waarin de gevangene van Cüstrin
zijne toekomstplannen blootlegt, heet het: ,,il serait d’un mauvais politique et d’une
personne privée de toute invention et imagination d’en rester là, car quand on n’avance
pas, on recule”.1) Helaas, de Nederlandsche verbeeldingskracht is steeds zwakjes
gebleken ....

1) Terecht is aan dezen brief de eereplaats toegekend in de Correspondence de Fréderic II (Deel XVI der
Oeuvres). Met welk een staatsman wijsheid schetst daarin de toekomstige veroveraar zijn lateren levensloop! Haast
profetisch klinkt het slot: ,,Je souhaite à cette maison de Prusse qu’elle s’élève entièrement de la poussière ou elle a
été couchée, afin de faire fleurir la religion protestante dans l’Europe et l’Empire, qu’elle soit la ressource des
affligés, le support des veuves et orphelins, le soutien des pauvres et minatrice des injustes. Mais si elle changeait,
et que l’injustice, la tiédeur de religion, la partialte ou le vice prenaient le dessus sur la vertu, ce que Dieu preserve
à jamais! je lui souhaite qu’elle s’abaisse plus vite qu’elle n’ait existé, c’est tout dire”.
Deze brief waarin Frederik zijn heele hart uitstort, bewijst m.i. dat het godsdienstonderwijs gegeven door
den hofprediker Noltenius, toch waarlijk niet zóó onvruchtbaar was als Carlyle ons wil doen gelooven. Een heel
hoofdstuk wijdt deze in zijne geschiedenis van Frederik de groote aan the Noltenius and Panzendorf Drill-exercise,
doch ‘t is rijker aan uitroepingen, dan aan feiten.
Trouwens te veel wordt gesmaald op de wijze waarop Frederik Wilhelm zijn zoon opvoedde. Die opvoeding
is dan toch waarlijk niet mislukt te noemen: want the proof of the puding, is the eating! Frederik is ten slotte gebleken
te zijn een echte zoon van zijn vader, doch genialer. Maar de eigenschappen van moederszijde hadden in zijne jeugd
de overhand op die van vaderszijde: die van het ras. Van daar de strubbelingen en moeilijkheden. Stellig echter heeft
de schoolregeling, voorgeschreven door Frederik Wilhelm, zij het ook onbewust, de ontwikkeling der raseigenschappen bevorderd. En meer en beter kan niet van de school geeischt worden. (Zie mijn artikel ,,Opvoeding
en Onderwijs” in ’t Hersteld Nederland en hetgeen daarin omtrent de betrekkelijke waarde van het school-onderwijs
wordt geschreven.)
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Zoo Frederik toch Holland niet heelemaal uit ‘t oog verliest, geschiedt zulks enkel
om bij-redenen. Er zit hier nog zooveel kapitaal en handelservaring; zoude dat alles niet
naar Pruissen zijn te lokken? Eene uitmuntende gelegenheid doet zich daartoe voor. Op
27 April 1748 waarschuwt de Koning von Ammon zijn slag te slaan: straks zullen de
Franschen voor Nijmegen staan en Maastricht nemen. Dat zal groote consternatie
geven! ,,Ce sera alors que vous appointerez vos émissaires dans les grandes villes de
Hollande, savoir Amsterdam, Rotterdam, Leyde et autres encore, pour les faire agir de
tout leur mieux, afin de persuader et d’engager de gros marchands, des gens riches en
argent comptant et de bons manufacturiers des villes susdites, à venir s’établir dans mes
Etats.”
Later moet du Commun in gelijken geest werkzaam wezen, en deze krijgt zelfs
een standje omdat hij niet voldoende die verhuizing aanmoedigt en er den Hollanders
niet op wijst, dat zij met open armen opgenomen zullen worden in de Emdener
Asiatische Compagnie (26 Mei 1750).
Die pas geboren Handelsvereeniging kostte Frederik heel wat hoofdbrekens, doch
aan de Generale Staten nog meer hardkloppens! De Secrete Resolutien der StatenGeneraal, welke slechts eenmaal du Commun noemen, zijn vol brieven van den
Berlijnschen gezant onzer Republiek over deze mededingster der Oost-Indische
Compagnie. Een lievelings-denkbeeld van den grooten Keurvorst, wederom opgevat
door zijn kleinzoon na het verwerven van Oost-Friesland, doch in dien tijd van
Oostersche handels-monopoliën een te laat geboren – en dan ook weldra overleden
Schmerzenskind.
Die eenige keer dat du Commun genoemd wordt in de Secrete Resolutien heeft
betrekking op een nog door von Ammon aangebracht voorstel van Pruissen betreffende
de scheepvaart op de Maas (4 Juli 1749). ,,Le Roi toujours porté à contribuer au bien
public et à la félicité des peuples’ (o, die afgezaagde draai-
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orgeldeun!) heeft met diep leedwezen bemerkt, dat ,,le commerce sur la Meuse est
tombé malheureusement dans une grande décadence.” Volgens Pruissen zijn hiervan
oorzaak de tollen op die rivier door Oostenrijk geheven te Navagne en te Roermond,
door Nederland te Venlo. De Koning wenscht terug te keeren tot de regeling van 1683.
Zonderling genoeg, vergeet Zijne Majesteit in dien brief de tol te Well, door hem op
ietwat willekeurige wijze, en nog wel nà 1683 ingesteld.
Het schrijven wordt door de Staten gesteld in handen der Commislie van
Buitenlandsche Zaken. Deze brengt (22 Mei 1750) bijna een jaar later verslag uit. Niet
alsof de heeren zooveel moeite aan dit werk hebben besteed! Hun voorstel is vrijwel
een echo van den Pruissischen brief. Terloops merken zij op dat de tolhefting te Well,
welke eerst na 1683 is opgekomen ,,de aanstoot is, waarop dusdanige negociatiën
zonder verder te gaan, zijn blijven zitten”. In overweging wordt gegeven zich bereid te
verklaren bij Oostenrijk op eene betere regeling aan te dringen. Het voorstel wordt 17
Juni daaropvolgende goedgekeurd en aan du Commun medegedeeld. Tevens schrijven
de Staten aan den buitengewonen Gezant te Weenen, van Burmania, om Oostenrijk te
polsen omtrent een denkbeeld dat – naar ik veronderstel – du Commun den niets kwaads
vermoedende Heeren heeft ingesluisterd, nl. de gezamenlijke tolopbrengst in drieën te
deelen, zoodat Oostenrijk, Nederland en Pruissen ieder evenveel zullen ontvangen.
Gelukkig heeft onze gezant te Weenen duidelijker begrip van Nederlandsche
toestanden dan de heeren in den Haag! Van Burmania’s snel gegeven antwoord (22 Juli
1750) is het lezen wel waard. Zonder omhaal van woorden, zonder plichtplegingen
vóór, achter, of in ‘t midden, in ongekunstelde taal, ietwat gemoedelijk naief zelfs,
opent de Gezant onzen pruiken dragers de oogen. Oostenrijk zal wel niet veel lust
hebben de helft harer rechten af te staan voor niet – begint zijn brief. Ook is hem niet
duidelijk hoe, zonder meer ingrijpende maatregelen te nemen, alleen door het
ineensmelten der tollen de vaart op de Maas zal toenemen! ,,Men heeft desen voorslag
hier strax opgenoomen als een inventie van den Koning van Pruissen om de
geusurpeerde possessie van sijn comptoir te Well sagtjes door de Souverainen der Vrije
en Onderworpene Nederlanden te doen agnosceren en legitimeeren, en sijn aendeel in
de regten op de Regten van de Maese nog beter te maaken, hetwelk men nae mijne
geringe gedagten hier soo lange sal tragten te verhoeden als men kan.”
Hebben daarenboven de Heeren in den Haag zich wel afgevraagd of ,,het Hert van
Brabant” voordeel heeft te wachten van ‘t opbeuren van den handel op de Maas? vraagt
de Gezant leukjes. ,,Gemerkt de notabele Commercie der Walsche provintiën, die nu
door Brabant gedreven wort, door ‘t herstellen van handel op de Maese, de Brabanders,
als ter sijden, voorbij moet gaan “. (Toenmaals toch behoorde slechts een klein gedeelte
van Limburg tot Nederland.) De zaak schijnt
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daarmede te rusten gebracht, althans tijdens du Commun’s verblijf hier te lande wordt
zij niet verder behandeld.
Komt du Commun slechts éénmaal voor in de Secrete Resolutien der StatenGeneraal, ook in de gewone (gedrukte) Resolutien wordt zijn naam zelden gevonden
Paspoorten verzoeken en verleenen was toenmaals de voornaamste officieele bezigheid
van den Pruissischen zaakgelastigde hier te lande. Niet enkel paspoorten (vrijgeleiden)
voor goederen, doch ook voor troepen. De grillige wijze waarop Pruissen en Nederland
door elkander lagen, maakte het telkens noodig over buurmans grond te gaan. Zoo
verleent du Commun paspoort voor de zieken van ‘t regiment de Sturler, die van
Maastricht naar Grave worden vervoerd; een andermaal geeft hij tot doorgang voor ‘t
regiment van Planta, dat zich van Namen begeeft naar Mook. De Staten bewijzen
wederdienst door vrijdom van rechten toe te staan voor meel uit Stettin, dat over onze
rivieren naar Wesel is te brengen.
Maar eigenlijk waren de officieele werkzaamheden van den Pruissischen
zaakgelastigde zijn minst belangrijke en tijdroovende! Holland toch was toenmaals nog
een middelpunt. Een Societeit der Societeiten, waarheen van alle kanten de nieuwtjes
vliegen over zee en over land. De allerwege gelezen Hollandsche gazettes leveren er
het bewijs van. Daarenboven hebben in den Haag de buitenlandsche diplomaten weinig
omhanden en niet veel afleiding; er moet dus wel om den tijd te dooden, gepraat worden
en geintrigeerd. Terecht begrijpt dus Frederik dat er in den Haag steeds iemand moet
zijn om nieuwtjes op te vangen en over te brieven.
Uit de brokstukken der berichten van du Commun aan den Koning, welke de
Politische Correspondenz mededeelt, is af te leiden dat de Legatie-secretaris vlijtig
zulke nieuwtjes zamelt. Somwijlen geven zij den Koning aanleiding tot opmerkingen;
ééns tot het uitstrekken van den leeuwenklauw. Den 5 Januari 1751 nl. schrijft du
Commun: ,,Je redoublerai mes soins pour mériter de plus en plus les grâces de Votre
Majesté. Elle pourrait me mettre à mème d’y réussir efficacement, si Elle jugeait à
propos de m’écrire quelques lignes en faveur du sieur Fagel, à peu près dans les termes
du projet ci-joint. Je sais que cela chatouillera ce ministre et qu’il y sera sensible au
point qu’il se relâchera en ma faveur de sa discrétion, et que j’en arracherai toujours
quelques petites choses qui me mettront sur les voies d’en découvrir de plus grandes.”
De onnoozele! Frederik te willen leeren hoe hij Fagel moet naderen! Zie hier wat
de Kabinets-Secretaris des Konings omtrent dit voorstel schrijft aan den Staatsminister
von Podewils. ,,Des Königs Majestät wollen, wie dem du Commun im Haag eine verte
Reprimande gegeben werden soll, dass er sich so weit vergessen Deroselben
vorschreiben zu wollen, wie Sie an ihn über diesen oder jenen schreiben
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sollen, welches sich von ihm als einem puren Legationsecretaire gar nicht schickte, da
ihm der Pensionair deshalb doch nicht mehr sagen würde als Pauvretés und Bagatelles.”
Na deze rammeling komt du Commun slechts eenmaal nog in Frederik’s
correpondentie voor. Den 10 Juli 1751 wordt hij teruggeroepen en vervangen door
Bruno von der Hellen, Legations-secretär van Pruissen te Weenen, iemand over wien
bijzonder tevreden is. Wel steekt von der Hellen in schulden, doch de handige Koning
weet raad zonder eigen budget te bezwaren: de ijverige staatsdienaar zal met de eerst
vrijkomende Kanunnik’s prebende begiftigd worden!
De nieuwe zaakgelastigde komt reeds einde Augustus in den Haag en gaat
dadelijk aan ‘t werk. Vreemd genoeg, overhandigt du Commun zijn brief van
terugroeping eerst den 27 November, op welken dag hem ook de Staten zijnen
recredentiebrief geven. Is de teruggeroepen Legatie-secretaris wellicht tusschentijds
zwaar ongesteld geweest? Het recredentieschrijven der Staten is hoogst sober, nog
soberder dan dat hetwelk von Ammon bij zijn vertrek ontving. ,,Hebben wij gemelden
heer du Commun van hier niet mogen laten vertrekken, sonder hem het getuigenis te
geven dat syn persoon en conduite aan ons aangenaam fyn geweest.” Enkele
schrappingen in het klad toonen aan dat ook ditmaal de Staten de
dankbaarheidsbetuiging tot een minimum wenschten terug te brengen. Vermoedelijk
hinderde het hun dat du Commun’s opvolger wederom slechts een Legatie-secretaris
was. Want hoezeer zulks den Staten een doorn in het vleesch is, bewijst het niet kennis
geven aan von der Hellen van het overlijden van den Erfstadhouder (22 Oct. 1751). En
als Berlijn zich hierover beklaagt, wordt daarheen geantwoord ,,dat wel doet aan
Ministers of Residenten, maar niet aan Legations-Secretarissen – welk caracter in het
ceremonieel niet bij haar bekent is” (12 Nov. 1751).1)
David du Commun, die zoo ijverig naar nieuwjes speurde, heeft ongetwijfeld

1) Omtrent David du Commun’s vroegeren of lateren levensloop is mij niets bekend. Slechts blijkt dat hij
zeer kort weduwnaar bleef. Binnen vier maanden huwde du Commun met Jeanne Constance Grootvelt (11 Nov.
1750). Een afstammeling van mr. dr. Otto Arntzenius (blz. 32), Willem Nicolas Arntzenius, aan wiens speurzin de
meeste mijner Haagiche gelachtkundige gegevens zijn te danken, vond dat Jeanne Constance op 23 Febr. 1725 te ‘s
Gravenhage gedoopt werd als dochter van Willem Grootvelt en Nannet Potié. In het Haagsche weesboek komt zij
voor als weduwe van François la Combe, overleden 24 Nov. 1745, die twee kinderen bij haar verwekte en haar een
kind na eerste huwelijk. De zoo rijke fiches-verzameling der Bibliothèque Wallone te Leiden vermeldt David du
Commun alleen in betrekking tot zijne beide huwelijken. Wel komen daarin voor vele andere du Commun’s, uit
Chaux-le-fonds afkomstig (Neufchatel), die zich te Berlijn vestigden. Ook David stamde (blijkens Haagsche
bescheiden) vermoedelijk uit het Zwitsersche vorstendom, dat toenmaals behoord aan den Pruislischen Koning.
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zijn meester op de hoogte gehouden van de binnenlandsche troebelen, welke Willem
IV op ‘t stadhouderlijk kussen brachten, doch geenszins in die gebeurtenis haar
eindpunt vonden. Integendeel! Ook Frederik voorzag verdere moeilijkheden, en
inderdaad was de Doelistenbeweging – onder welken naam de beroering van ‘t jaar
1748 bekend is – de dageraad der Revolutie. Zoude du Commun omtrent deze
binnenlandsche aangelegenheden licht hebben opgestoken bij den sedert 1738 te ‘s
Hage wonenden aangehuwden neef: Willem Hendrik Nolthenius (Abr. VI), lid van de
Generaliteitsrekenkamer? In alle geval heeft dit familielid hem kunnen inlichten hoe
toentertijd ambten begeven werden. Willem Hendrik kon verhalen hoe bitteren strijd er
te Tholen gestreden was bij zijn eigen veriezing tot Rekenmeester. Hoe mr. Pieter
Bernard de Beaufort, zijn neef en voorstander, later Gecommitteerde van Zeeland, er
bijna zijne bruid, mejuffrouw Schorer, bij hadde verspeeld; en hoe een ander zijner
voorstanders ter wille van die verkiezing er de erfenis aan waagde van twee rijke
nichten! Hoe kort daarna de Rekenmeester zelf, van ‘s Hage uit, mr. Hendrik Mollerus
van Westkerke op het Tholensche kussen had geholpen, en zoo dezen de ambtelijke
loopbaan opende, welke later bekroning vond in het Voorzitterschap van den Hoogen
Raad van Holland en Westfriesland.1)
Zeer zeker heeft du Commun kennis gemaakt met een anderen Willem Hendrik
Nolthenius (VIII), de zoon van onzen voorvader Balthazar, toen nog niet Willem
Hendrik ,,de oude”, doch een kijklustig en reisgraag jongeling van vijf-en-twintig jaren.
Deze had vernomen dat de Pruisische Koning in de maand Juni 1751 de revue zoude
doen over de te Wesel liggende regimenten, en begaf zich naar den Haag om voor zich
en eenige kennissen paspoorten daarheen aan te vragen. Niet enkel verkrijgt hij dezen
van den heer du Commun ,,op zeer obligeante wijze”, doch tevens worden hem mede
gegeven brieven van aanbeveling aan hooggeplaatste personen. Hieraan zal het zijn toe
te schrijven dat Willem Hendrik, gelijk deze in zijne Reizen aanteekent, te Wesel op de
parade door Generaal Grave Witt voorgesteld wordt aan den Veldmaarschalk von
Dessau. Het gevolg dezer voorstelling is in Willem Hendrik’s eigen schrift
overgenomen op blz. 30, waarheen dus wordt verwezen. En niet enkel de
Veldmaarschalk was zoo voorkomend; ook de ,,uiterste vriendelijkheid (werd) genoten
van alle verdere Hooge ofticieren”. (Trouwens uit latere reizen van Willem Hendrik
blijkt, hoe hoffelijk zelfs allerhoogste Duitschers toentertijd jegens vreemdelingen
waren).
Kort daarop komt Frederik te Wesel om de wapenschouwing te houden.

1) Dr. R. Broersma & Mr. R. Fruin: Correspondentie in steden in Zeeland. Bijdragen en Mededeelingen van
het Historisch Genootschap, deel 23 (1902).
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Willem Hendrik’s beschrijving dier gebeurtenis worde tot besluit dezer aanteekeningen
hier in haar geheel overgenomen: ,,‘s Morgens om 6 uren zagen wij zijne Majesteit de
revue doen over de regimenten van Dessau en Jonkheim, zullende dat van Witt op
morgen de revue passeeren. Deze regimenten bestonden ieder uit ruim 1500 excellente
manschappen, behalve de granadiers en timmerlui, die thans te Maagdeburg garnizoen
houden. De kleeding was eenvoudig, doch zeer proper, en schoon Fuseliers, waren de
soldaten met mutsen met koper beslagen inplaats van hoeden gedekt, ‘t geen een
ongemeene netheid bijzette. Zij deden hare exercitiën zeer prompt en habiel, hoewel
het vuren niet geheel aan onze verwachting beantwoordde. De Koning met de Prinsen
en hooge officieren te paard uitgereden zijnde, stapte van hetzelve, bezag alles met de
uiterste nauwkeurigheid en ondervroeg de meeste officieren, te dien einde telkens het
bataillon, daar zij voor marcheerden, doende halt houden. Daar geschiedde omtrent
zijne Majesteit geen de minste eerbiedigheid door de officieren, als salueeren met de
sponton, het afnemen van den hoed, etca, maar ieder moest bekennen dat de majesteit
van zijn eigen persoon hem licht van alle anderen deed onderscheiden.”
Deze wapenschouwing over slechts drieduizend man duurde vier volle uren! Hoe
nauwkeurig ging die Vorst zijn menschenmateriaal na! Zoo onderzoekt de koopman bij
het opmaken van de inventaris, een voor een de goederen in magazijn, scherp er de
waarde van schattende, wetende dat die koopwaar voor hem beteekent: macht!
Zulke wapenschouwingen leiden tot zulke overwinningen, zulke overwinningen
tot zulke veroveringen, en zulke veroveringen .... hebben den nasleep, waarvan wij
heden ten dage onwillig getuigen zijn.
Evenals onze voorvader Henricus voor driehonderd jaren, smeeken wij in deze
dreigende ure, deemoedig om verlossing Hem, die alléén uitkomst kan geven:
EXAUDI NOS, O JEHOVA, TEMPORE NECESSITATIS!
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DE NABEELDINGEN VAN DE PORTRATTEN,
VAN BOMMEMEDE IN VOGELVLUCHT, ALSMEDE VAN DE BEIDE PORTRETLIJSTEN
ZIJN VERVAARDIGD DOOR DE FIRMA EMRIK EN BINGER TE HAARLEM;
DE OVERIGE AFBEELDINGEN DOOR DE FIRMA JOH. ENSCHEDÉ EN ZONEN ALDAAR.
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GESLACHTSWAPEN, blz. VII.
Nabeelding van het wapen staande boven de opdracht aan Willem Nolthenius
(VI) van het gedicht de Amstelstroom, door Daniel Willink, Willem's neef. Verbeterd
is hier de kleur van het tweede veld, hetwelk in het oorspronkelijke gehacheerd was als
het eerste. (Zie de aanteekeningen blz. 280.) De Amstelstroom was Willink's eerfte
dichtproeve.

STAMBOOM, tegenover blz. I.
Volgens een denkbeeld van R.P.J.T.N, uitgewerkt door A.B.T.N.

PORTRETTEN.
De afmetingen in centimeters, gesteld onder de nabeeldingen, zijn in den dag genomen.

