
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius) Deel 2, eerste stuk zoals het 

in 1930 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  
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Hoofdzakelijk berust dit vervolg der Aanteekeningen op gegevens, verzameld 

vóór den wereldoorlog. Het verblijf in Zwitserland, eerst tijdelijk, daarna 

blijvend, belette verder persoonlijk onderzoek in Patria. Doch nog veel 

onvollediger zouden deze aanteekeningen zijn, indien niet mijn hooggeachte 

nabuur, Mr. W. C. Baert de Waarde op Burier-Vallon, met zijne rijke boekerij 

en groote kennis op geslachtkundig en historisch gebied, mij voortdurend zoo 

welwillend had ter zijde gestaan. 

Zoo ik niet met name noem de vele leden van ons geslacht, die op mijn 

verzoek nasporingen deden en bescheiden overpenden, óók veroorloofden door 

hunne geldelijke bijdrage het aantal der Bijlagen en platen te vergrooten, zoo 

geschiedt zulks ten einde hunne bescheidenheid niet te kwetsen. Immers het 

geldt hier het vervullen van een daad van piëteit tegenover onze 

gemeenschappelijke voorvaderen! Ook mijn eigen naam ware verzwegen, 

indien niet ten minste één lid door zijn onderschrift moest waarborgen de 

juistheid van het medegedeelde. 

Slechts dringt dankbaarheid hier te vermelden wie mij sedert den 21en 

April 1920 ter zijde staat als levensgezellin: Lilas Goergens. Want zij hergaf 

mij de gemoedsrust, zonder welke dit tweede deel der Aanteekeningen niet 

ware aangevangen, noch voortgezet of voltooid. 
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Had niet Mr. A.J. Enschedé tegen het einde der negentiende eeuw de 

Bibliothèque Wallonne te Leiden verrijkt met de afschriften der kerkboeken 

van Waalsche gemeenten in- en buitenlandsch, aan schrijver dezes waren 

onbekend gebleven de Mannheimer voorvaderen van Julie Tutein: refugiés, die 

in de duitsche ballingschap zuiver bewaarden het fransche bloed, door enkel te 

huwen afstammelingen van eveneens om den geloove uitgewekenen. Ook voor 

de leden van haar geslacht in Denemarken en Duitschland was deze ontdekking 

eene verrassing. Want zij verkeerden in den waan dat alle officieele bescheiden 

in vlammen waren opgegaan bij den brand der nieuwe Waalsche kerk te 

Mannheim in 1796. 

Nu beter ingelicht, deed een lid van den in Duitschland gebleven tak: Ph. 

Tutein, Direktor der Norddeutsche Hütte te Bremen, nasporingen verrichten in 

de Mannheimer archieven. Zoodoende werd o.a. gevonden de karakteristieke 

beschikking der vaderlijke Landsregeering, welke Julie's grootvader Peter 

Tutein in 1748 op 22-jarigen leeftijd dreef met lichten buidel en bezwaard 

gemoed naar Denemarken's hoofdstad. Eene beschikking met averechtsche 

gevolgen! Want ging de jongeling schoorvoetend henen.... hij keerde nimmer 

terug. 

Wel verklaarbaar! Voor Kopenhagen toch brak aan een tijdperk van 

ongekenden bloei. Terwijl ons land in de tweede helft der 18e eeuw zuchtte 

onder het oorlogswee, kon Denemarken zich neutraal houden, en zoodoende 

verplaatste zich de overzeesche handel van onze noordzeekust naar de veiliger 

Sond. 

Hoe Peter Tutein, begaafd met groote werkkracht en helder zaken-

verstand zich in het nieuwe vaderland als koopman, reeder en fabrikant in 

betrekkelijk korten tijd een aanzienlijk vermogen verwierf, hoe hij door de 

Deensche regeering, die hem hoogelijk waardeerde, werd geraadpleegd in 

netelige finantieele omstandigheden, hoe hij op rijper leeftijd, niet ver van de 

koninklijke zomerresidentie 
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kocht een landgoed, en tot verpoozing de daarbij behoorende heidevelden 

ontginde met goed gevolg, ook hoe zijn talrijk nakomelingschap de eer des 

naams nog verhoogde, dat alles ontdekten mij mevrouw Louise Tutein—von 

Gerstenberg te Helsingör, de doyenne van den Deenschen tak, en twee van 

Peter's vrouwelijke afstammelingen: mevrouw Gyrithe Lemche—Frisch te 

Kongenslijngbij en mevrouw Pauline Wolmer—Frisch te Kopenhagen. 

Wat betreft de nasporingen omtrent ons eigen geslacht: ook ditmaal 

verleenden de meest welwillende medewerking rijks-, provinciale- en 

gemeente-archivarissen, burgemeesters en gemeente-secretarissen, 

bibliothecarissen, besturen van instituten en genootschappen ten onzent en in 

Indië; óók bezitters van historische bescheiden. Aan allen mijn hartelijken 

dank. 

Omtrent Mülheimer voorvaderen verschaften bijzonderheden Dr. 

Forsthoff en Rektor Klewer daar ter stede. Deze worden met groote 

erkentelijkheid opgenomen in de Aanvullingen en Verbeteringen, aan het einde 

van het Tweede stuk dezer Aanteekeningen. 

 

De bewoners der Rijnoevers, die in den aanvang der twaalfde eeuw 

uitweken naar Zevenburgen, brachten naar het nieuwe vaderland over eene 

vrome gewoonte, nog steeds daar in eere. Zoodra een kind bereikt den 

schoolgaanden leeftijd, wijzen op het dorpskerkhof de ouders hem een 

grafstede aan van zijn geslacht. Van de plicht dit te verzorgen, wordt het kind 

eerst ontslagen door het verlaten der school. Dan neemt een ander zijn plaats in 

op bank en Godsakker. 

Weldra breekt voor schrijver dezes het tijdstip aan, waarop ook zijn 

leertijd afloopt. Wie zal alsdan de taak overnemen? Helaas, hij die van nature 

was aangewezen tot kroniekschrijver van ons geslacht, werd onverwachts vóór 

mij weggeroepen. 
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Mijn eersteling, mijn brave Paul, overleed enkele dagen nadat deze 

Aanteekeningen waren voltooid, en nog slechts voor den druk gereed te maken. 

Indien hier wordt overgenomen de afscheidsgroet, hem den 13 Juli 1928 

gebracht op het kerkhof te Renkum door den hoogleeraar aan de Wageningsche 

landbouwhoogeschool Dr. W. Roepke, geschiedt zulks omdat hetgeen deze 

getuigde omtrent den eerste, die heenging van de jongere generatie, óók en in 

niet geringere mate geldt voor alle leden van ons geslacht, die schrijver dezes 

het voorrecht had in zijn lang leven nader te leeren kennen. 

 

Paul Tutein Nolthenius is van ons heengegaan, veel te vroeg naar ons aller 

gevoelen, midden in zijne jonge jaren, midden onder zijn werk, of beter gezegd aan 

het begin van zijn werk, dat zooveel belovend voor de toekomst was. Dit feit is 

onverbiddelijk; wij zullen er in moeten berusten, zoo moeilijk het ons ook moge 

vallen. 

Maar ook een feit is, dat zijn heengaan een groote leemte in ons aller harten 

achterlaat, een leemte die zich moeielijk en niet gauw zal sluiten. Immers hij was de 

eenvoud en de beminnelijkheid in persoon, wars van alle vertoon. Wat hij zeide, was 

juist, was door en door eerlijk; op zijn woord kon je bouwen. Waarlijk, er zullen er 

niet velen zijn in onze maatschappij, waarvan hetzelfde even onomwonden kan 

worden verklaard. 

Paul Tutein Nolthenius kwam ongeveer anderhalf jaar geleden naar hier en liet 

zich inschrijven aan de Landbouwhoogeschool als toehoorder, ten einde op het 

entomologisch laboratorium een oude liefhebberij, nl. de studie der insecten, speciaal 

die der vlinders, wat meer wetenschappelijk te kunnen beoefenen. Hij deed dit op 

eene wijze, die zeer onze aandacht trok; want hij werkte uiterst nauwkeurig en netjes. 