PIETER NOLTHENIUS & ELISABETH VAN WESEL. Tegenover blz. 14.
Pieter: blozend gelaat, bruine oogen, kastanje-bruine golvende pruik. Het
blauw-groene opperkleed is van voren en aan de mouwen omgeslagen en laat de bruinroode voering zien. Elisabeth: blozend gelaat, grijze oogen, blond grijzend haar. Wijnroode fluweelen japon, om den hals een helblauwe doek.
De schilders der portretten zijn onbekend. Zie omtrent den vermoedelijken tijd
van vervaardiging, de aanteekeningen blz. 277 en volg. In het bezit van R.P.J.T.N.
WILLEM NOLTHENIUS & CATHARINA DE WITT. Tegenover blz. 20.
Willem: blozend gelaat, zwart grijzend haar, blauw-grijze oogen. De kleur der
kleeding is moeilijk te onderscheiden. Over den arm een roode mantel, de witte das
heeft een blauw flipje. Catharina: licht blozend gelaat, grijs-zwart haar, grijze oogen,
rose japon, roode mantel. In het bezit van R.P.J.T.N.
De portretten zijn geteekend J.F. Bodecker 1705. Deze schilder, geboren te
Kleef 1660, was een leerling van Jan de Baen. Hij overleed te Amsterdam in 1737.
Blijkens de Iconographia Batava van W. Moes, heeft Bodecker verscheidene van
Catharina's aanverwanten geschilderd: haar neef Pieter Baelde en diens echtgenoote
Sara le Balleur (eigendom van den heer R. Baelde te Rotterdam), haar grootvader Pieter
Jansz. de Witt, heer van Rosenburch (eigendom van A.Ch.M. ridder Alewijn,
Amersfoort) en Judith van Brakel, echtgenoote van A. Fabricius, insgelijks familie der
de Witt's. (Copie in het museum te Haarlem.)
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BALTHAZAR NOLTHENIUS & JOHANNA BOEL. Tegenover blz. 26.
Balthazar: de bleeke gelaatskleur, zoozeer strijdend met de forschheid der
trekken, is wellicht toe te schrijven aan het verschieten der verf. De witte allonge pruik
verbergt het haar, doch de wenkbrauwen zijn donkerblond; grijs-blauwe oogen.
Johanna: in hoeverre de zeer bleeke gelaatskleur is toe te schrijven aan het verschieten
der verf, kan niet worden uitgemaakt. Het haar schijnt gepoederd, is althans wit; de
oogen zijn grijs-blauw, de wenkbrauwen zeer licht.
Op de nabeelding zijn de kleuren van beider kleeding voldoende weergegeven
om beschrijving overbodig te maken. In het bezit van R.P.J.T.N.
Het portret van de vrouw is geteekend: Denner 1738. Het portret van den man
is niet geteekend, doch onloochenbaar van dezelfde hand en uit denzelfden tijd.
Frans de Haes Jr. bezingt aldus Balthazar's portret (Nagelaten gedigten 1764,
aanwezig op de Amsterdamsche Universiteits-bibliotheek):
Op de afbeelding van den Heer Balthazar Nolthenius, geschilderd door
Denner.
Dus trof het eel Penseel van Denner, wijd en zijd
Door zijne Kunst beroemd, Nolthenius naar 't leven.
Een' glans van vriendlijkheit zien we in zijn oogen zweeven,
En paren aan den gloed van schranderheit en vlijt,
Waermeê hij 't fier gebouw der Ooster-Maatschappije,
Dat veilig en gerust op zulke pijlers leunt,
Veel jaren heeft geschoort en nu nog ondersteunt.
Dat elk met ons dien man zijne eer en agting wije.

Balthasar Denner, geboren te Hamburg-Altona 15 Nov. 1685, overleden te
Rosbach 1749, werd in zijn tijd hoog gewaardeerd en diens overeenkomstig zwaar
betaald. Eene overlevering verhaalt dat beide portretten ƒ 5.000 kostten. In
Duitsche musea hangen zijne werken op eereplaatsen. Vele vorsten en
aanzienlijken lieten zich door Denner afbeelden (de Koning van Denemarken zelfs
twintig malen!) Bij zijne doorreizen naar Engeland, waar hij vele personen uit den
hoogen adel schilderde, bezocht hij Amsterdam. (Dit staat vast voor 1725; doch blijkens
de hier beschreven portretten verbleef hij aldaar ook in 1738). In het Rijksmuseum te
Amsterdam bevindt zich van zijne hand een damesportret, geschilderd in 1731. Volgens
de Iconographia Batava moet ook de 's Gravenhaagsche schilder Jacques de Roore
(1686–1747) door Denner zijn afgebeeld, blijkens eene gravure van Houbraken.
WILLEM HENDRIK NOLTHENIUS & SUSANNA CLASINA
ARNTZENIUS. Tegenover blz. 30.
Willem Hendrik: eenigszins bruin-verweerd gelaat, witte pruik, zeer donkere
(blauwe?) oogen, licht-bruine wenkbrauwe, zwarte kleeding. Susanna Clasïna: bleek
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gelaat, zwart haar, grijsblauwe oogen. Zwarte japon met blauwe strik en blauwe
uithangende mouwen. In het bezit van R.P.J.T.N.
Beide portretten zijn geteekend J.A. Kaldenbach 1781. Jan Anthonie Kaldenbach, gedoopt te Zutphen 22 Januari 1760, overleden aldaar 29 April 1818, was rector
der Latijnsche school te dier stede. In zijn Dagboek van een tourtje door Gelderland
1779, schrijft Willem Hendrik omtrent zijn bezoek aan Zutphen op 7 Aug.: „de jonge
neef Arntzenius bracht mij bij den schilder Kaldenbach om onder anderen het portret
van den professor, zijn heer vader te zien, dat fraai was." In het Rijksmuseum te
Amsterdam bevindt zich een werk van Kaldenbach uit 1781, voorstellende de Regenten
van het Oude Mannen en Vrouwen Gasthuis te dier slede.
De kleine orchidee, welke Susanna Clasina in haar fraai gevormde hand houdt,
is volgens de overlevering, eene variëteit gekweekt door Willem Hendrik. Liefhebber
van bloemen, had deze fraaie kassen, en liet de daarin gekweekte planten nabeelden
door Aart Schouman. Enkele dier vlot gepenseelde waterverfteekeningen zijn nog in
het bezit van R.P.J.T.N.
WILLEM HENDRIK NOLTHENIUS & JULIE TUTEIN. Tegenover blz. 34.
Willem Hendrik: blozend gelaat, grauwe oogen, licht bruin haar en
bakkebaard. Donker blauwe jas met zilveren knoopen. Julie: licht-blozend gelaat, zwart
haar, blauw-grijze oogen. Zwarte kleeding en zwarte muts. In het bezit van R.P.J.T.N.
Deze schilderijen zijn niet geteekend, doch onmiskenbaar van C.H. Hodges.
De schilder was een vriend des huizes van de afgebeelden. Julie Tutein is volgens
overlevering, in weduwedracht geschilderd. Aangezien haar echtgenoot in 1827
overleed, en Hodges in 1837, is derhalve de vervaardiging tusschen beide tijdstippen te
stellen. Hoewel Julie na het overlijden van Willem Hendrik zich met haar gezin vestigde
te Deventer, kwam zij meermalen te Amsterdam, waar haar man's zwager, Gulian
Daniel Crommelin woonde. Tijdens een bezoek te Amsterdam zal dus het portret
geschilderd zijn; vermoedelijk omtrent 1830. In het bezit van R.P.J.T.N.
Tegelijkertijd werd als tegenhanger, Willem Hendrik op dezelfde grootte door
Hodges geschilderd. (In het bezit van R.P.J.T.N.) De schilder had meermalen zijn
vriend in paftel en olieverf afgebeeld, en kon het dus ondernemen hem uit het hoofd te
schilderen. Toch mist het daardoor de levendigheid der andere portretten. Om deze
reden is hier ter nabeelding gekozen een ander portret door Hodges. (In het bezit van
R.C.J.T.N.) Naar den leeftijd te oordeelen van den afgebeelde, moet dit omtrent 1816
zijn genomen.
Charles Howard Hodges, geboren te Portsmouth 1764, overleden te
Amsterdam 24 Juli 1837, woonde sedert 1788 te Amsterdam en te ‘s-Gravenhage.
Talrijk zijn de portretten door Hodges geschilderd en in Nederlandsche familiën
aanwezig.
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In het Rijksmuseum te Amsterdam bevinden zich verscheidene werken van zijne
hand.
PETER MARIUS NOLTHENIUS & JOHANNA KOOPMANS. Tegenover
blz.48.
Peter: blozend gelaat, blauwe oogen, kastanje-bruin haar en ringbaard. Zwarte
jas en vest. Johanna: blozend gelaat, bruine oogen, blauw-grijze spencer. In het bezit
van R.P.J.T.N.
Het vrouwenportret is geteekend T.S. Cool 1853; op de achterzijde van het
mannenportret zijn naam van den schilder en jaartal met verf aangebracht. Thomas
Simon Cool, geboren te ‘s-Gravenhage 12 Dec. 1731, overleden te Dordrecht 29 Aug.
1870, werkte te Amsterdam en te ‘s-Gravenhage. In het gemeentelijk museum ter
laatstgenoemde stede bevinden zich een tweetal zijner werken. Volgens overlevering
was hij een neef van een der beide afgebeelden.
JEANNE FETMENGER. Tegenover blz. 52.
Potloodteekening door J. H. Neuman, in het bezit van G.E.H.T.N.
Het portret draagt geen jaartal, doch is vermoedelijk omtrent 1859
vervaardigd.
Jan Hendrik Neuman, geboren te Keulen 7 Januari 1819, overleden te 'sGravenhage 14 April 1898, werkte tot 1891 te Amsterdam en was in der tijd zeer
gezocht. Het Rijksmuseum te Amsterdam bezit twee zijner werken.
RUDOLPH PETER JOHANN TUTEIN NOLTHENIUS & ALIEDA MARIA
TUTEIN NOLTHENIUS. Tegenover blz. 54.
Rudolph: sterk blozend gelaat, blauwe oogen, blond haar, rossige knevel.
Zwarte jas. Ada: licht-blozend gelaat, zéér donker blond (zwart) haar, een weinig
grijzend; grijze oogen, gedempt paars fluweelen japon.
De beide in najaar 1897 en voorjaar 1898 door Jan Veth vervaardigde
portretten werden in 1914 bijgewerkt. In het bezit van R.P.J.T.N.
JULIUS HENDRIK TUTEIN NOLTHENIUS & ELISABETH MARIA
WEYMAR. Tegenover blz. 66.
Henri: blozend gelaat, blauwe oogen, donker-bruin haar, bijna zwart; bruine
ringbaard. Zwarte jas, donker-grijs vest. Betsy: blozend gelaat, grauwe oogen,
donkerbruin haar, grijze japon met bruin fluweel afgezet, blauwe omslagdoek. In het
bezit van R.C.J.T.N.
Dat deze schilderijen door J.H. Neuman in 1858 werden vervaardigd, blijkt uit
aanteekeningen van E.M.W., achter op de paneelen aangebracht.
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DANIEL NOLTHENIUS. Tegenover blz. 79.
Daniel: blozend gelaat, donkere oogen, gepoederde pruik. Zwarte kleeding.
Deze voorstelling van de vier Regenten van het Leprozenhuis te Amsterdam
hangt in de zoogenaamde Regentenkamer van het Rijksmuseum aldaar. Van de tafel
hangt af een schets van de schilderij, waarop met cijfers de afgebeelde personen zijn
aangeduid. Daar onder zijn de namen in rangorde geschreven. Daniel houdt in zijne
hand een brief onderteekend door zijnen broeder mr. Jeronimus, die in 1762 werd
aangesteld tot advocaat van het Leprozenhuis (zie blz. 93). Aan het hoofd van den brief
staat het wapen van Amsterdam, daaronder in een schild: Nieuwe Zijds (Jeronimus was
Regent van het Nieuwe Zijds Huiszitten huis). De inhoud luidt:
De Hooge Regenten van Leprozenhuis
... Jacobus Brandeler...
... Logement Cornelia Valeutijn...
... liment...t) van zijne...
Amsterdam, 18 Juni A° 1773.
J. Nolthenius.
Omtrent den schilder, Jacobus Luberti Agostini, bestaan slechts spaarzame
gegevens. Zoon van een verdienstelijk schilder, maakte hij vooral naam door zijne
zinnebeeldige voorstellingen (reliëfs). Later zeide hij de kunst vaarwel en vestigde zich
met goed gevolg te Haarlem als boekhandelaar.
Spoorloos is in den aanvang der 19' eeuw verdwenen een ander regentenstuk,
voormaals eveneens aanwezig in het Leprozenhuis, waarop voorkwam Willem Hendrik
Nolthenius (VIII). Zie Wagenaar's Beschrijving van Amsterdam.
JERONIMUS NOLTHENIUS (VI. 12) en Mr. JERONIMUS NOLTHENIUS
(Jer. VIII). Tegenover blz. 93
Het miniatuur van Jeronimus (VI. 12), bevindt zich in het bezit van H.F.J.N.
De teekening, uitgevoerd op perkament in O.-I. inkt, is iets breeder dan deze
nabeelding. Zij draagt geen handteekening of jaartal. Volgens een bevoegd
beoordeelaar doet de uitvoering denken aan Marinkelle, de vervaardiger van het
volgende portret. Blijkens de kleeding zijn beide afbeeldingen uit een zelfden tijd.
Waar zich bevindt de krijtteekening, voorstellende Mr. Jeronimus (Jer. VIII)
is niet bekend. De hier gegeven nabeelding is genomen naar eene photographie op
visitekaart-formaat, welke J.J.N. (Jer. X. 4) indertijd te Arnhem liet vervaardigen. Het
oorspronkelijke zal vermoedelijk veel grooter zijn geweest, en ook breeder. In den
linkerbovenhoek staat geschreven: Marinkel 1761. Jozeph Marinkelle, geboren te
Rotterdam in 1732, overleden te Amsterdam omtrent 1776, was een zeer gezocht
miniatuurschilder.
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Blijkens eene oude aanteekening, gevonden in de papieren van J.J.N. (Jer.X4), behoorde de teekening vroeger aan de weduwe van Daniel Nolthenius te Naarden.
(Dan. VIII. vr.) Volgens overlevering zijn na het overlijden van hare jongde dochter in
1872 vele familieportretten verstrooid; wellicht behoorde daarbij deze teekening.
Onder die teekening zal hebben gedaan het navolgende rijm, waarvan eene
verkleinde photographische nabeelding was geplakt op de achterzijde der
photographische opname:
Op de afbeelding van den Heere Mr. Jeronimus Nolthenius, advoc. voor de E.
Hove van Holland en West-Vriesland.
Dit is Nolthenius de jonge Demostheen
Des weêuwen hulp en toeverlaat meteen.
Wordt dit afbeeldsel van een ieder regt gepresen.
Hoe prijzenswaardig moet het voorwerp zelf niet wezen.
Galos.

Extempore aan den beschouwer.
Dit is Nolthenius, die gij hier voor u ziet,
Wie anders? Vraag je dat? Wel gek, ik ben het niet.

KAARTEN, PLATTEGRONDEN, GEZICHTEN.
GEDEELTE EENER KAART VAN HET HERTOGDOM CLEVE, blz. 149.
Komt reeds voor in het Tooneel des Aerdrijcks van W. en J. Blaeu, 1635.
DE PETRIKERK TE MULHEIM AAN DE ROER, blz. 151.
Uit Clemens: die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz
GEZICHT OP KETTWIG UIT HET ZUIDOOSTEN, blz. 155.
Naar prentbriefkaarten geteekend door R.C.J. T. N, met weglating van
nieuwere bouwwerken.
KERK TE SCHAGEN, blz. 158.
Naar een O.-I. teekening van C. Pronk 1727, in het archief der Provincie
Noord-Holland.
PLATTEGROND VAN SCHAGEN, blz. 160.
Uit Joh. Blaeu: Tooneel der Steden, 1649.
MEDEMBLIK IN VOGELVLUCHT, blz. 168.
Naar eene gravure van Paulus Utenwael te Utrecht 1595, in het beat van het
gemeentebestuur van Medemblik.
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KAMPEN IN VOGELVLUCHT, blz. 182.
Zie de aanteekeningen blz. 183. De koperen plaat bevindt zich nog steeds in
het bezit der gemeente Kampen.
BRIELLE IN VOGELVLUCHT, blz. 190.
Uit den Atlas van Braun en Hogenberg, omtrent 1580. De slenk welke door
den benedenlinkerhoek der teekening wordt afgesneden, loopt op de oorspronkelijke
afbeelding veel verder door en eindigt in de Maas. Zij vormt ook nog heden ten dage
den toegang tot de Brielsche haven. Volgens den Brielschen archivaris Joh. Been is het
Nieuwelands-sluisje, hetwelk de timmerman Rochus Meeuwiszoon openhakte bij den
aanval van Bossu op 5 April 1572, te zoeken in de richting van het langgestrekte huis
bij de kraan, welke – links van den beschouwer – staat aan de buitengracht. Bij den
aanleg van latere vestingwerken is het ,,bezwaard en overdekt door de aarde van een
zeer zwaren wal". De Noorderpoort, welke de Geuzen openrammeidden, ligt op de
teekening aan de onderzijde.
HET STATEN-COLLEGE TE LEIDEN, blz. 198.
Zie de noot op blz. 199 der aanteekeningen.
BOMMENEDE IN VOGELVLUCHT. Tegenover blz. 222.
Zie de aanteekeningen blz. 222 en 223. De klokketoren achter de kerk is niet
een unicum, zooals ik vermoedde. Blijkens den plattegrond van Haarlem door
Saenredam (1628) stond ook oudtijds achter de St. Bavo, en vrij ver daarvan verwijderd,
een groote vierkante klokketoren. Vandaar nog de naam Klokhuisplein.
Hoewel de oorspronkelijke teekening aanmerkelijk grooter is, staan er op de
weggelaten gedeelten geen bijzonderheden. Slechts blijkt uit een opschrift dat het land
om de stad onder water was gezet. Dit verklaart waarom de aanvallers zich enkel op
den zeedijk bewegen.
GEZICHT OP BOMMENEDE, blz. 224.
De oorspronkelijke gravure van Zacharias Roman (vervaardigd omtrent het
midden der I7e eeuw) bevindt zich in den atlas Bodel-Nijenhuis der Leidsche
Universiteitsbibliotheek. Zie de aanteekeningen blz. 222. In dien atlas ligt ook eene
andere gravure van Bommenede, den naam Visscher dragende. Alleen de voorgrond
verschilt eenigszins van de hier afgebeelde.

VOORMALIGE EN TEGENWOORDIGE TOESTAND DER POLDERS
OMTRENT BOMMENEDE, blz. 225.
Op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage bevinden zich vele
nauwkeurige
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kaarten van Bommenede, vóór en na den ondergang. Deze hebben gediend bij het
vervaardigen van dit schetsje. Zie verder de aanteekeningen blz. 254–256.
KERK TE DREISCHOR, blz. 258.
Naar eene teekening in O.-I. inkt door P.J. Padmos aldaar, 1914. De
voormalige sacrissty is het gebouwtje links van den beschouwer, ten zuiden van de
hoofdbeuk. Naar de steensoort te oordeelen, is het van later dagteekening dan de kerk.
Het gebouwtje staat geheel vrij van de kerk, met de lengte-as loodrecht op die der kerk.
Het is aan de noordzijde recht afgesloten, doch aan de zuidzijde in koorvorm
(driekantig). Verder is merkwaardig dat het rakelings gebouwd werd tegen de
koorafsluiting van de zuiderbeuk. Een meer liturgisch ervaren persoon moge de
oorspronkelijke bedoeling van dit vreemde bouwfel verklaren.
LIJSTEN DER PORTRETTEN VAN PIETER NOLTHENIUS EN
ELISABETH VAN WESEL. Tegenover blz. 276.
Zie de aanteekeningen blz. 276–278. De lijsten zijn 57 centimeter breed; de
eene is 87, de andere 81 cm. hoog. Zij zijn vlot in een grove houtsoort gesneden.
De geheel vergulde lijsten werden in de tweede helft der I9e eeuw zwart
geschilderd. Eigendom van R.P.J.T.N.
GEZICHT OP DORDRECHT, blz. 282.
Uit Matthijs Balen: Beschrijving der stad Dordrecht, 1677. Volgens den
archivaris van Dordrecht J.L. van Dalen, is niet bekend welk heuchelijk feit hier wordt
afgebeeld. Op het midden der teekening ligt een Statenjacht, dat salueert; daarnaast een
vaartuig dat waarschijnlijk de Prinsenvlag voert. Op kleine vaartuigen zijn
landkanonnen geplaatst, denkelijk met het doel vreugdeschoten te lossen. De afbeelding
doet denken aan de beschrijving, welke Balen op blz. 891 geeft van de komst van prins
Willem III op 29 Juni 1672 te Dordrecht.
ADMIRALITEITSHOF TE ROTTERDAM, blz. 300
Gravure van Job. de Vou, 1694, aanwezig in den atlas Bodel-Nijennuis. De
gravure maakt deel uit van een reeks stadsgezichten, gerangschikt om den plattegrond
van Rotterdam.
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LEDEN VAN HET GESLACHT NOLTHENIUS.
(TUTEIN NOLTHENIUS)
In de kolom van overlijden is tusschen haakjes geplaatst het laatst bekende levensjaar, indien
het sterftejaar niet werd gevonden.
De bladzijde met de voornaamste gegevens, is aangeduid door een sterretje.
De bladzijde op welke het handschrift is weergegeven, is aangeduid door H.
De bladzijde waarin wijzigingen zijn aan te brengen, is met A aangeduid. De aan te brengen
aanvullingen en verbeteringen zijn afgedrukt aan het slot van het werk.
geb.
1577
1579
1622
1651
1696
1901
1892
1901
1867
1838
1855
1838
1884
1808
1836

overl.
1577 ABRAHAM (II.2) 4.
1597 Abraham (II.3) XIII. 4*. 5H. 6.
186. 192. 193. 195–197. 199.
202–210. 214–216.
1651 Abraham (Abr.IV.) tr. 1650. 9.
117*A. 244–247. 274. 279. 298.
301.
1651 Abraham (IV.6.) 12.
(1708) Abraham Alexander (Abr.V.3.)
121.
Ada (JH.XIbis.5.) 76.
Ada. Zie Alieda Maria
Adriaan Constant (XIter.2) 64.
Adriaan
Félicien
(Jer.XIquarter.1.1.) 113.
Adriaan Karel (Jer.XIquarter.1.)
113.
1873 Adriaan Wilhelm (Jer.XIquarter.)
tr. 1865. 104. 112*.
1910 Alieda Maria (JH.X.4.) tr. 1880.
53. 54H. 59*. 60H. 66. 71. 244.
Anna
Elisabeth
Martina
(Dan.X.3.) 84
Anna
Maria
Elisabeth
(Dan.IX.1.) 89.
1891 Anna
Sibylla
Josephine
(Dan.IX.2.) tr. 1833. 81.
1836 Anthon Eliza (Jer.IX.6.4.) 97.

geb.
1779
1861
1744
1701
1818
1891
1852
1887

1701

overl.
1779 Anthonia Wilhelmina Henrica
(Abr.VII.6.) 130A.
1861 Anthonie Johannes (Jer.XI.2.)
106.
1781 Anthony
Willem
Hendrik
(Abr.VII.) tr. 1771. 124. 125*.
247. 280.
(1708) Arnoldus (Abr.V.5.) 121.
1888 Arthur (IX.8.) tr. 1849. 42*. 43.
73.
Arthur (XI.4.) XIX. 60*. 351.
Arthur Gustaaf Daniel (Dan.X.9.)
tr. 1886, tr. 1890. 85.
Arthur Willem Hugo Gijsbertus
(Dan.X.9.1.) 85.
1755

BALTHAZAR (VII.) tr. 1725.
XV. XVI. 23. 26H. 27*. 273.
274. 352 afb.
1729 1729 zoon van Balthazar (VII.2.) 28.
1763 1830 Balthazar (Jer.IX.) tr. 1794. 94.
95*. 100H. 273.
1764 1783 Balthazar (Dan.VIII.1.) 79.
1803 1861 Balthazar (Jer.IX.6.) tr. 1829. 96*.
274.
(18..) (18..) dochter van Balthazar (Jer.IX.10.)
l00.
1827 1878 Balthazar Catharinus (Jer.XI.) tr.
1859. 102. 105*.
1894 1898 Balthazar Catharinus (Jer.XI.1.1.)
106.
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1902
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overl.
Balthazar Catharinus (Jer.XI.3.1.)
106.
Belia Maria Conradina (Jer.XI.1.2.)
106.

1896
1693

vóór
1708

1889
1844
1890

1890

1861
1730
1693

1748
1739

1840
1810
1898
1873

1910
1811
1899

1734
1774

1796
1828

1865
1617
1625
1654

1624
1649
1688

1769
1830

1831
1868

1657
1703

(––)
1782

1736

1782

1779

1811

1834

1859

Benjamin (Abr.V.1.) 121.
Bertha Daniela Isolde (Dan.XI.3.) 89.
Bertha Ernestine Sibylla (Dan.X.6.)
tr. 1878. 84.
Boudewijn Elias (JH.XI.1.) 74.
CATHARINA AUGUSTA (JH.X.6.)
tr. 1891. 71.
Catharina Hester (VII.3.) 28.
Clara Cornelia (H.VI.2.) tr. 1723.
136.
Clara Petronella (Jer.IX.6.6.) 97.
Clasina Emelia (IX.4.) 40.
Conrad Herman (Jer.XI.1.3.) 106.
Constance Henriette (Jer.XIter.4.) tr.
1900. 110.
Cornelia (VII.5.) tr. 1752. 28.
Cornelia (Dan.VIII.7.) 80.
Cornelia. Zie ook Neeltje.
Cornelia (JH.X.8.) 72.
Cornelis (III.6.) 8.
Cornelis (III.9.) 9*. 244. 245.
Cornelis (IV.8.) tr. 1678. XIV. XV.
XVII. XVIII. 12*A. 28. 268. 269A.
271. 288. 291–293. 295. 297–305.
311. 316. 324. 329. 330. 332–335.
Cornelis (Jer.IX.2.) 96.
Cornelis Wilhelm (Jer.IX.6.1.) 97.
DANIEL (Abr.IV.4.) 118.
Daniel (VI.6.) tr. 1724, tr. 1742. XVI.
XVII. 23*. 24A. 247.
Daniel (Dan.VIII.) tr. 1763. 29. 78H.
79*. 272. 273. 355. afb.
Daniel (Dan.IX.) tr. 1805. 80. 81*.
82H. 273.
Daniel Ernestus Jacobus (Dan.X.I.)
84.

geb.

overl.

1806

1885

1893
1765
1810

1840
1821

1816

1840

1637
1704
1866
1772

1642
1709
1869
1773

1781

1872

1886
1890
1846

1905

1735

1740

1879
1913
1769
1886

1880
1913
1844

1610
1708
1913

1624
(1733)

1808

1878

1776

1777

1896
(1550)

1590

Daniel Martinus (Dan.X.) tr. 1827, tr.
1833. 81. 83*. 85H. 273. 274.
Dirk (JH.XIbis.4.) 76.
Dirk Cornelis (Jer.VIII.2.) 94.
Dirk Cornelis (Dan.IX.3.) 82.
EDWARD (gen.Eduard Lodewijk)
(IX.7.) 42.
Elisabeth (IV.I.) 12.
Elisabeth (VI.7.) 24. 25.
Elisabeth Deliana (Jer.XIter.1.) 109.
Elysabeth Geertruy (Dan.VIII.6.) 78.
80*.
Elisabeth Geertruida (Dan.VIII.11.)
80*. 356.
Elisabeth Maria (XI.3.) 60.
Elisabeth Maria (JH.XIbis.3.) 76.
Emile. Zie Gulian Emile Auguste.
Emma
Augusta
Wilhelmina
(Dan.X.7.) 85.
FRANCOIS DANIEL (Abr.VI.2.)
123.
Francois Jules (Jer.XIter.7.) 110.
Francois Jules (Jer.XIter.9.3.) 111.
Frederik Augustus (Dan.VIII.4.) 80.
Frieda Hilde Bertha (Dan.XI.2.) 89.
GEERTJEN (III.3.) 8*. 193.
Geertruid (Jo.VI.I.) tr. 1733. 143A.
Geertruid
Albertina
Johanna
(XIbis.l.1.) 62.
Geertruij Catharina (Jer.IX.9.) tr.
1833. 98.
Geertruy Elisabeth (Dan.VIII.8.)
80A.
Geertruida Maria Odila (XIter.3.) 64.
Georgius (II.) tr. 1576. X–XIII. 2H.
3*. 149–189. 191. 205. 210. 214.
226. 229. 233. 240. 244. 266. 272.
273. 275.
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geb.
1577
1613

1667
1587
1589
1702
1807

overl.
1577
1654

1697
1587
1590
1707
1848

1860
1904
1826

1908

(––)

1580

1685
1664

1695
1731

1773

1784

zoon van Georgius (II.1.) 4.
Georgius (IV.) tr. 1636, tr. 1647. XII.
8. 10H. 11*A. 205. 223. 233. 238.
242–245. 248–268. 272. 273. 281.
288.
Georgius (H.V.3.) 134*. 270. 285
Gerrit (II.7.) 5.
Gerrit (II.8.) 5. 192.
Govert Rochus (VI.5.) 23.
Gulian (IX.2.) tr. 1836. 37*. 42. 67.
101. 274A.
Gulian Eduard Hugo (XIbis.) tr.
1884. 61.
Gulian Eduard Hugo (XIter. 5.) 64.
Gulian Emile Auguste (IX.12.) 46.
47.

geb.
1800
1772
1873
1736
1773
1908
1885
1830
1873
1863

1863
1888
1733

1895
1812
1819
1861
1580

1639

1734

1819
1819
1631

1676

HEINRICH (I.) 1*. 147. 148. 149.
188. 272. 275. 278.
Hendricus Juriaen (IV.8.4.) 13A
Hendrik (van den Honaert) (Abr.V)
tr. 1684, tr. 1692. 119. 120*A. 246.
Hendrik Gerard Daniel (Dan.VIII.9.)
80A.
Hendrik Johannes (Jer.XI.3.) tr. 1900.
106.
Hendrik Rudolph (XIbis.2.) 62A.
Hendrik Willem (Abr.VI.1.) 122.
Hendrik. Zie ook Henricus.
Henri. Zie Julius Hendrik.
Henri Boudewijn (JH.XI.4.) 74.
Henry Julius (Dan.IX.4.) 82.
Henri Julius (IX.9.) 43.
Henri Paul Jules (XIter.) tr. 1889. 63.
Henricus (III.) tr. 1604. XII. XIII. 5.
6H. 7*. 166. 167. 177. 186. 191–
193. 195–197. 199. 205–207. 209–
245. 248. 249. 255. 262. 266. 272.
273. 348.
Henricus (H.V.) tr. (—), tr. 1674. XII.
12. 133*. 268–270. 274. 289.

1892
1848
1854
1693

overl.
1849

Henricus Johannes (Jer.IX.4.) 96.
Henricus. Zie ook Hendrik.
1847 Henriette Geertruida Wilhelmina
(Abr.VII.1.) tr. 1790.126*. 247.
280.
1873 Henriette Julie (Jer.XIter.3.) 110.
1781 Henrietta Margaretha (Abr.VI.3.) tr.
1767. 123.
(1805) Henrietta Margaretha (Abr.VII.2.) tr.
1805. 18. 127*A.
Henriette Pauline Julie (XIter.6.) 64.
Herman Johan (Jer.XIter.9.) tr. 1909.
111.
1897 Hermina Johanna (Jer.X.3.) 103.
1873 Hermine Johanna (Jer.XIquater.5.)
114.
Hugo (JH.X.7.) 71*. 230.
Hugo. Zie Karel Hugo.
Hugo Balder Sigo (Dan.XI.4.) 90.
Hugo Frederik Johan (Dan.XI.) tr.
1883. 85. 86 H. 87*. 88. 217.
1856 Hugo Gulian Eduard (X.2.) 53.
1770

1878
1882

1878

1654
1860

1654

1902
1875
1857

1905
1878

1890
1708

361

1710

ISABELLA MARIA (H.VI.3.) tr.
1758. 138.
JACOB ADRIAAN (niet bestaand)
noot blz. XIII.
Jacob Marius (Jer.XIter.6.) 110.
Jacoba Johanna (Jer.XIter.8.) tr. 1906.
110.
Jacobus (Abr.IV.2.) 118.
Jacobus Anthonie Johannes (Jer.X.1.)
tr. 1893. 105.
Jacques. zie Johannes Jacobus.
Jan Cornelis Gerard (XIter.4.) 64.
Jan Pieter Frans (Jer.XIter.5.) 110.
Jan Rudolph (JH.XIbis.) tr. 1883. 71.
75*.
Jeanne (XIter.1.) tr. 1911. 64.
Jeronimus (VI.9.) 25.
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1712
1738
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overl.
1763
1796

1795

1851

1649

1682

1911
1658

1708

1709
1767
1775

(––)
1828
1814

1710
1829

(––)
1862

1681
1683
1705
1771
1798

1682
1684
1775
1847
1872

1677

1754

1804

1878

1832

1908

(18..)

(18..)

1869
1870
1886
1777

1795

geb.
Jeronimus (VI.12.) tr. 1737. 25*. 355.
afb.
Jeronimus (Jer.VIII.) tr. 1763. 13. 29.
92H. 93*. 245. 246. 272. 273. 355.
356. afb.
Jeronimus Johannes (Jer.IX.1.) 95.
96.
Joannes (Jo.V.) tr. 1671. 12. 141*.
268. 274.
Joergen. Zie Georgius.
Johan Cornelis (Jer.XIter.9.1.) 111.
Johanna (Abr.IV.5.) tr. 1680, tr.
1990. 118.
Johanna (Jo.VI.2.) 143.
Johanna Catharina (Dan.VIII.3.) 80.
Johanna Cornelia (VIII. I.) tr. 1798,
32
Johanna Cornelia (niet bestaand). Zie
noot blz. XIII.
Johanna Elizabeth (Jo.V.2.1.) 142.
Johanna Jeronima (Jer.X.2.) tr. 1854.
102.
Johanna Margrieta (IV.8.2.) 13.
Johanna Margrieta (IV.8.3.) 13.
Johanna Maria (VI.8.) 24.
Johanna Maria (Dan.VIII.5.) 80.
Johanna Maria Cornelia (Jer.IX.3.)
96.
Johannes (Jo.V.2.) tr. 1709. 141*.
269. 279.
Johannes Jacobus (Jer.X.) tr. 1824.
97. 101*. 104 H. 273. 274.
Johannes Jacobus (Jer.X.4.) tr. 1866.
tr. 1883. 103*. 104. 271. 356.
zoon van Johannes Jacobus (Jer.X.8.)
104.
Johannes Jacobus (JH.X.9.) tr. 1896.
72.
Johannes Jacobus (Jer.XIquarter.3.)
tr. 1907. 113.
Johannes Jacobus (Jer.XIbis.3.) tr.
1912. 108.
Johannes Josephus (Abr.VII.5.) 130.

overl.

1853
1824

1889

1892
1884

1892

1821

1862

1806

1877

1651

1679

1606
1628

1624
1654

1687

1750

1834

1897

1881
1834
1645
1652
1665
1699
1888

1848
1645
1652
jong
1731

1743

1796

1671

1717

1733
1738

1733
1800

1774

1851

1661

(1702)

1695

vóór
1708

Joriaen. Zie Georgius.
Julie Elisabeth (JH.X.3.) tr. 1876. 66.
68*. 244.
Julius Hendrik (JH.X.) tr. 1849. 46.
59. 66H. 67*. 72H. 273. 274. 354
afb.
Julius Hendrik (JH.XI.2.) 74.
Julius Hendrik (JH.XI.1.) 76.
Juriaen. Zie Georgius.
KAREL HUGO (IX.10.) tr. 1848.
44*–46.
Krijn Adriaan (Jer.IX.8.) tr. 1838. 97.
LEPINA (Abr.IV.1.) tr. 1676. 118*.
270.
Lucia (III.1.) 8*. 245.
Lucia of Sytjen (III.10.) tr. 1652. 9*.
245.
MAARTJE. Zie Maritje.
Margaretha Johanna (IV.8.5.) tr.
(vermoedelijk) 1715, tr. 1747.
XVII. 13*. 335-339.
Mari Johan Henry (Jer.XIbis.) tr.
1879. 104. 107*.
Mari
Johan
Henry
Cornelis
(Jer.XIbis.1.) 107.
Mari Henri (Jer.IX.6.3.) 97.
Maria (IV.4.) 12.
Maria (IV.7.) 12.
Maria (H.V.2.) 134.
Maria (VI.2.) tr. 1726. 22.
Maria Augusta (JH.XIbis.2.) tr. 1909.
76.
Maria Catharina (VI.12.1.) tr. 1763.
25.
Maria Elisabeth (V.1.) tr. 1695. 15*.
122. 272.
Maria Elisabeth (VII.4.) 28.
Maria Elisabeth (Abr.VI.4.) tr. 1781.
123. 124.
Maria Elisabeth (Abr.VII.3.) tr. 1792.
128*. 129. 280.
Maria Magdalena (Abr.IV.6.) tr.
1685. 119.
Maria Magdalena (Abr.V.2.) 121
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geb.
1842

overl.

1871

Maria Theresia Victoria (Dan.X.5.)
84.
Maria Willemina (Jer.XIquarter.4.)
tr. 1893. 113.
Maritje (II.6.) tr. Vermoedelijk 1607.
5*. 192. 193.
Marius Johannes (Jer.XI.3.2.) 106.
Martinus (Dan.VIII.2.) 80.

1584

1616

1905
1766

1793

1582
1620

1617
1691

1812

1890

NEELTJE (II.5.) 5*. 192. 193.
Neeltje (III.7.) tr. 1647. 8*. 245. 269.
279.
Nina Julia (IX.5.) tr. 1836. 40.

1881

1881

ODO EMILE DEODAAT (XI.1.) 59.

1884
1805

1884

1845

1905

1814

1896

1867

1867

1885
1615

1639

1839
1642

1678

1663

1719

1697
1700
1710
1743

1699
1703
1711
1793

1775

1799

1675

1713

PAUL (XI. 2.) tr. 1910. 59.
Pauline Cornelie Henriette (IX.1.) tr.
1833. 36*. 48.
Pauline Geertruida (IX.2.2.) tr. 1866.
38. 39.
Peter Marius (X.) tr. 1850, tr. 1859.
XVIII. 36. 48H. 49*. 52. 273. 274.
327. 354 afb.
levenlooze zoon van Peter Marius
(X.5.) 53.
Peter Marius (XIbis.1.) tr. 1911. 62.
Peternella (III.5.) tr. 1636. 8*. 244A.
245A.
Petronella Ottolina (Jer.IX.6.5.) 97.
Petrus. Zie Pieter.
Pieter (V.) tr. 1670. XV. 12. 14H.
15*. 28. 247. 268–273. 277. 291.
351 afb. 358 portretlijst.
Pieter (H.VI.) tr. 1690. 134. 135*.
270. 281. 285. 289. 290.
Pieter (VI.1.) 22.
Pieter (VI.3.) 23.
Pieter (VI.10.) 25.
Pieter Benjamin (Abr.VI.5.) 124*
246. 247.
Pieter Cornelis (Jer.VIII.4.) 94.
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geb.
1851

overl.

1673
1679
1692
1851

(1694)
(1697)
1745

1655
1608

(1680)
1643

SYBURGA (Abr.IV.3.) tr. 1680. 118.
Susanna (III.2.) 8*. 244.
Sytjen. Zie Lucia.

1675

1757

1711

1711

1884
1698

1760

1726

1796

1767

1827

1775
1776

1777
1827

1801
1808
1831
1836

1856
1811
1832

1842
1850
1867

1847
1850
1903

WILLEM (van Blijenberg) (VI.) tr.
1697, tr. 1723. XIV. XV. 18. 20H.
21*A. 234. 272. 273. 278. 280.
289A. 290. 324. 351 afb.
levenlooze dochter van Willem
(VI.11.) 25.
Willem Ernest Gerard (Jer.XI.2.) 107.
Willem Hendrik (Abr.VI.) tr. 1732.
17. 121. 122*. 142. 1732. 17. 121.
122*. 142. 246A. 247. 347.
Willem Hendrik (VIII.) tr. 1753, tr.
1774. X. XV. XVI. 28. 30H. 31*.
273. 280. 347. 348. 352. afb. 353.
Willem Hendrik (Jer.VIII.3.) tr. 1806.
94.
Willem Hendrik (Abr.VII.4.) 130.
Willem Hendrik (IX.) tr. 1804. IX. 33.
34H. 35*. 47H. 272. 273. 353. afb.
Willem Hendrik (Jer.IX.5.) 96.
Willem Hendrik (IX.3.) 39.
Willem Hendrik (Jer.IX.6.2.) 97.
Willem Hendrik (Jer.XIter.) tr. 1865,
tr. 1871. 104. 109*.
Willem Hendrik (IX.2.1.) 38.
Willem Hendrik (JH.X.1.) 68.
Willem Hendrik (Jer.XIter.2.) 110.

ROBERT CLAUDE JACQUES
(JH.XI.) tr. 1889. 68. 73*.
Rochus (V.2.) 18*. 272. 289.
Rochus Georgius (IV.8.1.) 13*. 317.
Roeland (H.VI.1.) 136*. 138.
Rudolph Peter Johann (XI.) tr. 1880.
36. 52. 54H. 55*A. 57. 58. 71. 181.
206. 213.
Rudolph. Zie Hendrik Rudolph.

QUIRIJN (Jo.V.1.) tr. 1707. 141.
143*. 144.
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overl.
Willem Hendrik (Jer.XIter.9.2.) III.
Willem Joseph Alexander (Dan.X.4.)
84.

geb.
1836

overl.
1867

1868

1869

1893

Willem Lodewijk Adolf (Dan.X.2.)
84.
Willem
Marinus
Egbert
(Jer.XIquater.2.) 113.
Willem Robert (JH.XI.3.) 74.

AANGEHUWDE EN ANDERE PERSONEN
genoemd in de geslachtslijsten en de aanteekeningen.
Met schuinsgestelden letter zijn gedrukt de namen der aangehuwden en hunne afstammelingen.
VAN DER AA. schrijver. 32. 126. 135. 161. 163.
181. 222
van Aarden. M. Raad van Indië. 24.
van Abeleven. Arendina. 85.
Abrahamszen. schoolmeester. 233. 241.
Aesopus. 212.
Agostini. J. Lzn. schilder. 355.
Agricola. J. predikant. 230.
van Aken. H. notaris. 26.
Albertz. P. predikant. 163. 164.
van St. Aldegonde. Marnix. staatsman. 157.
Alewijn. A.Ch.M. 351.
van Alphen. Nieuw kerkelijk handboek. 164. 184. 255.
Altius. student. 204.
Alva. 156. 157. 163. 166.
Amelingh.
— Elisabeth. 141*. 142A. 069.
— Johannes. 142.
von Ammon. G.H. minister van Pruissen te 'sGravenhage. 339–343. 346.
André. A.Th. 41.
d'Ange. hugenotenfamilie, 158.
Anselmus. schuilnaam. 51.
Antonides. klerk. 303.
Arentz. J. predikant. 157. 180.
van Arkel. bouwkundige. 162.
Arminius. godgeleerde. 229.
Arntzenius.
— Otto. 32*. 346.
— Susanna Clasina. 30H. 32*. 352. 353 afb.
— Willem Nicolaas. 346.
Asarias. predikant. 238.
van Assendelft.
— Barthout Adriaan. 123.
— Beatrix. 124.
— Johanna Cornelia. 123.
— Maria Willemsdr. 120.
St. Augustijn. 217.
Avercamp. A. musicus. 87.
DE BACK. JAN. 138.

Baelde.
— Maria. 21.
— Pieter. 351.
— Robert. 351.
Backer. A.J. schutter. 286.
Bakker. Johanna. 101
Balen. M. stedebeschrijver. 21A. 277. 283 A. 289. 358.
le Ballear. Sara. 351.
Banks. W. Alkmaarder. 216.
van Barneveld.
— Anthony Johannes. 97.
— Carolina Wilhelmina. 97.
Barlaeus. J. rector. 193. 211. 212. 216.
Barthelmeeszn. Arien. 8.
Bartholomaei. S. predikant. 2H.
Baselius. J. predikant 259.
Basteels. notaris. 322.
Bastert. Nicolaas Johannes. 23.
Bastiaans. M. (Dreischor.) 262.
Bastingius. regent Statencollege. 203.
Bastius. P. stedekaart van 199.
Bauer. H. musicus. 89.
de Beaufort.
— Benjamin Pierresz. 120.
— Isabella. 120. 121.
— Pieter. 129.
— Pieter Bernard. 347.
van Beaumont. Johanna Maria. 15. 16.
Beck. Aletta. 23.
van Beestingh. Pieter. 17.
Been. J. archivaris. 188. 357.
Benion. Jan. 19.
van Bensum. P. klerk. 301.
Berggreen. A. P. deensch schrijver. 36.
van den Bergh.
— Dirk Dirkz. Zie Schelven.
— Johanna Wilhelmina. 100.
Bernardeau. Judith. 16.
Bernays. dichter. 88.
Bernelot Moens. H. zeeofficier. 55. 57.
Bernhardt. J. predikant. 184.
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Bentivoglio. kardinaal. 135.
Bertius. subregent Statencollege. 203. 205. 214–
216.
van Beyeren.
— Albrecht. graaf van Holland. 158.
— Johan. heer van Schagen. 162.
— Willem. heer van Schagen. 158.
Beyerinck.
— Helena Dina Lydia. 107.
— Willem. 107.
Bilderdijk. W. dichter. 291–293.
Bisdom. Anna Elisabeth. 17.
van Bla. C.H. koopman. 288.
Blaauw.
— Hendrik. 22. 25.
— Maria Elisabeth. 25A.
Blaeu. J. atlas van. 149. 161. 272. 356.
Blankaert. Elisabeth. 22.
Blankert. schutter. 286.
van Bleyenbergh. Willem. XV. 21. 279. 281–284A.
287. 289. 290.
Block. Dirk. 21.
Blonck.
— Elisabeth. 15. 16.
— Wouter. 284. 289.
Bloys van Treslong. Wilhelmine Lucretia. 96.
Bodecker. J. schilder. 351.
van Bodegom. Maria Sarah. 124.
Bodel J. burgemeester. 246.
Bodel Nyenhuis. verzameling. 162. 181. 222. 358.
Boel.
— Hendrik. 27.
— Johanna. XV. 26H. 27*. 352 afb.
Boeresteijn. J.J. 288.
Boers, hoogleeraar. 200.
van den Bogaert. W. rentmeester. 335.
van Boickborst gezegd Mollerus.
— Arnout. 118.
— Johannes Fredericus. 118*. 270.
Bok. Theodora Johanna Welmoet. 75.
Bols. C. (Dreischor.) 261.
le Bon. G. fransch geleerde. 163.
Bondt. E.C. notaris. 47.
Boogaert.
— Françoise Julie. 109.
— Henri. 109.
van den Boom. Gosewinus Hendricus Bernard. 39.
Boon. M. hoofdofficier van Dordrecht. 138.
Boot. Johanna Boudewina. 63.
Bor. geschiedschrijver. XI. 3. 173–175. 177. 178.
de Bordes.
— Adriaan Hendrik Jacob. 40.
— Alida Maria Constantia. 40.
Borger. predikantenlijst van. 154.
van den Bos. L. conrector. 283.