Daarbij zocht hij juist de moeielijke kwesties tot opheldering te brengen, daarbij 

gesteund door zijn helder, kritisch verstand en zijn groot kunnen en weten. Wij 

hadden daardoor groote verwachtingen van zijn werk, die nu helaas, niet meer in 

vervulling kunnen gaan. 

Maar wij hopen dat dc oprechte en groote waardeering, die wij, zijne vrienden, 

hem als mensch en onderzoeker toedroegen, een troost moge zijn voor zijne talrijke 

familieleden. 

 

Deze Aanteekeningen wijzen uit dat gelijken lof verdienen allen, die ons 

voorgingen. Van den eerste daarin beschrevene af: Ds. Georgius, wiens 

nagedachtenis in 1595 het Kamper gemeentebestuur zoo kernachtig 
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huldigde (blz. 186), tot den laatsten toe: Mr. Peter Marius, wiens neerleggen 

van het burgemeesterlijk ambt zóó zeer betreurde Haarlem in 1859, Apeldoorn 

in 1872. 

Want volmondig kan schrijver dezes verklaren niets te hebben verzwegen 

of verbloemd wat het onderzoek leerde omtrent leven en bedrijf van ons 

voorgeslacht. De waarheid wordt gegeven, niets dan de waarheid, en de 

geheele waarheid. Moge tot in de verste tijden zij, die deze kroniek zullen 

vervolgen, hetzelfde kunnen getuigen van de nakomelingschap! 

Beter dan de wapenspreuken Voluntate potestas en Festina lente, 

kenmerkte dan ook en blijve ons geslacht kenmerken de Horatiaansche 

leefregel: 

Hic murus aheneus esto: nil conscire sibi, nulla pallescere culpa! 
En zoo eveneens deze spreuk wordt gegeven in het oorspronkelijke, 

geschiedt zulks omdat ons geslacht nimmer mag verwaarloozen de kennis der 

taal, welke op onzen naam zette haren onuitwischbaren stempel. 

 

 

R. P. J. TUTEIN NOLTHENIUS. 
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INHOUD. 

VERVOLG DER AANTEEKENINGEN. 

 

WILLEM (1675—1757). I. Dortsche en Rotterdamsche jaren. Daniël Digues de 

la Motte, blz. 393. II. Amsterdamsche bloedverwanten, blz. 404. III. voorspoedige 
Amsterdamsche jaren. Daniël Willink's Amstelstroom, blz. 420. IV. Onspoed in 
de Amstelstad. Tweede huwelijk, blz. 426. V. Omzwervingen, blz. 435. 

 

BALTHAZAR (1701—1755). I. Op ‘t Pakhuis der O.-I. Compagnie, blz. 

445. II. De brieven van Overzee, blz. 453. III. Huiselijk lief en leed. Chineesch 

porcelein. Een orangistisch schilderij van Cornelis Troost, blz. 463. IV. 

Schutter's wel en wee. De Doelisten. Het Dolhuis, blz. 475. 

 

DANIËL (1703—1754). I. Malacsche jaren. Wachtwoorden, blz. 489. II. 

Eerste jaren te Batavia. De Chineesche troebelen, blz. 502. III. Latere jaren. 
Gevangenneming der drie Raden van Indië, blz. 519. IV. Admiraalder Retourvloot. 
Meisjesdagboek, blz. 538. V. Laatste jaren. Rapport aan de Staten-Generaal, blz. 

548. 

 

WILLEM HENDRIK DE OUDE (1726—1796). I. De boekhouding der O.-I 
Compagnie, blz. 557. II. Het einde der O.-I. Compagnie, blz. 569. III. Eerste huwelijk. 
Kapitein Paulus van der Grift te Nieuw-Amsterdam. Reisje naar Wesel. De 

Regenten van het Leprozenhuis, blz. 577. IV. Tweede huwelijk. Het huis 

Heerengracht 578, blz. 592. V. De boekerij van een Mercator sapiens. Het 

Reisboek, blz. 607. 

 

WILLEM HENDRIK DE JONGE (1776—1827). I. Jongelingsjaren en huwelijk. 
Rhône-vaart, blz. 622. II. Het geslacht Tutein. Christian Winther's vlucht naar 

Amerika, blz. 645. III. Het Huis van Negotie Daniël Crommelin & Soonen. Het huis 

Heerengracht 132, blz. 669. IV. Echtelijk leven. Deensche bezoeken, blz. 684. 