365

Bosch.
— Joost Coenrad. 13.
— Louise Anna. 98.
Bosch van Rosenthal.
— Edzard Jacob. 100.
— Gertrude Catharina Maria Johanna Cornelia.
98.
— Henriette Johanna Louise Nicolctte. 99.
— Johan Jeronimus Balthazar. 100.
— Johan Theodoor Hendrik. 100.
— Johanna Jeronima Balthazarina. 98.
— Lodewijk Hendrik Nicolaas. 98.
— Lodewijk Hendrik Nicolaas. 100.
— Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie.
100.
— Louise Anna Juliana Henriette Conradine. 78.
— Wilhelmina Catharina. 100.
Boschaerts. Maria Theresia. 126.
Bossu. vlootvoogd. 357.
Both.
— Arien Huyghen. 5A. 193.
— Geertjen. 5.
— Lysbetgen. 5.
— Maartjen. 5.
de Bourbon. Charlotte. 250.
van Brakel.
— notaris. 249.
— zeeoverste. 310.
— Judith. 351.
Brandt, geschiedschrijver. 129. 173. 212.
Braun. atlas van. 183. 357.
van Brederode. heer. 192.
Bredius. dr A. kunstvorscher. XIV.
Brinkman. Catharina. 94.
Broad-water.
— Antoinette Wilder. 70.
— Charles Arthur. 70.
van den Broek. R.J. regent Leprozenhuis. tegenover
79. afb.
Broersma. R. schrijver. 347A.
Brok. Giertje 25.
van Bronkhorst & Stirum. F.W. vlootvoogd. 310.
Brown. 60. (Browne).
— Gerharda Cornelia. 42*. 60. 73.
— John. 42.
— Thomas. 60.
— Walradine Sophie Louise. 73.
Bruinvis. C. W. archivaris. 210. 218.
de Bruijn. Johanna Conradina. 70.
von Brucken Fock. E. componist. 88.
Brüggeman. A. duitsch predikant. 155.
Brunings. Sibilla. 81.
Bryan. Elisabeth. 42.
Boat, krijgsoverste. 314.
Buhlman. Maria Elisabeth. 129.
Burchvliet. C.P. student. 211. 215. 218.
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Burgje. Cornelisdr. zie Cornelisdr.
van Burmania. B. gezant. 344.
Buysero. D. raad Adm. v.d. Maze. 308A
CAATRIJK. JOHANNA. 143.
Caland. P. waterbouwkundige. 55. 194.
Calvé-Delft. fabrieken. 59. 70. 71. 75. 76.
Calvijn. 178.
van Campen.
— Adriana. 134.
— Gabriel. 134.
van Campen. Aleida. XIII.
Carlyle. Thomas. 316.
Carnegie. Andries. 58.
Carpentaria, zie Timmerman.
de Carpentier. 135. 270.
— Arent Roelant. 138.
— Emerentia. 138.
— lsabeau. 290.
— Maria. 135*. 270. 290.
— Pieter. 290.
— Roeland. 135*. 290.
Catharina.... I*. 148. 272.
Carteret. lid Engelsche admiraliteit. 328.
Cats. Jacob. 267.
Chabot. Henriette Marthe. 62.
Charlotte Brabantina. prinses van Oranje. 250.
Charron. Marie. 16.
Chevallier. Mathile Jacques. 34.
Chichleij. sir T. 315.
Christophorus. Bernardus. predikant. 24.
Chumasero. Julia Kate. 70.
Cicero. 212.
Claes. A. diaken. 10H.
Claesz. T. (Medemblik). 174. 175.
Claus. Johanna Frederika. 106.
Clavareau. Adèle Augustine. 127.
Clemen. P. archaeoloog. 149. 35<5A.
Clerc Sterk.
— Alida Elisabeth. 94.
— Johannes. 94.
Cloot. G. twynhandelaar. 135.
Cloppenburg. J. predikant. 249.
du Cloux. W. H. directeur der Middelen. O.-I. 45.
Cochlinus. zie Cuchlinus.
de Cocq. L. gecommitteerde van Zeeland. 259. 263.
Coenders. E. dichter. 88.
Coenen. orkestdirecteur. 47.
Coers. Anna Gerardina. 71.
van Coeverden. P. getuige. HH.
Colenbrander. H.T. geschiedschrijver. 195. 229.
Collard.
— Adrienne Frederika. 114.
— Eduard. 114.
— Fernand Eduard. 113.
la Combe. F. 346.

Commersteyn.
— Abraham Jansz. 167. 208.
— Jan Jansz. 207. 208. 238.
— Jan Willemsz. 166. 167. 191*–193. 207. 208.
214–216.
Commersze. J. schrijffout voor Commersteyn. 167.
du Commun. David. XVII. 13A. 335–347.
Cool. T.S. schilder. 354.
Corbiere. koopvaardijkapitein. 67.
Cordes.
— Dirk. 75.
— Maria Augusta. 66. 75*.
Corffmaecker. P.C. predikant. 2H.
Cornelisdr. Burgje. 7*. 193. 232. 238. 244. 245.
248-251.
Cornelisz. Pieter. 166. 167. 207. 210.
Cornelisz.
— Bartholomeus. diaken. 264.
— Jan. schoolmeester.
— Leendert. (Dreischor.) 261.
— Petras. predikant. 167.
Cornelius, duitsch dichter. 88.
Cortenaer. E. Meesz. vlootvoogd. 310.
Costennan. (proces v. Zuylen.) 229.
Cosierus. Johan. 118.
du Court. J. predikant. 242. 243. 250. 251.
Craey. Antbmia. 17.
Cramer.
— Jan Andries. 84.
— Joseph Hubert. 84.
Christianus Leonardus. Zie Sinapius.
Crommelin.
— Claude Auguste. 69.
— Claude Daniel. 68.
— Elisabeth. 70.
— Gulian Cornelis. 69.
— Gulian Daniel. 32*. 33. 35. 353.
— Henri. 69.
— Jacques Broadwater. 70.
— Julie Elisabeth. 69.
— Kitty. 70.
— Maria Elisabeth. 72.
— Maria Jacoba. 72.
— Philip. 69.
— Robert Daniel. 32.
— Robert Daniel. Gulianzoon. 68. 69.
— Robert Daniel. C.A. zoon. 69.
— levenlooze dochter van Robert Daniel Gz. 69.
— Rudolph Maximiliaan. R.D. zoon. 70.
— Rudolph Maximiliaan. C.A. zoon. 69.
— Rudolph Maximiliaan. R.M. zoon. 70.
Crommelin & Soonen. Daniel. 32. 35. 67–69.
van Cromstrien. C. burgemeester. 246.
Cromwell. Oliver. 316.
Crijnsze. W. predikant. 228. 239.
Cuchlinus. regent Statencollege. 4. 205*. 207–209.
211. 214. 217. 219.
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Cuper. Anna Margaretha. 97.
Cuperus. Suzanna. 99.
VAN DALEN. J.L. archivaris. XV. 21A. 281. 284.
287. 290. 358.
van Dam.
— Brigitta Susanna Jacoba. 83.
— (van Brakel) Maria Charlotte. 99.
Damman. C. predikant. 221.
van Daun & Falckenstein. Wijrich. 3. 151–153.
Deelman. C.T.M. predikant. 211.
Denick.
— François. 16.
— kind van François. 17.
— Gerard. 16.
— Gerard Daniel. 16.
— Maria Elisabeth. 17.
Denner. B. schilder. XV. 352.
von Dessau. pruissisch veldmaarschalk. 347.
van Diest.
— Appolonia Agatha. 13*. 335. 336. 338. 339.
— Nicolaas. 13*. 335. 339.
Diemont. C. fabrikant. 37.
Dierckens E. predikant. 222.
Diericxz. P. predikant. 165.
Digues de la Motte.
— Catharina Wilhelmina. 17.
— Cornelis. 16.
— Daniël. 15*. 122. 272.
— Daniël Dzoon. 16.
— kind van Daniël. 18.
— Elisabeth. 16.
— Johanna Catharina. 16*. 17.
— Johanna Magdalena. 16.
— Johanna Magdalena. 17*. 122. 247.
— Margarita Cornelia. 18.
— Margarita Maria. 18.
— Maria Elysabeth. 18.
— Pieter Daniël. 16.
— Rochus Paulus. 18.
— Wilhelmina Catharina. 17*. 128.
Diodati.
— Charles. 129.
— Eduard. 129.
— Geertruida. 129.
— Jacob. 128*. 129. 280.
— Jacoba. 128*. 230.
— Jean. 129*. 230.
— Maria Elisabeth. 128.
— Martin. 129.
— Martin Jacob. 128. 129.
— Philippe. 129.
— Philippe. 129.
— Willhelmina Henriette. 128.
Disraeli. B. staatsman. 342.
Dittlinger.
— Cornelis Erneste. 110.
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Dittlinger.
— Julie Agathe. 110.
— Louis, 110.
Doelman. L. diaken. 264.
van Dokkum. dichter. 88.
Donteclock. R. predikant. 207.
Doornik. Jan. 123.
van Dorp.
— Corinne. 62.
— Jan. 62.
Dozy. G.J. leeraar. 51.
van Driel. H. (Dreischor.) 262.
Droste. C. schrijver. 314. 316.
Dufour.
— Florentin Charles. 99.
— Gertrude Catharine. 99.
— Henri Lodewijk Johan. 99.
— Iman. 98.
— Lodewijk Hendrik Nicolaas. 98.
— Raimond. 99.
Duker. A. C. predikant. XII. 196. 212. 240.
van Dijk. 113.
Dijkgraaf.
— Jacob. 143.
— Johanna. 143.
VAN ECK. WILHELMINA BERENDINA. 34. 42.
van Eeden. F. dichter. 86. 88.
van Eeghen.
— A.W. Jr. koopman. 56.
— J.H. bankier. 56.
Elisabeth, koningin van Engeland. 184.
van Elsbroek. J. M. XIII.
Engberts. Maria Aurelia. 76.
Engels. P.H. schrijver. 294. 295. 297.
Engels. hugenotenfamilie d'Ange. 158
van der Ent. schutter. 286.
Erbervelt.
— Adriana Catharina. 17.
— Daniel. 18.
— Daniel Jacob. 18*. 127A.
— Elisabeth Cataryna. 17.
— François Jacob. 18.
— Jacob. 17*. 128.
— Jacoba Modesta. 17.
— Johanna Wilhelmina. 18.
— Katharina Maria. 18.
— Maria Elisabeth. 17.
— Pieter. 17.
— Wilhelmina Cornelia. 17.
— levenlooze kinderen van Jacob. 18.
van Erpers Royaards.
— Augusta Theodora Charlotte, III.
— Cornells Gerhardus Theodorus. III.
van Erp Taalman Kip. geslacht. 119.
Eschauzier. Caroline Anna. 102.
Esser. Bernardus Hendrikus. 39.
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Esser. Mechteld. 39.
Esserman. Anna. 81.
Evelijn. John, schrijver. 314. 315. 328.
Evertsen. C. Czn. vlootvoogd. 310.
FABRICIUS. A. 352.
Faesch. koopman. 35.
Faassen.
— Isaac. 136.
— Isabella Wilhelmina. 136.
— Josina Maria. 136.
— Roeland Isack. 136*. I37A. 138. 270.
— Roeland Pieter. 136.
— Willem Hendrik. 136.
Faassen – Nolthenius. 12. 137. 269. 270*.
— Abigail Catharina. 137*A. 270.
— Johan Herman. 137.
— Johan Herman. 137.
— Isaac. 137.
— Roeland Isack. 136*. 137A. 138. 270.
Fagel. staatsman. 345.
Falck. A.R. staatsman. 194.
Ferraque. P. schoolmeester. 463.
Fetmenger.
— Abraham Gotfried Pieter. 52.
— Jeanne. 52*. 53H. 354 afb.
Firth.
— Belle. 72.
— William. 72.
Fleurkens. predikant. 209. 231. 243.
Florianus. zie Fleurkens.
Flierdl. Maria. 39.
Fokken. Anna. 83.
van Foreest.
— A. dokter. 216.
— E. predikant. 218.
— J. student. 218.
Forsten Verschuir. J. C. XIIL
H. Frans van Assisi. 217.
Fransen van Eck.
— Catharina Cornelia. 33.
— Cornelis. 33.
Fransz. Reinier. magistraat. 174. 175.
— Robert, duitsch musicus. 88.
Frederik de Vrome van de Paltz. 157.
Frederik de Groote, koning van Pruissen. 339-348.
Frederik Wilhelm I, koning van Pruissen. 343.
de Fremery. N.J. XIII.
Fruin.
— R. archivaris. 246A. 347.
— R.J. geschiedvorscher. 157. 316. 319.
de Fumal. luitenant-kolonel 128.
GAKELIUS. P. rector. 234- 242.
Gasman.
— Elisabeth Catharina. 101.
— Willem. 101.

Caymans. Antoinette Sophia. 41.
van Gellinckhuizen.
— Daniel. 117.
— Sara Magdalena. 117.
— Tobias, student. 211. 215.
Gerardz. Christina. 21.
Gerobulus. J. predikant. 184. 185.
Gerrits.
— Cornelia, (zie Neeltje).
— Geertje. XII. XII. 4*. 166. 167-169. 184. 186.
191 – 194. 207. 208. 210. 214. 215. 219. 220.
— Gerrit. 4. 166. 167. 210.
— Neeltje. 167. 191.
Gerrits.
— Anthony, banneling. 166.
— Reijnier alias Vos. banneling. 166.
Gerstecoren. J. notaris. 20.
van Geuns. koopman. 37. 101.
Geus. Cornelia. 27.
Geyer. Sara Johanna. 44.
van Ghezel. Jacob. 246.
Glazener.
— Andries Nicolaas. 106.
— Anna. 106.
van der Goes. Antonides. dichter. 291. 316.
Gomaras. F. godgeleerde. 214. 229.
van Goolen. Cornelia. 19.
Gonnet. archivaris. XI.
Gooson. (proces van Zuijlen). 334.
Goyckerus. J. predikant. 184. 185.
de Graaf. Clara. 271.
van der Graef. H kapitein der schutterij. 285-287.
Grainger. P. pianist. 89.
van der Griend. C.E. predikant. 258.
van der Grift.
— Bernard. 32.
— Sara. 31.
gebroeders Groeninx (proces van Zuylen). 334.
de Groot.
— Cornelis, hoogleeraar. 214.
— Hugo, staatsman. 230.
Grootvelt.
— J. van. lid Adm. v. d. Maze. 314.
— Jeanne Constance. 346.
— Willem. 346.
Grote.
— Richard. 82.
— Therese. 82.
— Johanna. 82.
Groth. Claus. dichter. 88.
Goujon. (proces van Zuylen). 334.
Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl. majoor. XIV.
331
Gijselinck. J. gecommitteerde v. Zeeland. 263.
DE HAAN. A. Antz. koopman. 67.
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de Haan. A. notaris. 288.
de Haes. F. Jr. dichter. 352.
Haarlijnck. J. Mzn. predikant. 11.
van Haeften.
— Adriaan Constant. 63.
— Adriana. 19.
— Petronella Adriana. 63.
Hageman.
— Barend. 25.
— Bernardus Wilhelmus. 25.
— Jeronimus Hendrik. 25.
— Roelof. 25.
Hakkius. predikant. 178. 179.
van Hall. F.A. minister. 50.
van Hardenbroek.
— Johan Adolph. 85.
— Reiniera Alexandrina Susanna. 85.
van Hardenbroek. J. zeekapitein. 309.
Harpignies. fransch schilder. 73.
den Hartog. P. predikant. 253.
Hartwich. burgemeester. 227.
Hasselaar. Hendrika Cornelia. 23.
Hazius. A. student. 4. 209.
Hebden. fir J. gezant. 328.
van Heeckeren van Brandsenburg. Constance
Pauline Louise. 109.
Heine. H. dichter. 88.
Heldring. B. president Handelmaatschappij. 56.
von der Hellen. B. legatie secretaris van Pruissen te
's Hage. 346.
van Hemert. G. A. schutter. 285.
Hendriksz. B. predikant. 170. 171.
Hennings. Suzanna. 39.
Henricus. predikant. 176.
Herman. Cheruskervorst. 147.
Heshuijzen. A. klerk ter Admiraliteit. 319-321. 329.
332. 333.
Hespe. L. predikant. 164.
Heugelbosch. J. (Huchelbos.) 332. 333.
van den Heuvel (proces van Zuylen). 334.
Heijblom. Jacob Hendrik. 94.
Heynsius. J. predikant. 251.
Hodges. Ch.H. schilder. 353.
Hoekstra. J.K. gezagvoerder. 101.
de Hoest. geslacht. 269.
van Hoeij. commies. 314. 327.
Hosser.
— A. heer van Bommenede. 222. 267.
— R. heer van Bommenede. 222. 268.
Hogenberg. atlas van. 183. 357.
Hogerbeets. staatsman. 230.
Holl. Richard, componist. 88.
Holstechius. G. predikant. 184. ipiA.
van Holthe. Roelina Gysberta Gerardina. 100.
van den Honaert. Zie Nolthenius van den Honaert.
van den Honert. Zie van Wesel.
't Hoofd. Samuel. 271.
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Hoogeveen.
— Cornelis. 95.
— Geertrui Catharina. 95.
Hooglandt Steeling. Maria Jacoba Wilhelmina. 40.
van Hoogstraten.
— David, schrijver. 283.
— Samuel, schilder. 283.
Horatius (werken van) 208. 209. 219.
Houbraken. graveur. 353.
Houck. Johanna Dorothea Frederica. 111
van der Houck. Maria. 133.
van Hout. J. secretaris van Leiden. 203.
Houten H. Alkmaarder magistraat. 216.
Hovy.
— Cornelia. 39.
— Elisabeth. 39.
— Elisabeth, 39.
— Emelia Pauline. 38.
— Gulian. 39.
— Hendrik. 38.
— Hendrik Willem. 39.
— Isaac. 39.
— Isabelle Sophie. 39.
— Jacob Lodewijk. 39.
— Johannes. 39.
— Judith Catharina. 39.
— Maria Wilhelmma. 39.
— Pauline. 39.
— Pauline Conelie Henriette. 39.
— Paulus. 39.
— Pierre Corneille. 137.
— Robertine Louise Inès Pénélope. 137.
— Willem. 38. 39.
— Willem. 39.
— Witius Hendrik. 39.
de Hubert. J. baljuw. 267.
Huiberes. J. landmeter. 223. 225.
de Hullu. J. archivaris. XVI.
Hultman. C. procureur-generaal. 44.
Humphries.
— Mabel Irene. 113.
— William. 113.
Huyberts. (ook Huybregts geschreven.)
— Andries. 22.
— Maria. 22*. 25.
Huybrechts. Johanna, 11*. 257.
Huygens.
— Constantijn (vader). 267. 338.
— Constantijn (zoon). 315. 316. 327.
ILGEN. Duitsch archivaris. 148.
Imola. bisschop van. 157.
van Ittersum. A.M.K.W. ingenieur. 55.
JACOBUS II van Engeland. 315.
de Jager. H. archivaris. XII. 167. 221. 228.
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Jansse.
— P. (Dreischor.) 261.
— Y. (Dreischor.) 265.
Jansz. Barent. 193.
Jansz. S. predikant. 163. 164.
Janze Ymerd. (Dreischor.) 265.
Jodoci Niesken. dienstmaagd 184.
Jones. Frances. 113.
de Jong.
— Coenraad Jacobus, 111.
— Huibert Willem Coenraad Johan. 110.
— Willem Coenraad. 111.
Joosse. A. diaken, 10H.
Joosten. A. (Dreischor). 267.
Junius.
— Adrianus. rector. 214.
— Frans. hoogleeraar. 223.
KALDENBACH. J. A. rector & schilder. 353.
Kalff. G. hoogleeraar. 4. 189A.
Kamerlingh Onnes.
— Elisabeth Maria. 71.
— Harm. 71.
— Harm Hendrik. 71.
— Heike. 69.
— Jenneke. 71.
— Menso. 71.
de Kanter.
— Anna Petronella. 69.
— Philip. 70.
— Willem Johannes Hendrik. 69.
Karel II van Engeland. 314. 315. 328.
Karel V. Keizer. 250.
Keller. Reintje. 85.
van Kempen. H. 56.
Kemper.
— Jan Rudolph. 36*. 37. 67.
— Zacharias. 36*. 67.
van Kerchem.
— Cornelis. 96.
— Lucretia Wilhelmina. 96.
Kerkhoven. Polyander à. 315.
Keuchenius L.W.C. staatsman. 44.
Keyser. Theodora. 19.
de Keyser. R. koopman. 281.
Kievit. J. advocaat-fiskaal. 301. 308. 314-316. 327.
329.
Kip.
— Abraham. 119.
— Diderick. 119.
— Diederick. 119.
— Hester. 119.
— Huberta Maria. 119.
— Huybert. 119.
— Maarten. 119.
— Magdalena Catbarina. 119.
— Martin. 119.

Kip.
— Willem Frederik. 119.
— Willem Frederik. 119.
Kit van Heyningen.
— Arent. 102.
— Hendrik. 102.
— Hendrik Martin. 102.
Klanke. duitsch leeraar. 148. 151. 154.
Knappert. hoogleeraar. 226. 230. 231. 268.
Knuttel. bibliothecaris. XII. 163. 236.
Koeman. J. dichter. 3. 188. 189.
Koers. Anna Gerardina. 71.
Kolff. Cornelia Wilhelmina Margareha. 103.
Koopmans.
— Johanna. 48H. 52*. 354 afb.
— Klaas. 52.
Koppen.
— Kornelisz. roomsgezinde. 162.
— Nanning. roomsgezinde. 163.
Korner. Th. dichter. 88.
Kramer, taalkundige. 147.
Kroessen.
— Frederika Mathilda Cornelia. 112.
— Willem Egbert. 112.
Krok. M. hopman. 162.
Kuchlinus. zie Cuchlinus.
Kummich. Anna Antoinetta. 36.
Kuijper van Harpen. Jacoba Henriette Petronella.
111.
Kuyper. A. staatsman-predikant. 58. 178.
VAN DER. LAAN. ELISABETH. 11*. 287.
Labarre. N. bsse. Mulert. 153. '.
van Langevelt.
— Abraham. 119.
— Cornelis. 118.
— Magdalena Margaretba. 119.
Ledeboer. Adriana. 40.
Leemans.
— W.F. ingenieur. 55. 181.
— A. bsse van Heerdt. 181.
Leenaertse. C. diaken. 10H.
Leers. A. boekverkooper. 308.
van Leeuwen. Geertruida. 16.
van Leeuwen. J. koopman. 287.
van der Lely.
— Adriaan Sybrandisz. 120.
— Maria. 120.
van Lennep. J. letterkundige. 4. 51. 189.
Leo. predikant. 228.
Leonardus, zie Sinapius.
Leysten. Sara. 135.
Liens. Dyna. 13.
graaf van Limburg en Bronkhorst. 3. 152. 153.
Linteloo. H. binnenvader Leprozenhuis tegenov. 78.
Lodestein. J. klerk. 298. 299.
Lohr. Louise. 99.
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de Loriol. 270.
— Jan Daniel. 137A.
— Perceval. 137*. 270.
— Rodolphe. 137.
— Roland Auguste Nicolas. 137.
Louckhorst. geslacht. 269.
Lucas, predikant. 163. 164.
Luden. reeder. 37. 101.
Luise. koningin van Pruissen. 156.
Lumey. geuzen-aanvoerder. 195.
Lupardus. Wilhelmus. 271.
Lups. Govert Jr. 83.
van Lyckendorp. J. rector. 192.
Lijdius.
— J. hoogleeraar. 217.
— J.M. predikant. 7. 217. 236. 238.
MAAS GEESTERANUS.
— Pauline Sophie. 42.
— Pieter. 42.
de Man.
— Adriana Elisabeth Jacoba. 126.
— Anthony Willem Hendrik. 126*. 247.
— Cornelia Catharina Martina. 127.
— Mathijs Willem Godfried. 127.
— Maximiliaan Jacob. 126*. 274.
— Maximiliaan Jacob. 126.
Marais. schrijver. 166.
van der Marck.
— Cornelis Jacob. 123.
— Henrietta. 123.
— Henrietta Johanna. 123.
— Johan Hieronimus. 123.
— Johanna Cornelia Jacoba. 123.
de Marez Oyens. J.C. minister. 56.
— H.J. bankier. 56.
Marinkelle. J. schilder. 355.
van Marle.
— Geertruid Albertina Johanna. 62.
— Hendrik Rudolph. 62.
Martensz. P. secretaris. 232.
Martinet, natuuronderzoeker. XVI.
Martini Buys.
— Anna Maria Emelie. 37. 38.
— Paulus Hendrik. 37.
Mathe. G. schrijffout voor Nolthenius. 163. 164.
du Maurier. gezant. 129.
Maurits. prins van Oranje. 129. 179. 229.
de Marquette. generaal. 148.
Mecron. (Micron). M. predikant. 178.
van der Meer. A. predikant. 259.
Meerman. Elisabeth. 142.
Mees. G. Az. schrijver. 319. 330. 331.
van Meeuwen. J. raad Admiraliteit. 309.
Meeuwiszoon Rochus. timmerman. 357.
Mekking.
— Cornelis. 83.
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Mekking. Maria. 83.
Melanchton. 178.
Mendoza. spaansch bevelhebber. 148.
Mertens.
— Jobann Martin. 89.
— Judith Engelberta Adolphine. 89.
— Maria Theresia Jacobina. 81*. 82H.
— Wilhelmus. 81.
Mery. D. (Dreischor.) 264.
van der Meulen.
— Dirk. 93.
— Johanna Maria. 13. 92H. 93*.
— Pieter. 13.
van Meurs. P.A.N.S. archivaris. 134.
Mey. Maria. 129.
de Mey. P. burgemeester. 314.
Meyer.
— Geertruida Ernestina. 107.
— Jannette Jacoba. XVII. 103*.
— Lucas. 103.
Meyer. D. predikant. 268.
Micron, zie Mecron.
Minne. M. (Dreischor). 265.
Moes. W. Iconographia Batava. 351. 352.
Molhuyzen. P. C. bibliothecaris. 200.
Mollerus. Zie van Boickhorst.
Mollerus van Westkerke. H. 347.
de Monbrison. Marie Georgine 137.
Monbrun. notaris. 336. 337. 338.
Monck. Adriana Petronella. 32.
Monheim. humanist. 151.
Mossel. violoncellist. 90.
de la Motte & Nolthenius. 21.
Mouton. Johannes Martinus Cornelis. 41.
Mulford. P. engelsche schrijfster. 89.
Muller. pamflettenverzameling. 228.
Mulock. G. commies-generaal. 313. 314.
Munthe de Morgenstjerne..
— Anna Petra Henrietta. 127.
— Jacob Wilhelm. 127.
— Maximiliaan Jacob Cornells. 127.
Musse. Willem. 143 A.
Muys van Holy. A. 290.
NAGELMAKERS. Zie Aanvulling.
— Catharina Martina. 125*. 129.
— Henricus Josephus. 125.
Nanninga Uitterdijk. J. archivaris. XIIA. 186A.
Napoleon I. 156.
von Natzmer. vriend van Frederik de Groote. 34.
Nederburg. B. 92.
Nedermeyer van Rosenthal.
— Jeanne. 99.
— Lodewijk Hendrik Nicolaas. 99.
— Lodewijk Hendrik Nicolaas. 99.
— Samuel Johannes Theodorus Hendricus. 99.
— Theodoor Lodewijk Samuel. 99.
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van Nes. Aert. vlootvoogd. 310.
van Neten. A. notaris. 14. 269. 270. 276. 288. 289.
Neujean. Josephine. 84.
Neuman. J.H. schilder. 354.
van Neurenburg. J. raad Admiraliteit. 308.
Niekerk. Hilletje. 83.
van Nierop. A.S. advocaat. 50.
Niessen. C. raad Admiraliteit. 306.
van Nispen. M. schrijver. 283.
Nolding. G. duitsch student. 151.
Nollenhuis. schrijffout voor Nolthenius. 184.
Noltenius.
— hofprediker. leermeefter van Frederik de
Groote. 343.
— Elisabeth Johanna. XIII.
— Johan Christoph. XIII.
Noltenius van Elsbroek. XIII.
Nolthenius van Bleyenberg. (bijnaam.) 21.
Nolthenius van den Honaert. (bijnaam.) 120.
Nolthenius & Co. Willem. 21.
Nolthenius & van der Meulen. Wed. 79.
Nolthenius de Man. 9. 126*. 247. 280.
— Eugenia Anna Philippine. 126.
— Henriette Maximiliana Elisabeth Theresia.
126.
— Maximiliaan Jacob. 126*. 247.
— Maximiliaan Jacob. 127.
Noordwijk. Adriaan. 271.
van Noordwijk.
— Cornelia. 19.
— Rochus. 19.
Noorthoeck. A. Azn. diaken. 10H.
Noortwijck. Maria Elisabeth. 32.
VAN OLDENBARNEVELT. JOHAN. staatsman.
129. 135. 162. 179. 229. 230.
Onderwater.
— Amarantha. 136*. 138A.
— Pompejus. 137.
van Oort. J. dichter. 283.
Orlers. stedebeschrijver. 199. 200.
Otlet & Wilmart. 55.
van Ouderkerk. J. koopman. 26.
d'Oultremont. heer van Schagen. 162.
van Overzee. geslacht. XIX.
Oyens & Zonen. H. 56.
VAN PABST. bataljon. 128.
Paets. A. ontvanger-generaal. 295.
Padmos. P.J. bouwkundige. 358.
gebroeders Palthe. 76.
van der Paltz. geslacht. XIX.
Panhuyzen. L. predikant. 170. 171. 176. 177.
Panzendorf. 343.
Paquet. J. predikant. 118.
Paradijs.
— Nicolaas. 22.

Paradijs.
— Willem Jacob. 22.
— Willem Jacob. 22.
Pasques de Chavonnes.
— Bathazarina Johanna. 23.
— Pieter Rochus. 23. 24.
Pauw van Wieldrecht. Gertrude Anna. 100.
Paijen. Bertha Johanna Charlotte, 111.
Pepijs. S. engelsch schrijver. 315. 316. 328.
van Percen. Catharina. 271.
Perk.
— J. dichter. 88.
— J.J. administrateur. Dt. Kolonien. 129. 279.
280.
Philips II van Spanje. 225. 321.
Pierson. A. schrijver. 88.
Pietersz. J. Medemblikker. 175.
de Pinto. A. rechtsgeleerde. 49.
von Planta. regiments-bevelhebber. 345.
Plautus (werken van) 208.
Plevier. J. thesaurier. 246.
van der Pligt. D. stedenaar. 288.
Ploos van Amstel. B.J. advocaat. 51.
von Podewils.
— kabinetsminister. 341. 342. 345.
— O.C. gezant van Pruissen te 's Hage. 342.
Points. N. klerk. 298.
van de Poll. Bella Adriana Geertruida. 105.
Polyander à Kerckhoven. J. 315.
Pompe van Slingeland.
— Maria Anna. 124.
— Michiel. 124.
Pompoene. M. ouderling. 261.
van der Port. B. predikant. 267.
van der Pot.
— Adriaan. 28.
— Govert. 28.
— zoon van Govert. 28.
Potgieter. dichter. 88.
Potié. Nannet. 346.
Pronk. C. teekenaar. 356.
Prynne. engelsch schrijver. 3. 188.
Pus. Hendrik. luitenant-kolonel. 138.
Pythius. A. notaris. 318. 323.
DE QUACK. HESTER. 105.
Quartero. Félicine Caroline. 113.
Radboud. koning der Friezen. 170.
Rahusen. H.J. bankier. 56.
Rees. Gilles. 338.
Reitsma. J. schrijver. XII. 2. 6. 163. 164. 234.
Rembrandt. 268.
Repelaer. Lucia 135.
van Rest. G. landmeter. 255.
Rethaan. geslacht. 269.
Richter. duitsch predikant. 148.
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van Riele. Haesgen Jacobs. 117.
Rietstap. wapenboek. 280.
Roeff. notaris. 338. 339.
Roeloffs. Ernestine Caroline Jacoba. 64.
Rolandus.
— Anna, 271.
— Jacobus. 271.
Roman. Z. teekenaar. 222. 223. 225. 357.
Romeyn. L. (proces v. Zuylen) 332. 333.
de Roore. J. schilder. 352.
Roosevelt. Theodoor. 58.
de Rop. A. dichter. 88.
van Rosenthal. Hans Heinrich Conrad. 98.
Rosman.
— Adriana Maria. 102.
— Arend. 102.
— Arend Johan. IO2.
— Elisabeth Martina. 103.
— Emilie Gerardine Johanna. 102.
— Johanna Jacoba Martina. 102.
— Martin Marie.
van Rossem.
— Elisabeth Bryan Kate. 42A.
— Gerard. 40.
— Gerhard. 40.
— Hugo Paul. 42.
— Jan Hendrik. 40.
— twee kinderen van Jan Hendrik. 40.
— Jan Hendrik. 42.
— Johan Adriaan. 41.
— Julia Adriana. 41.
— Julius Gulian Eduard. 41.
— Lambertus Vincentius. 41.
— Maria Jacoba Johanna Wilhelmina. 41.
— Nina Julie. 40.
— Nina Julie Maria Jacoba. 41.
— Peter Arthur Hugo. 41.
— Paul Henri Rudolph. 41.
— Wilhelmina Maria Jacoba. 40.
— Willem Hendrik. 41.
van Rossem. A. schoolmeester. 241.
Rothuys. T. predikant. 2H.
Roussin d'Ocquerre. officier. 138A.
de la Rue. schrijver. 141.
Rupertus. S. predikant. 170. 171.
Rust. Maria Elisabeth. 89.
Rutgers. Victor Henri. 39.
Ruysch. J. procureur-generaal. 321. 330. 332.
de Ruyter. Adriana Jacoba, 126.
de Ruyter.
— J. schilder. 286. 287.
— Michiel. vlootvoogd. 309. 310. 314.
Rijckewaert. predikant. 231.
SAENREDAM. schilder. 357.
de Salis. Abigael Catharina. 137.
van Sanden. Frederica August. 79.
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Sanderson. Hendrina Johanna. 95.
Sandt van Nooten. Agatha Margaretha. 110.
Sartorius. J. predikant. 170–172.
de Savornin. M.A. burgemeester. 246.
de Savornin Lohman. Witius Hendrik. 38.
Schaep.
— Burgje Cornelisdr. zie Cornelisdr.
— Jan Cornelisz. 232.
— Meeus Cornelisz. 232.
van Schagen. Jacob Hendrikz. 9*. 245.
Schawacht. Anna Margaretha. 108.
Schelte. Johanna Maria. 93.
Schelven. Dirk. 166. 167. 210. 216.
van Schelven. A.A. predikant. 157.
van Schie. Margaretha. 31.
Schill.
— Pieter Adolf. 103.
— Wilhelmina Adolphina. 103.
Schimmel.
— Elisabeth Mathilda. 70.
— John. 70.
Schnebbelie. C.F.M.H. ingenicur. 55.
Schöltgen. J. duitsch predikant. 154.
Schopman. Anna Geertruid. 13.
Schorer. bruid van P.B. de Beaufort. 347.
Schotel. G.D.J. letterkundige. 129. 195. 199. 200.
204. 214.
Schouman. A. schilder. 353.
Schreuder.
— Conrad Herman. 105.
— Maria Sophia. 105.
Schröder. Martin Hendrik. 98.
Schubert, duitsch archivaris. 148. 149.
Schuitemaker. J. uitgever. 52.
Schuringa. P. leeraar. 51.
Sebastian. Maria Augusta. 75.
Sellers. E.J. amerikaansch geslachtkundige. 135.
Sepp. godgeleerde. 240.
Shehan. Mary Elisabeth. 70.
Siburga. zie Burgje Cornelisdr.
Sinapius. C.L. predikant. 171.
van Sirtema.
— Douwe. 44.
— Johanna Henriette Cornelia. 44*. 46.
van Slingeland. Anthonia. 28. 271.
Sloten. Tullius Jouckonius. predikant. 2H. 164.
Slotsboo.
— Heinrich. 23.
— Maria Judith. 23.
Smissaert. Louise. 69.
Snellen. J. zeeoverste. 310.
Snellius. (werken van). 208.
Snetlage. Hylkje. 106.
van Solms. prinses Amalia. 269.
Sommer Hans, componist. 88.
van Son.
— Cornelia. 19.
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van Son.
— Cornelia. 19.
— Hendrik. 14H.
— Jan. 19.
— Johannes. 19.
— Louis. 19.
— Margaretha. 19.
— M. regent leprozenhuis. tegenov. 78 afb.
— Petrus. 14H. 18. 19*. 21. 272. 287. 288. 324.
335
— Pieter. 19.
— Rochus Johannes. 19.
Sonamaens. (Sonnemans). Josina. 135.
Sonoy. D. stedehouder. 174–179.
Sophocles, dichter. 88.
Speelman. D. 327.
de Spinoza. Baruch. XV. 283. 284.
Spronk. A. zangeres. 89.
Spruyt.
— Adriaan. 13.
— Jacob. 13*. 30. 280. 335. 339.
— Margaretha Cornelia. 13.
Spijkerman. Susanna. 118.
Stamperius. L. predikant. 243. 251.
Stanhope, lord T. 315.
Stavenisse. Maria Jansdr. 120. 121.
van Steenwijk. W. predikant. 175. 177.
Stellemans. M. (Dreischor). 265.
van der Stellen. Hendrik. 24.
Stephenez. Elisabeth. 128.
Stieler. dichter. 88.
Stieltjes. T.J. ingenieur. 55.
van Stipriaan Luïscius.
— Abraham. 128.
— Abraham Gerard. 128.
— Gerard. 129.
de Stouten. J. (Dreischor.) 261. 262.
de Stoutz. Madeleine Albertine. 138.
Strick van Linschoten. Gcertruida. 37.
van Strijen. Q. notaris. 269.
Stuart. Charles Edward. 60.
de Stuers. V. referendaris. 58.
de Sturler. regiment-bevelhebber. 345.
Sturmfels. H. engelfche schrijfster. 89.
Swartbecq. Cornelia. 141.
Swarth. H. dichteres. 88.
Swaving.
— Anthonie Johannes. 105.
— Maria Catharina Cornelia. 105.
Swellengrebel.
— Anna Maria. 24.
— Sergius. 24A.
Sybrandus. predikant. 165.
Sylvius, advocaat. 319.
Sythoff. notaris. 335.

Talleijrand. staatsman. 325.
de Tannenberg.
— Catharine Elisabeth Caroline. 82.
— Charles Guillaume. 81.
— Johann Wilhelm. 81.
— Louise Anna Elisabeth. 82.
— Theresia Catharine Johanna Elisabeth. 82.
Taurin J. predikant. 239.
Teding van Berkhout.
— Emile Arnold. 64.
— Jacob Johan. 64.
— Petronella Adriana. 64.
Teehuygius. M. predikant. 251.
Teens. N. (Dreischor.) 265.
Tegel. Deliana Glaudina Catharina. 109.
Temminck.
— Adriana Maria. 103.
— Johan Jacob. 102.
— Johan Jacob. 103.
— Johan Jacob. 103.
— Johanna Jeronima Elize. 103.
— Johanna Jeronima Elise. 103.
Tempelteij. dichter. 88.
Ternede. J. schutter. 285-287.
Teysenrooth.
— Anna Elisabeth. 83.
— Ernst Frederik. 83.
Theodori. Theodorus. Zie Schelven.
Theophilus. student. 208.
van Thienhoven. gecommitteerde v. Zeeland. 259.
Thomasze. D. ouderling. 249.
Thomson. C. deensch schilder. 36.
de Thouars. hertog. 250.
Thullius. Zie Sloten.
Tideman. B. (Apeldoorn.) 51.
Timmerman. A. predikant. 221. 231.
Toll. Cornelia. 23.
van Toll. Maria. 277.
des Tombe. Francesca Maria. 69.
Torck. A. raad Admiraliteit 308.
Tromp. Maria Sara. 112.
Tromp.
— Cornelis, vlootvoogd. 309. 310.
— Maerten Harpz. vlootvoogd. 314.
Tronchin.
— Catharina. 137.
— Theodore. 129.
Tronx. W. (Dreischor.) 26lA. 262.
Troost. C. fchilder. 286.
Tutein. 36. 49. 67.
— Julie. IX. 34H. 35*. 36. 46. 47H. 57. 192. 272.
277. 353. afb.
— Pauline Lucia. 35.
— Peter. 35.
Tutein Nolthenius & de Haan. 56. 67*. 69. 72.

TAEIJ. HENDRIK. 271.

ULRICUS. predikant. 2H.
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van der Upwich.
— Jan Balthazar. 24.
— Jan Carel. 24.
Utenwael. P. stempelsnijder. 183. 356.
VALCKENIER. gouverneur-generaal. XVII.
Valerius, predikant. 228.
Vander. Antje. 52.
Varus. romeinsch veldheer. 147.
van Veen. J. schutter. 285.
— J.S. ingenieur. 56.
— H. secretaris Leprozenhuis. tegenov. 78 afb.
— S.D. schrijver. XII. 2. 6. 163. 164. 234.
Veening. J. regent Leprozenhuis. tegenov. 78 afb.
Veeris. M. predikantenlijst. XI. 154. 171.
van der Ven.
— Adriaan Frederik. 108.
— Anna Margaretha. 108.
Verbeek. Pieter. 20.
Verdam. Jan Willemsz. 166. 167. 192.
Verkade. P. muntboek. 308.
Vermaes. A. schutter. 285. 286.
Vermeulen. Adriaan Herbert. 18.
Verschuuring. Adriana. 133.
Verstegus. predikant. 236.
Verster.
— Henriette Geertruida. 125.
— Maria Christina. 16.
— Pieter. 16.
Vesalius. Andreas. 250. 277.
de Vicq. F. 278.
le Vino.
— Annette Catharina. 85.
— Louis. 85.
Viotta. musicus. 87.
Virgilius. 212.
Visscher. kaartteekenaar. 357.
Visser.
— Anna Roemersd. 251.
— Clementia. 133*. 134. 270.
— Dirk. 133.
— Paulina. 52.
Vissering. koopman. 35.
Vitrianus. Philip Rijnhart. 125.
Vliegerius. predikant. 240.
van Vloten.
— Anna Maria. 94.
— Arend Cornelis. 94.
van Vloten. J. hoogleeraar. 283.
Voetius. G. predikant. XII. 188. 196 209. 212. 240.
241.
de Vogel. L. Jzn. schout. 249.
Vollenhoven. Arnold. 23.
van Vollenhoven.
— Elisabeth. 38.
— Wilhelma Elisabeth. 39.
van den Vondel. Joost. 87. 189. 268.
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van der Vorm. 269.
— Geertruid. 141. 268.
— Quirijn. 141.
van Voorst–Kien. J. 24.
Vorsterman van Oyen. wapenboek. 280.
Vos.
— Adriaan. 288.
— Bartholomeus. 269.
— Maria. 133*. 269. 270.
— Reinier. 133*. 269. 288.
de Vou. J. graveur. 358.
Vreede. Dorothea Beatrix Diderika. 59.
de Vries. Margaretha. 15*. 271. 316. 317. 323.
de Vries. D. Pzn. zeevaarder. 229.
Vroese. burgemeester. 245.
WAGENAAR.
— Jan. geschiedschrijver. 173.
— Johan. componist. 90.
Wagner. Richard. 87. 88.
Waldkirch Ziepprecht. samensteller predikantenlijft.
154.
Waldorp. J.J.A. ingenieur. 55.
van de Walle.
— Emanuel Philippe Pierre. 126.
— Eugenia Coletta Theresia. 126.
Wallen. koopman. 284.
Waller.
— Elisabeth Sara. 59.
— François Gerard. 59.
Walsh.
— Elisabeth. 70.
— James. 70.
van Walta. Stephanus. 118.
Waltherij. notaris. 287.
van Wartensleben. bataljon. 128.
Washington, (proces v. Zuylen.) 334.
te Water, lector. 200.
van Wedelove. H.J. dichtcr. 88.
van der Weerff. B. diaken. 10H.
Weissman. bouwkundige. 162.
van der Werff.
— Cornelis. 8*. 245. 279.
— Siburga. 8*A. 245.
van der Werf. Pieter Adriaansz. burgemeester. 124.
145.
van der Wersse.
— Joost. baljuw. 245.
— Steven, heer van Rugge. 117. 245.
Werndley. Henrica Judith. 62.
van Wesel. 21. 277.
— Agatha. 12*. 271. 291 -293. 320. 324. 335.
— Andreas. Zie Vesalius.
— Anthonie. 271.
— Clara Margaretha. 28.
— Cornelia. 271.
— Dominicus Boot. 251.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

376

BLADWIJZER.

van Wesel.
— Elisabeth. 14H. 15*. 19*. 271. 272. 276–279.
287. 288. 291. 332. 351 afb. 358 portretlijst.
— Everdina. 271.
— Evert. 271. 3I7A.
— Govert. 28*. 271. 320. 332.
— Jacob Rochusz. 271.
— Jacob Janz. 289.
— Jan. 250.
— Johannes, 15*. 281. 289.
— Lysbeth Anna. 271.
— Maria Pietersd. 11*. 244. 250. 257. 269. 270.
281.
— Maria Rochusd. 271.
— Pieter Jacobz. II*. 250. 281. 289.
— Rochus Govertz. 15. 289. 316.
— Rochus Thomasz. 277.
— Simon. 271. 317.
— Thomas (van den Honert). 277.
Wetstein. Cornelia. 93.
Weymar.
— Elisabeth Maria. 59. 6611. 68*. 72H. 355 afb.
— Johannes Jacobus. 68.
Weyse. C.E.F. deensch componist. 36.
Wichers. H.L. staatsraad. 44.
Wiemart. Adriaan. 271.
Wiserding. H. predikant. 2H.
Wilbrenninck.
— Boudewijn Elias. 73. .
— Jeanne Wilhelmine Boudouine Sophie. 73.
de Wilde.
— Martinus. 79.
— Martina Frederika. 79A. 356.
de Wilde & Nolthenius. 79.
de Wildt.
— H. 124.
— M.S.F. 124.
Willem van Holland. 162.
Willem I. stadhouder. 157. 179. 192. 250. 358.
— koning der Nederlanden. 327.
Willem II, koning van Pruissen. 152.
Willem III. van Julich–Cleve. 151.
— koning-stadhouder. 194. 246. 308. 314. 315318. 324. 330. 338.
— koning der Nederlanden. 48.
Willem IV. stadhouder. 340. 347.
Willems. R. ouderling. 165.
Willemsz. R. ouderling. 165.
Willink. Daniël, dichter. 280. 351.
Windhuisen. Sara. 271.
te Winkel. taalkundige. 147.

Winkelman. Laurence Caroline. 99.
de With.
— Govert. notaris. 281. 285–287.
— Pieter. schutter. 285.
Witt, graaf. duitsch generaal. 347.
de Witt.
— Catharina. 20H. 21*. 351 afb.
— Frans. 246.
— Pieter Jansz. 352.
— Jeronimus. 21.
de Witt. 277.
— Andries. 277.
— Anna. 277.
— Johan. raadpensionaris. 277.
de Witte van Citters. J. schrijver. 247.
Wtenwael. zie Utenwael.
Wolff. J. dichter. 88.
Wolfswinkel. hopman. 179. 180.
Wolterbeek. Alieda Maria. 68.
Wolters. Adriana Maria. 103.
Wotton.
— lord. 315.
— Catharina Thomasd. 315.
Woutersz. J. schipper. 288.
van Wulffte Palthe.
— Arnold Albert Willem. 76.
— Arnold Albert Willem. 76.
— Jan Jacob. 76.
— Jan Rudolph. 76.
van der Wijck.
— Anna Johanna. 109.
— Jacob Marius. 109.
van der Wijck. duitscher. 152.
van Wijk. kostschoolhouder. 101.
de Wijn.
— Cornelia. 8.
— Pieter. 8. 269.
— Wilhelmus. 8. 245.
YELISZ. W. predikant. 164. 165.
ZACHARISSE. N. schoolmeester. 263.
Zas van den Bossche.
— Charles Michiel. zeeoverste. 316.
— Gerbrand. secretaris Admiraliteit. 316. 318.
— Jacob, raad Admiraliteit. 314. 316–318. 322324.
van Zevenster. O. baljuw. 228.
van Zuylen van Nyevelt. J. baljuw. XIV. XVIII. 318322. 339-335.
Zwaen. Cornelia Catharina Margaretha. 126.
Zythophaeus G.J. predikant. 164.
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AALST. 253.
Aarlanderveen. 240.
Aarle-Rixtel. 49.
Abcoude. 36. 52. 55. 81. 83. 84.
Aden. 103.
Aken. 339. 340.
Akkrum. 102.
Alblasserwaard. 137. 270.
Alicante. 229.
Alkmaar. 2. 4. 7. 15–159. 166. 167.
170. 180. 191. 192. 197. 207.
210. 211. 214–220. 316.
Almelo. 76.
Amstel. 267. 280.
nieuwer-Amstel. 69.
ouder-Amstel. 93–95.
Amsterdam. IX. XI. XIV. XV. 4.
13. 16. 20–29. 31–33. 35. 44.
46–52. 55–60. 63. 67. 73. 75.
78–85. 87–90. 93–98. 100–107.
109. 112. 137. 154. 161. 165.
173. 192. 193. 200. 205. 211.
237. 244. 246. 280. 285. 296.
297. 316. 343.
Ambarawa (Java). 103.
N. -Amerika. 42. 57. 59. 67. 72.
113. (zie verder plaatsnamen).
Z. -Amerika. 68.
Amersfoort. 40. 41. 99. l00.
Andel. 138.
St. Andries. 295.
St. Annenpolder (Voorne). 117.
Apeldoorn. 35. 36. 41. 50–53. 60–
64.
Apeldoornsch kanaal. 55.
Appingadam. 38.
Arnemuiden. 295.
Arnhem. XVI. 42. 43. 49. 52. 55.
58. 59. 68. 69. 73. 95–96. 99.
101. 103. 107–110. 126. 127.
341.
Atjeh. 84. 112.
BAARN. III.
Badulla (Ceylon). 64.
Banjoemaas. 41.
Barendrecht. 15. 28.
Barmen. 89.
Barsingerhorn. 161.
Batavia. 23. 24. 45. 46. 96. 99. 101.
103. 105. 107. 112–114. 245.

Batenburg. 295.
Bath (Eng.). 113.
Beachyhead. 310.
Beek en Geule. 41.
Beemster. 118.
Belgie. 49. (zie verder
plaatsnamen).
Bellezoor (Bengalen). 22.
Bengalen. 22.
Bennebroek. 118. 164.
Bentheim. 31.
Berbice. 96.
Berlijn. 341. 346.
Beulake. XIII.
Beverwijk. 38. 52.
Bevesier. Zie Beachyhead.
oud-Beijerland. 133. 134. 269.
de Bildt. 41. 62. 87. 89.
Birmingham (Alabama). 72.
Bleiswijk. 240.
Bloemendaal. 33. 40. 55. 59. 71.
Bommel (Overvlakke). 250.
Bommel (Zalt). 295. 297.
Bommenede. XII. 4. 7–9. 11. 12.
15. 117. 133. 141. 219–222.
223*A. 224–226. 232. 233. 235.
238. 241–245. 248–254*. 255–
257. 260. 262. 266. 268. 357
plattegrond, 357 gezicht, 357
kaart.
Borne. 99.
Borneo. 84.
Bordeaux. 73. 75.
Borghees. 100.
de Bovenrijn. 58.
Boxtel. 16.
Brabant. 31. 59. 344.
Breda. 42. 43. 109. 111. 119. 126.
128. 295. 296.
Bremen. XIII. 24. 35.
Breukelen. 24. 97.
Brielle. XII. 3–9. 11. 117–120.
154. 166. 167. 188. 191–194*.
195. 197. 205. 206–208. 210–
216. 218–221. 226–231. 233–
235. 238. 240. 242. 244–246.
248–251. 252. 270. 272. 279.
294. 301. 357 plattegr.
Broich. 148. 149. 151. 153. 156.
Brouwershaven. 102. 141. 143.
225. 255. 263. 268.
Bruiniss. 11. 257.

Brunei. 41. 55. 57. 60. 71. 157.
162. 166. 192.
Buitenzorg (O.-I .). 45.
Burgersdorp (Kaapkolonie). 39.
Bussum. 83–85.
CANTON. 80.
N. Carolina. 59.
Carthago. 162.
Casino Bazaar (Bengalen). 22.
Catwijk (Maas). 295.
Chaam. 296.
Charlois. 138.
Chatham. 310.
Chaux le fonds (Neuchatel). 346.
Chicago. 70.
Cleve. 31. 85. 149. 151. 152.
Constantinopel. 40.
Coromandel. 19.
Culemborg. 98.
Culloden. 60.
Cuyk. 128.
Cüstrin. 342.
DAMIATE. 162.
Delft. 2. 7. 17. 19. 42. 55. 57. 59.
60. 70. 71. 75. 76. 100. 105. 118.
128. 129. 200. 230. 235. 239.
240. 296. 311. 338.
Delftshaven. 252. 253.
Denver. 72.
Deventer. IX. 33. 34. 36. 40. 42.
43. 49. 51–53. 55. 61–64. 73. 74.
152 184. 277.
Diepenveen. 62.
de Dieze. 43.
Djombang (Java). 107.
Dordrecht. XIV. XV. 2. 7. 11. 12.
14. 15. 18. 19. 21. 22. 25. 28. 99.
100. 129. 133–138. 194. 200.
230. 231. 234. 235. 236. 239.
240. 250. 269. 270. 276*. 277.
281. 283–291. 293. 294. 296.
322. 324. 338. 358 gezichten.
Dörnburg (Hessen). XIII.
Dreischor. 10–12. 223. 256–258*.
259–268. 358 afb. kerk.
Driebergen. 86. 90.
oost-Duiveland. 11. 335.
Duitschland. 51. 61. 63. 157. 159.
(zie verder plaatsnamen).
Düsseldorf. X. 39. 148. 151. 152.
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EDAM. 166. 170.
Ede. 63.
Eindhoven. 295.
de Elbe. 340.
Elkerzee. 251. 266.
d'Elmina. fort. 80.
bad Elster. 84.
Emden. 157. 164. 205. 343.
Engeland. 42. 157. 183. 184. 188.
194. 340. (zie verder
plaatsnamen).
Enkhuizen. 3. 4. 163. 164. 169–
172. 174. 177. 209. 223.
Ermelo. 41.
FRANEKER. 217.
Frankfort. 217.
Frankrijk. 60. 137. (zie verder
plaatsnamen).
Friesland. 165. 183.
GALICIE. 37.
Gelderland. 7. 31. 61. 297.
Genemuiden, 185.
Geneve. 129. 138. 218. 230. 270.
Gent. 56. 126. 127. 178.
St. Michiels Gestel. 16.
Goedereede. 250. 253. 310.
Gorinchem. 7. 11. 19. 43, 99. 133.
194. 195. 240. 252.
Gouda. 32. 240.
Gottingen. 75.
Grave. 62. 295. 296. 345.
's Graveland. 92 309.
Gravenhage. XV. XVI. 2. 7. 8. 13.
16. 17. 19. 28. 30. 38–41. 55. 63.
68-70, 73. 74. 81. 99. 100. 102.
103. 107–113. 122–129. 134.
137. 138. 141. 142. 149. 162.
163. 179. 203. 223. 235. 238–
240. 246. 254. 260. 267. 269.
279. 295. 305. 307. 308. 314.
324. 325. 327. 330. 331. 336.
338. 339. 341. 342. 345. 346.
347.
Graveland. 92.
Grevelingen. 225. 256.
Groningen. 7. 133. 183. 236.
Guinea. 169.
HAARLEM. XI. 24. 34-36. 50. 53.
55. 59–61. 68. 70. 99. 105. 106.
109. 110. 118. 158. 164. 173.
295. 316.
Halberstadt. 99.
Haringhuizen. 161. 164.
Harlingen. 165.
Hasselt. 2. 3. 185.

Hattem. 60.
Hazerswoude. 240.
Heemstede. 36. 46. 67. 68. 106.
Heenvliet. 230. 252.
Heer Jansdam. 15.
Heidelberg. 60. 162. 212.
Helder. 43. 159.
Helena (Montana). 70.
Hellevoetsluis. 260. 304. 306–308.
317.
Helmont. 295.
Helsingfors. 90.
Hemert. 304.
Hendrik Ido-Ambacht. 289.
Herkinge. 253.
Herstal. 177. 178.
Hertogenbosch. 16. 39. 43. 47. 55.
56. 59. 60. 109. 119, 125. 127.
295. 296.
Heusden. 110. 225.
Hilversum. 39. 40. 69. 85.
Hohenheim. 62.
Holland. 68. 267.
Hontenisse. 120.
Hoogeveen. 183.
Hoorn. 40. 50. 157. 163. 170. 171.
172. 229. 316.
Houthem (Limburg). 85.
Hulst. 120.
Hypolitushoef. 164.
OOST-INDIE. XVI. 9. 24. 40. 44.
67. 101. 102. 107. 111–113. 245.
273. (Zie verder plaatsnamen).
Italie. 51. 61. 63. 67. (Zie verder
plaatsnamen).
JAVA. 96.
KAAP DE GOEDE HOOP. 23. 24.
Kalverdijk. 161.
Kansascity (Missouri). 72.
Kampen. XI. XII. 2. 3. 5. 7, 55. 64.
101. 150. 154. 158, 180*–189.
191–193. 232. 266 357 plattegr.
Katwijk a/zee. 71. 72.
Kerkwerve. 266.
Kessenich (Pruissen). 103.
Kettwig. 3. 151. 152. 154–156*
158. 356 kaart en afbeeld.
Keulen. 39. 81.
Kleef, zie Cleve.
Klundert. 19.
Koedijk. 164.
Koegras. 159.

Koeta Radja (Patsoet). 112.
Kokkengen. 102.
Kopenhagen. 35. 36. 127.
Krimpen. 232.
Kronenburg (U.). 95.
Kijkuitpolder 225.
LAREN (N.-H.). 63. 64.
Lausanne. 137.
Leersum. 100.
Leeuwarden. 43.
Leiden. XII. 4–7. 11. 16. 19. 20.
21. 44. 46. 49. 69. 71. 76. 100.
107. 111. 120. 123–125. 129
130. 133. 136. 154. 166. 167.
179. 192. 193. 195*–220. 234–
236. 243. 245. 248. 249. 269.
316. 336. 343. 346. 357 afb.
Statencollege.
Leiderdorp. 240.
Leidschendam. 128.
Leipzig. 60. 61. 88.
de Lek. 57.
Leuvenum. 37.
Lexmond. 270.
Liempde. 16.
Lillo. 296.
Limburg. 344.
Lingen (Hannover). 81. 82.
Liverpool. 37.
Loenen (Vecht). 95. 97.
Loenresloot. 37.
Londen. 16. 89. 118. 315.
Longly (Bengalen). 22.
't Loo (Geld.). 51. 61.
Loosduinen. 16. 39.
Lubeck. 183.
Lucca. 129.
Luik. 57.
Luxemburg. 61.
MAAGDEBURG. 348.
Maarssen. XIV. 21. 22. 96. 97.
103.
St. Maarten. 161. 165.
St. Maartensdijk. 122.
de Maas. 31. 55. 194. 343. 344.
Maasbommel. 295.
Maasland. 239.
Maassluis. 194.
Maastricht. 44. 46. 99. 295. 299.
343. 345.
Madioen 101.
Makassar. 44. 112.
Malacca. 23. 24.
Malang. 102.
Malta. 63.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

PLAATSNAMEN.

Marburg. 151.
Maryland. 67.
Meaux. 138.
Medan. 107. 113.
Medemblik. XI. XII. 3. 5. 7. 103.
154. 163, 164. 169*–180. 183.
186. 211. 218. 226. 229. 356
plattegr.
Meerssen. 127.
Meester Cornelis (Java). 114.
Menado. 44–46.
Menars ia Ville. 15.
Middelburg. 109. 295.
Modjokerto. 102.
Moerkerkerland. 138.
Monnikkendam. 170.
Mook. 345.
Mons. (België) 128.
Monticello (Florida). 113.
Moordrecht. 18.
Moravië. 341.
Mülheim aan de Roer. X. I. 3. 147–
156*. 158. 165. 181. 188. 191.
272. 278. 356 kaart. 356 afb.
kerk.
Munster. 31. 55. 174. 179.
Muiderberg. 32. 40. 46. 79. 80. 94.
NAARDEN. 79A. 80. 84. 87. 319.
333.
Namen. 345.
Nataars (Schouwen). 254. 255.
256.
nieuw Nataars (Schouwen). 256.
Navagne. 344.
Negapatnam. 19.
Neeker-, Zuider- en
Overweerdsche polder. 50.
Nes (Oost en Westeinde van de).
15.
New Forest. 159.
Newmarket. 315.
New-Orleans. 62.
New-York. 59. 70. 72.
Ngawi. 111.
Niedorp. 161. 165.
Nieuwediep. 101. 112.
Nieuwenhorn. 242. 252.
Nieuwkoop. 240.
Nieuwpoort. 240.
Nimes. 158.
de Noordzee. 55. 57.
Noordzeekanaal. 56.
Norwitz. 209.
Numansdorp. 136.
Nijmegen. XIII. 43. 83. 126–128.
236. 295-297. 288. 343.

ODULPHUSPLAAT. 252.
Oenarang (Java). 102.
Oestgeest. 71. 103. 123. 240.
Oirschot. 63.
Oisterwijk. 125.
Ooltgensplaat. 118.
Oosterbeek. 59.
klein Oosterland (Voorne). 117.
Oostvoorne. 117. 251.
Ouddorp. 260.
Oudenhoorn. 226.
Ouderkerk a./d. Amstel. 93–95.
Overijssel. 31. 63.
PADANG. 40. 84. 102.
Paignton (Eng.). 309.
de Paltz. 157. 205.
Pannerden. 309. 317.
Pasadena (Californie). 70.
Parijs. 47. 73. 89. 159. 341.
Pati (Java). 41.
Patsoet (Sumatra). 112.
Paunsdorf (Saksen). 61.
Penajoeng (Atjeh). 112.
St. Petersburg. 81.
Petten. 159. 161.
Philadelphia (Pensylvania). 113.
Pierretonds. 159.
Piershil. 252.
Poederoyen. 253.
Poerworadi (Madioen). 101.
Poortvliet. 13.
Port-Arthur (Mexico). 70.
Preanger regentschappen. 103.
Princenhage. 128.
Probolingo. 105. 106.
Purmerend. 48. 50–53.
RARABEl (Oost-Borneo). 114.
Ravestein. 295.
Reitzenhain (Ertsgebergte). 61.
Renkum. 52. 99.
Rhodes. 129. 212.
Ridderkerk. XIV. 21.
Rockanje. 117. 120.
de Roer (Rijntak). 156. 158.
de Roer (Maastak). 158.
Roermond. 42. 344.
Rome. 157.
Rotterdam. XIV. XVIII. 7. 8. 11–
13. 15–18. 20–23. 27. 39. 40. 55.
56. 92. 98. 118–120. 122–124.
127. 128. 194. 233-235. 239241. 245. 252. 253. 278. 281.
293-297. 301. 311. 314. 316.
318–321. 325-327. 329- 331.
343. 358 afb. Admiraliteitshof.
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Rotterdamsche Waterweg. 194.
Rozenburg. 194.
Rozendaal (N.-Br .). 136. 295. 317.
Rugge. 117. 245.
Rusland. 67. 81.
de Rijn. 31. 58. 147. 340.
Rijnland. 156.
Rijswijk. 13. 339.
Rijsoort. 137. 138.
SAALFELD (Saale). 60.
Salatiga. 101–103.
Schagen. XI. 3. 4. 154. 157. 158*–
166. 169. 171. 183. 356 afb.
kerk. 356 plattegr.
Scherpenisse. 122.
Scheveningen. 13. 41. 87. 338.
Schiedam. 19. 102.
Schieland. 18. 127.
Schoonhoven. 7. 236. 243. 241.
Schouwen. 254. 266.
Semarang. 40. 41. 112. 113.
Serooskerke. 143. 266.
Siboga. 112.
Siera Leone. 44.
Sittard. 42.
Sleewijk. 134.
Sluis. 295. 306.
Sneek. 99.
Soerabaya. 40. 41. 44. 102. 103.
105.
Sommelsdijk. 8. 242. 245.
Sophiapolder (N. Beveland). 255.
Spanbroek. 172.
Spokane (Washington). 68–70.
Stad aan 't Haringvliet. 260.
Stavenisse. 13. 226. 259.
Staverden (Veluwe). 37.
Steenbergen. 119–122. 246. 295.
Stettin. 345.
Steijnsburg (Kaapkolonie). 39.
de Streuijten (Voorne). 117.
Strijen. 133–135. 269. 288.
Stuttgart. 60. 62.
Styrum. 152.
Suriname. 16.
Swijndrechtsche waard. 136.
Sijbecarspel. 165.
TANDJONG DJATTIE (Sumatra).
107.
Tanger. 328.
Terheijden 109.
Ternate. 102.
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Terneuzen. 43.
Tervueren. 60.
Tentoburgerwoud. 147.
Tharand. 61.
de Theems. 314. 315.
Tholen. XIII. 13. 17. 122. 123. 246.
347.
Tiel. 98. 295. 297.
Tilburg. 125–127. 130. 295.
Timani (Java). 113.
nieuwe Tonge. 252.
Torquaij (Eng.). 308.
Tunis. 162.
Twello. 52. 69.
Twisk. 157. 164.
UTRECHT. XIV. 22. 41. 43. 46.
57. 85. 87-90. 93. 95. 96. 98.
107. 133. 137. 269. 314. 316.
322–324.
VAASSEN. 36.
Valkoog. 161.
Veere. 295.
Velp (Geld.). XVI. 73. 74. 98-100.
103.
Veluwe. 37.
Venlo. 344.
Vianen (Zeeland). 226.
Vigos. 124.

Vlaardingen. 194.
Vlissingen. 43. 63. 64. 69. 128.
295.
Vollenhoven. 185.
Voorburg. 267.
oost-Voorne. 117.
Voorne en Putten. 117.
Voorst. 100.
oud en nieuw Vosmeer. 13. 335.
Vrijenban. 59. 71. 75. 76.
WAALWIJK. XIV. 21. 295.
Waddinxveen. 240.
Wageningen. 61. 62. 84. 99.
Warmenhuizen. 161.
Warmond. 240.
Weenen. 344. 346.
Well. 344.
Wesel. 30. 31. 157. 340. 341. 345.
347.
oude Wetering. 240.
Wettern (Heissen). 205.
Wickersdorf. 60.
Wieringen. 164. 169.
fort Willem I (Java). 112.
Willemsoord. 84.
de Willemstad. 119. 269.
zuid Willemsvaart. 43.
Winkel. 161.
Woerden. 7. 235. 238. 240.

wijde Wormer. 50.
IJSSEL (Geldersche). 57. 181. 183.
ZAANDAM. 55. 105. 297.
Zeeburg en Diemerdijk. 93. 95.
Zeeland. 122. 187. 188. 267. 297.
Zeist. 37. 38. 72. 98.
Zevenhoven. 240.
Zevenhuizen. 240.
Ziegenhain. 151.
Zierikzee. 124. 246. 251. 254. 259.
266. 267. 268.
Zoetermeer. 240.
Zoeterwoude. 102.
Zonnemaire. 255. 258. 259. 267.
Zuidland. 231. 260.
Zutphen. XVI. 51. 55. 56. 58. 59.
85. 99. 100. 110. 128. 152. 169.
202. 283.
Zürich. 60. 110.
Zuijlen. 234.
Zwammerdam. 240.
Zwartewaal. 194. 252.
Zwitserland. 51. 61. 63 137. (zie
verder plaatsnamen).
Zwolle. XIII. 2. 3. 63. 73. 100.
Zwolsche diep. 55.
Zijpe. 159.

BEHANDELDE ONDERWERPEN.
ADMIRALITEIT. Engelsch oordeel over de Hollandsche marinewerven 328. College te
Amsterdam heeft de meeste beteekenis 294. Smokkelen door Zaanlanders ten behoeve van
Amsterdamsche kooplieden 297. College te Rotterdam (van de Maze) is het oudste 294.
Samenstelling 294. 295. Kantoren der in- en uitgaande rechten 295. Inkomsten 295. 295. Reden
waarom aangehaalde goederen tot te lagen prijs worden teruggegeven 296. Misbruiken 296.
297. Onderzoek daaromtrent 297. Het Secretariaat 298. Salaris der klerken, bevorderingen 299.
Emolumenten 302. Kortingen op leveringen 303. Repartietien der opbrengst verbeurd
verklaarde goederen 304. Dienstreizen 304. Budget over 1685. Traktementen en vergoedingen
der leden van het college 305–307. De rekening wordt in ponden en schellingen opgemaakt,
hoewel guldens en stuivers worden bedoeld (noot 305). Bezwaren der Rekenkamer 305. 308.
Fooien 307. Douceur aan den Prins 308. Traktementen der zeeoversten. Cornelis Tromp,
weduwe Michiel de Ruyter 309. Overzicht der inkomsten en uitgaven 311. 312. Houding van
het college in zake smokkelarij te Rotterdam 314. Onderzoek van gevangen commiezen door
eene voorloopige commissie 316. Het onderzoek voortgezet door gedelegeerde rechters 325.
Tegenwerking welke deze ondervinden 325. 326. Eindoordeel 326. Verkoop van ambten 317.
327. Onderzoek daaromtrent 318. 319. Proces wegens verkoop van ambten tegen een lid der
Admiraliteit 322–324.
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ADMIRALITEIT IN ENGELAND. Misbruiken 328.
AMBTEN, BEDIENINGEN, BEROEPEN EN BETREKKINGEN DER PERSONEN
GENOEMD IN DE GESLACHTSLIJSTEN. (De cijfers met sterretjes verwijzen naar leden van
het geslacht Nolthenius.) Admiraliteiten en marine 12*. 17. 83*. 94*. 117*. Advocaten en
procureurs 13, 19. 30. 39. 40. 41. 44*. 47*. 50*. 93*. 96*. 100. 110. 111. 120*. Baljuws,
drossaards en schouten. Bommenede 8. Boxtel en Liempde 16. Culemborg 98. Kronenburg en
Loenen 95. St. Maartensdijk 122*. Ouderkerk aan de Amstel 95*. Rockanje 120*. Schieland
18. 127. Scherpenisse 122*. Bestuur van dorpen en steden. Apeldoorn 50*. 63*. Amsterdam
21*. 68. 93*. 94*. 96*. de Bildt 41. Brielle 117*. 120*. Brouwershaven 141*. 143*. OudBeijerland 134. Deventer 62. Dordrecht 28. 135. 137. 138. Diepenveen 62*. Ede 63*. Haarlem
24. 50*. 105*. Hulst 120. Klundert 19. Leiden 123. 124. Loosduinen 39. Oegstgeest 123.
Ooltgensplaat 118. Ouderkerk aan de Amstel 93*. 95*. Purmerend 50*. Renkum 99. Rockanje
117*. 120*. Rotterdam 16. 17. 18. 20. 92. 124*. 127. Steenbergen 119. 120*. Tholen 122*.
Utrecht 89*. Velp 98. Vlissingen 63*. Oud en Nieuw Vosmeer 13. Zutphen 56*. Bestuur der
Godshuizen 16. 17. 18. 24*. 27*. 31*. 51*. 56*. 59*. 62*. 79*. 93*. Bestuur der Kerk 10.
21*. 31*. 35*. 37*. 42. 45*. 56*. 68*. 93*. 95*. 96*. 128. Bestuur der Koloniën (Oost-Indische
Compagnie) 9*. 19. 22. 23*. 24*. 27*. 31*. 79*. 94*. 122*. (West-Indische Compagnie) 135.
137. (Ned. Oost Indië) 41. 102. 105*. 108. Bestuur der Provinciën 17. 63*. 68. 117*.
Buitenlandsche vertegenwoordiging 13. 81. 127. Fabrikanten 22. 25. 36*. 37*. 38. 52. 59*. 60.
67*. 70. 71*. 73. 75*. 76*. 97*. 99. 101*. 107*. Finantiën 28. 96*. 98. 101. 124*. (Zie ook
bestuur der koloniën, O.-I. Compagnie, ontvangers, rekenkamer, rentmeesters.) Geneesheeren
40. 41. 49*. 102. 105. 126. 128. Ingenieurs 42*. 55*. 98. Kooplieden 8. 13. 15. 16. 17. 19. 21*.
32. 35*. 36. 37*. 39. 40. 42*. 52. 56*. 67*. 68. 69. 70. 71. 72*. 75. 79*. 80*. 93. 96*. 101*.
106*. 134*. 135*. Koopvaardij 5. 67*. 101. Krijgsmacht te land 23. 28. 37*. 42*. 44. 49*. 62*.
64. 83*. 84*. 94*. 99. 100. 102. 103. 107. 109*. 111*. 112*. 113*. 119. 126. 127. 128. 137138. (Zie ook schutterij.) Krijgsmacht te water 24*. 55. 63*. 69. 70. 84*. 85*. 100*.
Kunstschilders 36. 71. 73*. 85*. Land- en boschbouw 21*. 37. 41. 51*. 52. 61*. 62*. 64*. 103*.
107*. 113*. Makelaars II. 15*. 97*. Metalen kruisridders 37*. 40. 51*. 83*. 97*. Notariaat 8.
14. 18*. 19. 21*. 40. 93*. 95*. 98. 136*. 141*. Onderwijs 32. 33. 42. 43*. 61*. 69. 87*. 89*.
128. 129. Ontvangers 94*. 98. 117*. 122*. 125*. Politie 40. 85*. 105*. 100. Predikanten 3*.
7*. 10. 11*. 40. 41. 42. 118. 129. 133*. 136. Rechterlijke macht I*. 17. 38. 40. 44*. 50*. 62.
99. 100. 102. 103. 123. 125. (Zie ook baljuws.) Rekenkamer 122*. Rentmeesters (ook van het
Kroondomein) 13. 61*. 62*. 117*. 119. 122*. Schutterij 15*. 16. 17. 24*. 27*. 45*. 68*. 81*.
83*. 94*. 96*. 97*. 101*. Spoorwegen 63*. 70. 97*. 98. Staten-Generaal 38. 39. 50*. Studenten
4*. 7*. 11*. 41. 42. 44*. 46*. 49*. 55*. 59*. 60*. 61*. 62*. 71*. 75*. 76*. 87*. 89*. 93*. 96*.
100. 120*. 124*. 125*. 133*. 136*. 137. Toonkunstenaars 84. 87*. 89*. 90*. Verzekering
(Rijk) 85*. (Maatschappijen) 107*. 108*.
AMBTEN. Verkoop van ambten. Zie Admiraliteit.
ARMINIANEN. Zie Remonstranten.
H. AVONDMAAL. Kampensche koster houdt aanteekening der Avondmaalgangers
184. Huisbezoek van den predikant in verband met het Avondmaal 261. Ongerusten 260–262.
BEDIJKING van Bommenede 222. Ondergang van Bommenede 223–225.
BEURS aan studenten in de godgeleerdheid 205, om beurten begeven door Alkmaar en
Brielle 210.
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BOEKEN, BROCHURES, NOTA'S, TIJDSCHRIFTEN. Nolthenius. (Tutein). Abraham
(II. 3.) 4. 209. Arthur (IX. 8.) 43. Georgius (II.) 3. 4. 188. 189. Gulian (IX. 2.) 37. 38. Gulian
Eduard Hugo (XIbis.) 61. Gulian Emile Auguste (IX. 12.) 47. Henricus (III.) 216. 217. Hugo
Frederik Johan (Dan. XI.) 87. 88. Peter Marius (X.) 51. 52. Rudolph Peter Johann (XI.) 36. 56.
57. 58. 192. Willem Hendrik (VIII.) 30. 31. 347. 348.
O. Arntzenius 32. A. Beck 23. A. P. Berggreen 36. W. van Bleijenbergh 283. 284. R. de
Carpentier 135. (L.W.C. Keuchenius) 44–46. M.J. de Man 126. J.E.A. Mertens 89. J.H. van
Rossem 40. Geslacht van der Vorm 141. Zie ook Dissertaties, Muziekstukken, Theses.
BOETEN. Zie Processen.
BRUILOFTSDICHT van Antonides van der Goes 291–293.
BURSALEN. Zie Statencollege.
CALVINISME te Mülheim 151. Samensmelting der Calvinisten en Lutheranen aldaar
152. Te Medemblik 174. Vlaamsche en Brabantsche calvinisten begeven zich naar de Paltz
157.
CLASSE. van Alkmaar. Oude bescheiden zijn verdwenen 157. van Enkhuizen, moet een
predikant zoeken voor Medemblik 172, moet een twist te Medemblik trachten bij te leggen
tusschen Ds. Georgius Nolthenius en eenige leden der gemeente 174, oude bescheiden zijn
verdwenen 179. van Hoorn. Het archief is verbrand 172. van Kampen. De oude bescheiden zijn
verdwenen 184. van Voorne en Putten. Ds. Henricus Nolthenius na examen met handslag tot
predikant aangenomen 231, strijd in den boezem der classe tusschen remonstranten en contra
remonstranten 226–231, laat afschrift vervaardigen der synodale acta door Ds. Henricus
Nolthenius 234. 235, verzoekt verhooging der predikantstraktementen ten platte lande 238,
schrijft het gerecht te Bommenede aan een afzonderlijke plaats tot school in te richten 241, sluit
met de Classe van Schouwen een overeenkomt omtrent de bediening van Bommenede en
Sommelsdijk 242, dringt aan op nakoming der overeenkomt 244, verneemt de
stervenswenschen van Ds. Henricus 242, geeft de weduwe drie kwart jaar toelage 243, houdt
een buitengewone vergadering tot onderzoek van bezwaren tegen Georgius Nolthenius 249,
verklaart dezen na examen tot predikant beroepbaar 249, kosten van het examen 250, tracht
geldelijke moeielijkheden te vereffenen van een gewezen predikant 251, is regelmatig te
bezoeken en heft boete van te laat komenden of niet verschijnenden 252. Formaliteiten
verbonden aan het ontslag van een predikant 256. 257, 260, voorzorg tegen afscheiding van
Bommenede 257. van Schouwen, sluit een overeenkomst met de classe van Voorne en Putten
over het bedienen van Bommenede en Sommelsdijk 242, wordt aangemaand tot naleving van
die overeenkomt 244. Klacht over de sloffe bediening door Schouwen 249. 252. Wordt
opgeroepen in buitengewone vergadering in verband met een bezwaar van den Dreischorschen
kerkeraad tegen inmenging van den magistraat 259.
COLLEGE. Zie Statencollege.
COMPOSIBEL. Zie Processen.
CONTRACTEN VAN CORRESPONDENTS. Vroegtijdig inschrijven in poorterboeken
246, te Tholen 347. Strijd bij de verkiezing van Willem Hendrik Nolthenius tot lid der
Generaliteits rekenkamer 347.
CONVOYEN EN LICENTEN. Beteekenis 295, opbrengst in 1685, 295–296.
CORRESPONDENTIE der provinciale synoden. Beteekenis 236.
DIACONIE. Rekening der diaconie te Dreischor 263–265.
DIAKENEN. Te Bommenede kunnen sommigen hun naam niet schrijven 263.
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DISSERTATIES. Nolthenius (Tutein). Anthony Willem Hendrik (Abr. VII) 125.
Jeronimus (Jer. VIII) 93. Jan Rudolph (JH. XIbis) 75. Peter Marius (X) 49. Pieter Benjamin
(Abr. VI. 5) 124. Roeland (H. VI. 1) 136. Willem Hendrik (Jer. IX. 5) 96. Faassen–Nolthenius.
Roeland Isack (H. VI. 2. F. 5) 137. Zie ook Theses, Stellingen.
DOOPSGEZINDEN. Zie Mennonieten.
DROOGLEGGING van een Engelsch moeras door Johan Kievit 315.
DIJKEN. Zie Bedijking.
EED afgelegd bij opneming in het Statencollege door Hendrik Nolthenius 213, bij intrede
in het corps van den Waterstaat 213.
EXAMEN bij intreding in het Statencollege 213, bij de beroeping tot predikant van Ds.
Henricus Nolthenius 221, van Ds. Georgius Nolthenius 249, van proponenten door Ds.
Georgius Nolthenius 252.
GEESTELIJKE GOEDEREN. Opbrengt der verbeurd verklaarde geestelijke goederen
dient o.a. ter bestrijding van de opleiding van predikanten 193, strenge controle door de Staten
op de uitgaven 208.
GEDICHTEN. Latijnsch gedicht van Abraham Nothenius 209, van Hendrik Nolthenius
217, bruiloftsdicht van Antonides van der Goes op Cornelis Nolthenius en Agatha van Wesel
291–293, van ,,Galos” op Jeronimus Nolthenius 356, van Frans de Haes Jr. op Balthazar
Nolthenius 352.
GESLACHTSWAPEN. Zie Wapen.
GETUIGSCHRIFT van den Kamper magistraat betreffende Ds. Georgius Nolthenius
187, van den Brielschen rector betreffende Hendrik Nolthenius 211, 212.
GROSSIER (groot koopman) bij vestiging vrijgesteld te Dordrecht van schuttersdiensten
voor tien jaren 270.
HAGEPREKERS vluchten op Alva's nadering 156.
HOF VAN HOLLAND zendt commissarissen naar de Synode van Zuid Holland om
duidelijker aanwijzing der schuldigen in zake remonstrantsche woelingen 241, wordt door de
Staten terzijde gesteld bij de berechting van den Hoofdofficier van Rotterdam 330.
HOF VAN UTRECHT. Geding tegen Zas van den Bossche 322–324.
HOFRICHTER. Beteekenis 148.
HOOGEN RAAD VAN HOLLAND EN WESTFRIESLAND wordt in de plaats gesteld
van het Hof van Holland bij het geding tegen van Zuylen van Nijevelt 330, vonnis in zake dit
proces 330, beraadslagingen in raadkamer betreffende dit proces 331–334.
HOOGLEERAREN. De hoogleeraren in de theologie te Leiden slecht betaald 196,
onderteekenen het eedsformulier van Hendrik Nolthenius bij diens intrede in het Statencollege
214. Hoogleeraren houden toezicht tijdens de maaltijden in het Statencollege 201.
HUWELIJKSVOORWAARDEN van Margaretha Johanna Nolthenius en David du
Commun 336.
JAARTALSPREUKEN 235.
KATHOLIEKEN. Zie Roomschen.
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KERKERAAD te Bommenede, geeft zijne meening te kennen omtrent het beroep van
Ds. Georgius Nolthenius te Dreischor 257, te Dreischor beroept Ds. Georgius Nolthenius 259,
schort de verkiezing op en roept de Classe van Schouwen tot buitengewone vergadering op 259,
bestrijdt de kosten eener classicale vergadering te Bommenede 260, begeeft zich naar
Bommenede om op Ds. Georgius Nolthenius beroep uit te brengen in de vergadering der classe
van Voorne 256, notulen van den kerkeraad 260–263. 267. 268, te Kampen behoudt zijne
zelfstandigheid tegenover den magistraat 180, te Medemblik moet oordeel geven omtrent
excommunicatie 172, twist tusschen Ds. Georgius Nolthenius en kerkeraadsleden 173. 174,
verbrandt de stukken ten einde deze niet over te geven aan den magistraat 179.
KLEEDEREN. Lijft der kleederen van Margaretha Johanna Nolthenius, weduwe van
Nicolaas van Diest in 1747. 337.
LATIJNSCHE SCHOOL te Alkmaar verkeert na het beleg in min gunstigen toestand
192, te Amsterdam wordt in 1593–1595 bezocht door Abraham Nolthenius 192, te Brielle wordt
gereorganiseerd in 1595 door Barlaeus 192, getuigschrift van Barlaeus aan Henricus Nolthenius
211. 212, Ds. Henricus Nolthenius geplaatst als eerste op de voordracht voor rector, doch
bedankt 233. 234, traktement van den rector en vrijdommen 242 noot, te Kampen 1596 de rector
van Lijckendorp ontslagen. 192.
LEVENSDUUR EN LEVENSKRACHT. De invloed der vrouw op den levensduur van
hare afstammelingen 272. Overzicht der leeftijden van de leden van het geslacht Nolthenius
273, overzicht van de levenskracht der leden van het geslacht Nolthenius 274, verhouding der
mannelijke en vrouwelijke geboorten in het geslacht Nolthenius 275. 276.
LUTHERANEN zijn te Mülheim in de minderheid 152. Samensmelting aldaar met de
Calvinisten 152. Hollandsche Lutheranen begeven zich naar Noord-Duitsche steden 157.
MAGISTRAAT te Bommenede beroept mede den predikant 221, moet goedkeuren
ontslag predikant 260, te Brielle steunt de remonstranten 227–229, te Dreifchor woont de
kerkeraadsvergadering bij waarin de predikant wordt beroepen 259, heeft medezeggenschap
omtrent het ontslag van den predikant 260, alsmede omtrent de aanstelling van den
schoolmeester 263, te Kampen beroept niet de predikanten 180, geeft geen verlof tot verder
timmeren van hard dak 183, laat een plattegrond maken der stad in verband met de
voorgenomen vestiging van merchant-adventurers 183, geeft een loffelijk getuigschrift omtrent
Ds. Georgius Nolthenius 187, te Medemblik beroept en ontslaat zelfstandig de predikanten 175.
180, twist met Ds. Georgius Nolthenius 173–176, beroepen Ds. Willem van Steenwijk 177,
maken bezwaar tegen een door Sonoij aanbevolen predikant 177–178, leenen van Leiden Ds.
Hakkius 179, te Rotterdam steunt de remonstranten 241.
MANTELLAKEN. Vergoeding aan de klerken op de secretarie ter Admiraliteit van de
Maze 302.
MATRIKELBOEKEN der Universiteiten werden slordig bijgehouden 151. Meermalen
komt in matrikelboeken van Duitsche en Zwitsersche Universiteiten in de 15e en 16e eeuw de
naam Nolthenius voor, alsmede varianten daarvan 151.
MENNONIETEN. Te Bommenede begeeft zich een ouderling tot den wederdoop 226.
Drijven der remonstranten onder 't deksel van Mennonietsche vermaning 240.
MERCHANTS-ADVENTURERS. Voorgenomen vestiging te Kampen 183.
MUZIEK. Verlof gevraagd door de bursalen in het Statencollege om
muziekinstrumenten

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org

BEHANDELDE ONDERWERPEN.

385

te mogen bespelen 215. Muziekstukken geschreven door Gulian Emile Auguste Tutein
Nolthenius (IX. 12) 47, door Hugo Frederik Johan Nolthenius (Dan. XI). 87. 88, door Peter
Marius (Tutein) Nolthenius (X) 52.
NAAM. Over het eertijds weglaten van geslachtsnamen in Nederland 167, latinisering
van geslachtsnamen 147, beteekenis van den naam Arnold 147, van den geslachtsnaam Nolten
147, verbreiding van den geslachtsnaam Nolten en deszelfs varianten 147, toevoeging van den
naam Faassen aan den naam Nolthenius 270, toevoeging van den naam de Man aan den naam
Nolthenius 247, toevoeging van den naam Tutein aan den naam Nolthenius 36, toevoeging van
den naam Brown aan den naam Tutein Nolthenius 60.
H. NACHTMAAL. Zie H. Avondmaal.
NECESSITEITEN. Douceurs, bureelkosten der Admiraliteit van de Maze 305. 307. 308.
311.
ONDERWIJS. Lager onderwijs. Predikant als zoodanig afgezet, wordt toegelaten als
schoolmeester 154, remonstrantsch onderwijzer te Bommenede ontslagen 232, secretaris van
Bommenede wordt aangenomen tot onderwijzer, doch ontslagen wegens onvoldoende
bedrevenheid in den zang 232, candidaat-onderwijzer te Bommenede bekend de Canones en
Consessie niet te hebben gelezen 233, de onderwijzers moeten deze onderschrijven ten einde
zoodoende Remonstranten te kunnen weren 233, deportement van een Bommeneder
schoolmeester 241. School en leven, door R.P.J. Tutein Nolthenius 57. Middelbaar onderwijs.
Open brief aan alle ouders in Nederland, die belangstellen in opvoeding en onderwijs, door Mr.
P.M. Tutein Nolthenius 51, tegenschriften van Dr. P. Schuringa en Dr. G.J. Dozy 51.
Meestersverdriet, artikel in de Gids, 1907 door R.P.J. Tutein Nolthenius, herdruk door ouders
van kinderen gaande op de H.B.S. te Arnhem 58. (Zie verder Latijnsche School, Statencollege).
ONTDUIKING DER INKOMENDE RECHTEN. Zie Admiraliteiten.
OPROER te Kampen 180, te Medemblik 170, te Rotterdam 329. 330.
OUDERLINGEN wonen ijverig de Provinciale synoden bij 165, doen predikantsdienst
165, Bommeneder ouderling wordt wederdooper 226.
PASSANTEN te Dreischor 265.
PATRONAATRECHT te Dreischor 267, te Mülheim 148, twist over dit recht 153. 154,
te Schagen 159.
PENSIOENEN. Wijze waarop klerken ter Admiraliteit van de Maze worden gepensioneerd 301, pensioen der weduwe van admiraal de Ruyter 310, van E. Meesz Cortenaer 310.
PERSONAAT. Beteekenis 152.
PONDGAARDER. Benaming voor makelaar in granen te Dordrecht en te Rotterdam
281. Acte van survivance 281, gaat over van vader op zoon 281.
PORTRETTEN. Het zich laten uitschilderen te Dordrecht in zwang 276. (Zie verder de
toelichting tot de afbeeldingen 351 en volg.)
PREDIKANTEN. Ds. Hespe geschorst te Haarlem 164. Ds. Yeliz doet boete te
Wieringen 164. Gebrek aan predikanten in Friesland. De synode laat Ds. Sybrandus vertrekken
naar Harlingen, onder voorwaarde dat afgezien wordt van het beroepen van Ds. Georgius
Nolthenius 165. Ouderlingen als predikanten werkzaam 165. Ds. Panhuyzen te Medemblik
doet amende honorable 177. Een verdreven predikant uit Herstall op proef te Medemblik 178.
Ds. Hakkius te Medemblik. Diens vijandige houding tegenover prins Willem de eerste 179.
Geldelijke moeilijkheden van Ds. Stamperius 251. Predikanten mogen slechts korte vermaning
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houden bij trouwplechtigheden 185. ,,Papen" mogen niet als predikant optreden 185. Bediening
van plaatsen in andere provinciën gelegen 242. 244. 249. 252. Huisbezoek voor de Avondmaalbediening 260–262.
Examen bij intrede in het Statencollege, van proponenten (zie Examen). Beurzen (zie
Statencollege). Opleiding (zie Statencollege). Nadruk gelegd op beschaafde uitspraak 153.
Nadruk gelegd op ,,niet zoo bekendzame" uitspraak 173.
Traktement te Kampen 181. Traktementen te platten lande 236. Vergelijking met
tegenwoordige toestanden 237. De Zuid-Hollandsche Synode dringt aan op verbetering 236.
Wordt eerst afgeslagen, later toegestaan 238. Kindergeld 238. Vergoeding voor het afschrijven
van Acta Synodalia 234. Boeten wegens te laat verschijnen op classicale vergadering komen
ten bate der predikantsweduwen 252. Weduwenjaar 243. Opvolging door zoon 243. 249.
Traktement van Bommenede overgebracht op Herkinge 253.
PREDIKANTENLIJST van Veeris (Chronologia Ecclesiastica) 154, vervolg 154, van
Borger 154, van Waldkirch Ziepprecht 154, de lijst in de kerk te Schagen fout 163, juister die
in van Alphen's nieuw kerkelijk handboek. De lijst in de kerk te Medemblik fout 170, juiste
volgorde der Medemblikker predikanten, afwijkende van de lijst van Veeris 171, de lijst in de
kerk te Dreischor fout 267.
PRINSEN. Benaming voor prijzen (verbeurdverklaringen) 295.
PROCESSEN. Onderscheid tusschen crimineel en civiel 320 (noot), composibel
verklaring 321, verbod van Philips II om zaken composibel (afkoopbaar) te verklaren 321, het
verschil tusschen composibel en civiel 321. 332. 333. Boeten, vervierdubbeling van het
onrechtmatig genotene 327. 333, teruggave van genoten gelden wegens ambtsverkoop is geen
boete 323, belang van den Procureur-generaal bij boeten 323, onkosten van gedelegeerde
rechters te betalen uit de confiscatien, amenden of boeten, welke het Land zouden mogen
werden geadjudiceerd 327, vernietiging der stukken van een vonnis 324.
Proces tegen de commiezen der Admiraliteit van de Mare 316. 324–327, proces tegen
Kievit 327, proces tegen Cornelis Nolthenius 316–321, proces van Margaretha Johanna
Nolthenius tegen hare dochter 336–338, proces tegen Zas van den Bossche 322–324, proces
tegen van Zuylen van Nijevelt 330–334.
PRUISSEN. Opvoeding van Frederik de Groote, de Noltenius-Pannewitzdril 342 noot.
Zijn oordeel over Holland 340. 342. Acht Nederland niet belangrijk genoeg om er een gezant
te houden. Met een legatiesecretaris is te volstaan 341. Hoe de Staten zulks opnemen 342. 346.
Voorstel betreffende den verkoop naar Holland van krijgsvoorraad uit Wesel 340. Paspoorten
voor het verkochte, van de Staten en van den Gelderschen landdag 341. Poging om Hollandsche
kooplieden en kapitalisten naar Pruissen te lokken 343. Voorstel om den opbrengst der
Maastollen gelijkelijk te verdeelen tusschen Oostenrijk, Pruissen en Nederland 343.
Opmerkingen van den gezant van Burmania daaromtrent 344. Wapenschouwing van Frederik
II te Wesel 347. Koning Wilhelm II vereenigt de Calvinisten en Lutheranen in eene nieuwe
Staatskerk 152.
RECHTSPRAAK. Zie Hof van Holland. Hof van Utrecht. Hooge Raad. Processen.
Schepenbank.
REMONSTRANTEN. Strijd in de classe Voorne en Putten 226–231. Worden door den
magistraat gesteund 227. Oordeel van het volk over de Remonstrantsche leer 229. Hun optreden
is geenszins gematigd 209 noot. Oordeel van Jean Diodati over Oldenbarneveld 129. Ds. Taurin
weigert te teekenen de verklaring ontworpen door de Delftsche classe en wordt gesuspendeerd
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239. De Remonstranten steken op nieuw het hoofd op in Zuid Holland 240. Remonstrance
omtrent het niet krachtig genoeg daartegen optreden der overheid 240. 241. Arminianen te
Delftshaven die weigeren ten Nachtmaal te gaan bij hunne rechtzinnige predikanten, worden te
Rotterdam toegelaten op verzoek van den magistraat 253.
RENTEMAN. Beteekenis 303 noot.
ROOMSCHEN te Schagen verdacht van verstandhouding met den vijand 162, te
Medemblik op de hand van Ds. Hakkius 179, troebelen te Kampen 180.
REPARTIETIEN van verbeurd verklaarde goederen 304.
SCHENKINGEN, van Margaretha Johanna Nolthenius aan hare dochter en herroeping
daarvan 335. 336, aan David du Commun 336.
SCHEPENBANK te Rotterdam, geheel onder invloed van den Hoofdofficier 319, de
crimineele registers aldaar zijn slechts voor een klein doel bewaard gebleven 321.
SCHOOL heeft in 1627 te Bommenede geen afzonderlijk lokaal 241. Zie verder
Latijnsche School, Onderwijs.
SCHOOLMEESTERS. Zie Onderwijs.
SCHILDERKUNST. 60. 71. 73. Zie de toelichting tot de afbeeldingen 351–356.
SCHUTTERIJ te Dordrecht, vrijdom van tochten en wachten voor tien jaren bij vestiging
als grossier 270. De klerken ter Admiraliteit van de Maze vrij van schutterlijken dienst 304.
Nachtelijk rumoer te Dordrecht bij dienstweigering 285–287.
SMOKKELARIJ. Zie Admiraliteit.
SPANJAARDEN te Bommenede 222. 223, 225, te Deventer 184, te Medemblik 169, te
Mülheim 148, bij Schouwen 226, te Vollenhoven 185, te Wieringen 169.
STATEN VAN-HOLLAND. Stichten het Statencollege te Leiden 196. 197.
Controleeren de uitgaven uit de geestelijke goederen 208. Vermanen de classe van Voorne 228.
Weigeren eerst, doch staan vervolgens toe eene verhooging van de traktementen der
predikanten ten platte lande 238. Ontvangen een remonstrance der rechtzinnige predikanten
241. Benoemen een commissie van onderzoek omtrent de fraudes gepleegd door commiezen
ter Admiraliteit van de Maze 316. Benoemen daarna gedelegeerde rechters 325. Briefwisseling
met deze rechters 325. 326. Geven aan de Staten van Utrecht kennis van het door Zas van den
Bossche gepleegde misdrijf 322. Belasten op aandrang van den Koning-stadhouder den Hoogen
Raad met de vervolging van den Hoofdofficier van Rotterdam van Zuylen van Nijevelt 330.
STATEN VAN UTRECHT. Resoltitie omtrent het aandeel van den Procureur-generaal
in boeten 323. Laten de beslissing omtrent de opheffing der inhabiliteit van Zas van den
Bossche over aan den Koning-stadhouder 324.
STATEN GENERAAL, veroorloven geen Nationale Synoden na die van Dordrecht meer
236, verleenen vrijdom van rechten (paspoort) voor krijgsvoorraad uit Wesel 341, behandelen
het voorstel van Frederik II van Pruissen tot regeling der Maastollen 344. 345, zijn verstoord
over de wijze waarop deze Koning de vertegenwoordiging te 's-Gravenhage regelt 346.
STATENCOLLEGE TE LEIDEN. Oprichting 196. 197A, inrichting 197–200,
verplichtingen van den regent 200–202, van den subregent 200. 201, van den schaftmeester
201. 205, dagverdeeling 201. 202, lessen 200, boeken 207. 208, voeding 201, straffen 202.
Intrede der bursalen, examen, eed 210–214, vacantie- en verlofbriefjes 214–216,
persoonlijke uitgaven 205. 206, ontslag na voltooide studie 218, 219.
Studentenoproer 203. 204, verzoek van bursalen om de vacantie wegens de warmte te
ver-
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leggen 215 noot, verzoek om muziekinstrumenten te mogen bespelen 215 noot, theses en
gedichten van Abraham Nolthenius 209. 210, van Henricus Nolthenius 216–218.
STEENBAKKERIJ aan de Theems opgericht door Johan Kievit 314. 315.
STELLINGEN, Nolthenius (Tutein). Frieda Hilda Bertha (Dan. XI. 2) 89, Gulian Emile
Auguste (IX. 12) 46, Karel Hugo (IX. 10) 44. Zie ook Dissertaties, Theses.
STERFTE te Batavia in de 18e eeuw 245. In het geslacht Nolthenius, zie levensduur.
STUURMAN. Beteekenis 193 noot.
SUIKER. Accijns. Ontwerp heffingswet bestreden door Gulian Nolthenius (IX. 2.) 37.
38. Fabricage van bodems van suikerpannen 36.
SYNODE. Nationale Synode, Voorschriften tot verbetering der Kerk 185. Kosten der
Dortsche Synode 231. Oordeel van Jean Diodati over de Canones dier synode 129. 230. Oordeel
van Ds. Knappert 231. Kosten 231. De correspondentie der provinciale synoden bij ontstentenis
van nationale synoden 236. te Emden de grondslag gelegd voor de eenheid van kerkvorm in de
Nederlanden 157. van Noord Holland schorst Ds. Hespe te Haarlem 164. beveelt boetedoening
door Ds. Yeliz te Wieringen 164, besluit Ds. Sybrandus naar Harlingen te laten vertrekken
onder voorwaarde dat afgezien wordt van het beroep uit Friesland op Ds. Georgius Nolthenius
165, bepaalt dat de coetus van Alkmaar en die van Schagen eens per maand moet samen komen
166, briefwisseling met den Magistraat van Enkhuizen omtrent de voorziening in den
predikantennood te Medemblik 171. 172, bewaart het stilzwijgen omtrent de twist tusschen Ds.
Henricus Nolthenius en den Medemblikker magistraat 176. 177, zendt meermalen predikanten
naar Overijssel 180. van Zuid-Holland vermaant de afgevaardigden der classe van Voorne in
zake het niet willen zitting nemen met Remonstranten 230. 231. Afschriften der acta, door Ds.
Henricus Nolthenius, voorzien met jaartalspreuken 234. 235. Doet onderzoeken het proefrepertorium der behandelde zaken 236. Verzoekt de Staten om verhooging der traktementen
van de predikanten ten platte lande 238. Beveelt een onderzoek omtrent den toestand der kerk
te Maasland 239. Remonstreert bij de Staten wegens lauwheid bij het vervolgen der
remonstranten 240. 241. Deze wordt herhaald 241. van Overijssel doet ontwerpen een nieuw
examenformulier voor aanstaande predikanten 185. Ziet toe dat worden uitgevoerd de
voorschriften tot ,,verbetering der Kerk” 185. Slaat af het verzoek van protestanten in de door
Spanjaarden bezette gemeenten om papen te laten prediken, mits in het zwart zijnde 185. 186.
te Wesel ter voorbereiding eener kerkorde 157.
TESTAMENTEN van Cornelis Nolthenius en Agatha van Wesel 335, van Pieter
Nolthenius en Elisabeth van Wesel 288, van Willem van Bleijenberg 289. 290.
THESES. De bursalen in het Statencollege moeten alle veertien dagen onder toezicht van
den regent redetwisten 200. Theses van Abraham Nolthenius (II. 3) door den regent aangeboden aan de Noord-Hollandsche synode 209. Theses van Henricus Nolthenius (III) 216.
217. Belang der theses-opdrachten voor geslachtkunde 166. 167, voor de verhouding tot
verschillende personen 191.
TOONEEL. Geschrift van Ds. Georgius Nolthenius (II) tegen het tooneel, tien jaren na
het overlijden gedrukt 3. 4. 188. 189. Tooneelstuk geschreven door Gulian Emile Auguste
Tutein Nolthenius (IX. 12) 47. Muziek geschreven ten behoeve van het Studententooneel te
Utrecht door Hugo Frederik Johan Nolthenius (Dan. XI.) 87.
TRAKTEMENTEN. Zie Admiraliteit, Latijnsche school, Predikanten.
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VACANTIEN in het Statencollege 215.
VEILGELDEN (beveiligingsgelden) 296.
VERKEERSMIDDELEN. Gebrekkig in ouden tijd des winters 266. 267.
VERKIEZINGEN in 1748 van officieren der schutterij door den vrijen krijgsraad te
Amsterdam 27, verkiezing gerneenteraad Haarlem 50, brochures over verkiezingen voor de
Tweede Kamer 58.
VESTING. Verschil tusschen de bevestiging van Kampen en Medemblik 183, meerdere
aanzienlijkheid der vestingen nog in de 19e eeuw 169.
VICTUALIEHAALDER. Beteekenis 303.
VOORTPLANTINGSKANSEN EN VRUCHTBAARHEID 247. 275.
WAPEN Nolthenius. Oorsprong 278. 279. afbeelding VII. 351, verkeerde afbeeldingen
279. 280. Faassen Nolthenius 270. Nolthenius de Man 247. van Wesel 276.
WEGEN des winters onbegaanbaar in ouden tijd 266. 267.
WEEZEN uitbesteed te Dreischor 265.
ZANG wordt in de kerk door den schoolmeester geleid 232. 233. Zangstukken, zie
Muziek.
ZEESLAG bij Bevesier 310. 311.
ZEETJALKEN te Kampen 183 noot.

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN.
blz. XII, 1e r.v.b.
blz. 5, 9e r.v.b.
blz. 8, 7e r.v.o.
blz. 11, 6e r.v.b.
blz. 12, laatste regel,
blz. 13, 9e r.v.b.
19e r.v.b.
blz. 21, 7e r.v.b.
9e r.v.b.
16e r.v.b.
19e r.v.b.
blz. 24, 15e r.v.b.
10e r.v.o.
blz. 25, 14e r.v.b.
blz. 42, 13e r.v.b.
blz. 55, 6e r.v.o.
blz. 62, laatste regel,
blz. 79, 14e r.v.b.

Nanninga Uiterdijk, lees: Nanninga Uitterdijk.
schrappen: (d.i. gezagvoerder der koopvaardij), Zie blz. 193, noot.
Siburgia, lees: Siburga
alumnis, lees: alumnus.
toevoegen: poorter van Brielle 29 April 1679.
toevoegen: Wellicht het ,,kind van Nolthenius”, dat 11 Juli 1695 in de Waalsche
kerk te Rotterdam wordt begraven.
wordt teruggeroepen, lees: dient zijn brief van terugroeping in. (zie blz. 346.)
Van Balen, lees: Mathijs Balen.
van Dale, lees: van Dalen.
1912, lees: 1712.
Vegtigt, lees: Vegtsigt.
3. Aug., lees: 31 Aug.
schrappen: later goeverneur. (Zijn neef Hendrik Swellengrebel was goeverneur
der Kaap; bij diens aftreden werd Sergius secunde.)
achter Maria Elisabeth Blaauw voegen (VI. 12.) vr.
1883, lees: 1893.
9e rivierarrondissement der Maas, lees: 5e rivierarrondissement (de Maas).
toevoegen: reserve tweede luitenant der huzaren.
overleden te Amsterdam, lees: overleden te Naarden. (Daar woonde M. F. de W.
reeds in 1813.)
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blz. 80,

7e r.v.o. gedoopt te Amsterdam 24 April 1776, te vervangen door: geboren te Amsterdam
19 April 1776, overleden aldaar 13 Januari 1777.
5e r.v.o. 1783, lees: 1784.
blz. 117, 10e r.v.b. In 1667 van wege de stad gedeputeerd in het college der Admiraliteit op de Maas,
vervangen door: In 1659 van wege de stad gedeputeerd in het College der
Admiraliteit van de Maze, opnieuw aangewezen in 1666, en vervangen 2 Mei
1667.
e
14 r.v.b. Provinciale Staten, lees: Provinciale Synode.
blz. 120, 8e r.v.b. toevoegen: oefent te Brielle de rechtspraktijk uit.
blz. 122, 8e r.v.b. toevoegen: schepen 13 Mei 1724, raad 21 Dec. 1725.
blz. 125.
Zie omtrent het geslacht Nagelmakers: De voornaamste huizen en gebouwen van
Hertogenbosch alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen, door
Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van IJsselt (uitgave van het Prov. Gen. van Kunsten en
Wetenschappen in N.-Br.), deel II, blz. 171–173 . De oudste van dit geslacht
vermeld in de Bossche Schepenprotocollen, is Rutger Nagelmeker Rutgerszn,
provisor en meester van de Tafel van den H. Geest van Son en Breugel (1505).
blz. 127.
Van Sasse van IJsselt vermoedt in het boven aangehaalde werk, deel II, blz. 458,
dat Antonia Erbervelt, echtgenoote van Paul Scipion baron van Jaussaud de Grand
Clary, is eene dochter van Henrietta Margaretha Nolthenius en Daniel Jacob
Erbervelt. Dit is niet mogelijk, aangezien Antonia tijdens haar huwelijk, op 23
Dec. 1802, kocht het adelijk goed de Groote Ruwenberg. Misschien was zij een
kind uit een vroeger huwelijk van Daniel Erbervelt. Hieromtrent is door mij geen
onderzoek ingesteld.
blz. 130, laatste regel, 29 October, lees: October (de juiste dag is niet bekend).
blz. 137, 8e r.v.b. toevoegen: vestigt zich eerst te 's Hage, daarna te Rotterdam, eindelijk te
Dordrecht.
13e r.v.b. 1751, lees: 1771.
25e r.v.b. toevoegen achter Dordrecht: overleden 18 July 1838 te Yverdon.
27e r.v.b. toevoegen achter J. D. de Loriol: geboren 22 Dec. 1767 te Lavigny (Zwits.),
overleden 12 Maart 1803.
De heer P. de Loriol deelde mij deze data mede en berichtte tevens hollandsche
familiepapieren te bezitten betreffende het geslacht Faassen–Nolthenius. De
oorlog verhinderde mij van deze stukken kennis te nemen.
e
blz. 138, 7 r.v.b. schrappen: hertrouwd aldaar. Zij noemt zich in een rekwest aan Burgemeesters
van ‘s-Gravenhage, (actum 29 Dec. 1790) weduwe Faassen–Nolthenius. Het
tweede huwelijk had dus geen voortgang. Omtrent Amarantha's leven te 'sGravenhage in het tijdperk 1784–1790 lichten in de protocollen der notarissen
Mestrop, van Werve, van der Ven, van Wijck en van Ogten; doch dit valt buiten
het kader dezer aanteekeningen.
blz. 142, 1e r.v.b. overleden nà hem (voor of in 1767) vervangen door: begraven in de Kloosterkerk
aldaar 24 Maart 1756. (Dit blijkt uit de impost op het begraven).
blz. 143, 4e r.v.o. toevoegen: leeft nog 13 Mei 1751, evenals haar echtgenoot en kinderen. Dit blijkt
uit een testament, op dien dag verleden voor notaris Aarnold te 's-Gravenhage,
door Johan Nolthenius en Elisabeth Amelingh.
blz. 186, laatste regel, Nanninga Uiterdijk, lees: Nanninga Uitterdijk.
blz. 189, 9e r.v.b. J. Kalff, lees: G. Kalff.
blz. 191, 6e r.v.b. enkele maanden, lees: enkele jaren.
blz. 197, 9e r.v.b. pond vlaamsch, lees: gulden.
blz. 244, 11e r.v.o. Pieternella, lees: Peternella.
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blz. 245,
blz. 246,

blz. 261,
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.
blz.

269,
274,
283,
284,
289,
308,
317,

blz. 321,
blz. 337,
blz. 356,
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7e r.v.b. Pieternella, lees: Peternella.
toevoegen aan noot 4: Zie ook dr. R. Broersma en mr. R. Fruin, Correspondentie
in steden van Zeeland, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch
Genootschap te Utrecht, deel 23. Hierin wordt uitvoerig behandeld de Tholensche
correspondentie. Vergelijk blz. 347.
11e r.v.o. verslaafnis, lees: verloopnis. Zie blz. 249, 14e r.v.o. waar ,,verloopen” wordt
gevonden in gelijksoortige beteekenis.
e
9 r.v.b. oudste, lees: jongste.
4e r.v.o. Gulian (IX. 3.); lees: Gulian (IX. 2.)
12e r.v.b. Van Balen, lees: Mathijs Balen.
18e r.v.b. Bleyenburg, lees: Beyenburg.
16e r.v.o. gezegd van Bleyenberg, schrappen het woord: gezegd.
5e r.v.b. Buijfen, lees Buijsero.
noot. De noot moet vervallen. De rekening en verantwoording nalezende, blijkt ter
plaatse te staan niet van Wesel doch van Wesek.
e
9 r.v.b. pendants, lees: pendente.
4e r.v.b. mooire, lees: moore.
12e r.v.o. Clemens, lees: Clemen.
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Tussengevoegde afbeeldingen.

A

Volgend de afbeeldingen welke in het boek tussen genummerde pagina’s zijn gevoegd.
Het paginanummer verwijst naar de tekstpagina waar deze tussen gevoegd is.
Deels zijn de afbeeldingen foto’s uit het boek en deels zijn zij van het internet genomen.
Blz. 222
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Tussengevoegde afbeeldingen.

Blz. 277
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