 

JULIE TUTEIN EN HAAR GEZIN (1828—1853). I. Deventersche jaren, 
blz. 693. II. Gulian, de oudste zoon. Willem Hovij, blz. 703. III. Het middenste 
drietal: Eduard. Gelijk een bloem …. Arthur. Keetje ,,valsch als glas” en P.A. de 

Genestet. Hugo. Levensloop door mr. L.W.C. Keuchenius, blz. 724. IV. De jongste 
twee zonen: Henri. Claude Crommelin en da Costa. Mr. August Crommelin. 

Emile. Muziek en tooneel, blz. 738. V. Koppelrust. Buitenleven aan 't Gein, blz. 

758. 
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TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN. 

GESLACHTSWAPEN, PORTRETTEN GEZICHTEN, blz. 767. 

Dringend verzoek, alvorens het werk te raadplegen, de verbeteringen aan 
te brengen welke aan het slot zijn afgedrukt. 

–––––––––––––––––– 

INHOUD VAN HET TWEEDE STUK. 

Dr. Mr. PETER MARIUS (1814—1896). I. Vrijwillig dragonder. 
Tiendaagsche veldtocht. Brabantsche kampementen. Meester Deeleman. II. 

Student in de medicijnen. Rumor in casa. III. Parijsche studie. Arnhemsche 
praktijk. IV. Student in de rechten. Een heftig beoordeeld proefschrift. V. 

Advocaat te Amsterdam. Brochures over het Amsterdamsche oproer (1848) en 

over het Recht tot Vereeniging en Vergadering. VI. Burgemeester van 
Purmerend. Eerste huwelijk. Johanna bewaarschool. Oprichting van het 

Algemeen Weekblad. VII. Stembusstrijd. Verkiezingspraktijken. VIII. 

Kamerlidmaatschap. De politieke toestanden. Indische baten. IX. Vervolg. 
Godsdienstonderricht op de lagere school. Schooldwang. Verplichte inenting. X. 

Burgemeester van Haarlem. Een raadsverkiezing met onverwachte gevolgen. XI. 

Nogmaals Kamerlid. Koloniale aangelegenheden. Het werkelijke vaderschap van 

Thorbecke's gevleugeld woord. XII. Op de Veluwe. De Amsterdamsche 

kopenmolen te Vaassen. Huize Staverden. Laatste jaren van Julie Tutein. XIII. 

Burgemeester van Apeldoorn. Open brief omtrent het lenigen der armoede. 

Waterloo-viering. XIV. Laatste levensjaren. Open brief omtrent opvoeding en 

onderwijs. Een Koninklijke daad. 

ALIEDA MARIA (1855—1910). 

 

  BIJLAGEN. 

 I. Inboedel van Willem (VI) 1712. 

 II. Brieven van Daniël (VI. 6) 1736±1743. 

 III. Verdere brieven van Overzee, 1737±1743. 

 IV. Rapport van Daniël (VI. 6) aan de Staten-Generaal, 1748. 

 V. Boekerij van Willem Hendrik (VIII) 1796. 

 VI. Reizen van Willem Hendrik (VIII) 1752±1793. 

 VII. Brieven van Gulian (IX. 2) 1832±1836. 

 VIII. Adres van Peter Marius (X) aan den Koning, 1859. 

TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN. BLADWIJZER. 

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN AAN TE BRENGEN IN HET 

EERSTE DEEL EN IN DE BEIDE STUKKEN VAN HET TWEEDE. 
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VI. 

WILLEM (1675–1757). 
(Geslachtslijst blz. 21). 

 

I. DORTSCHE EN ROTTERDAMSCHE JAREN (1675—1702). Willems 
karakter afgeleid uit zijn handschrift. — Klerk op bet notariskantoor van zijn 
stiefvader. — Het huwelijk zijner zuster Maria met Daniël Digues de la Motte brengt 
hem naar Rotterdam. — Zijn naamdicht op Maria’ s huwelijk. — Leerlings contract 
met Daniël de la Motte. — Compagnieschap. — Huwelijk met Catharina de Witt. — 
Verhuizing naar Amsterdam. — Daniël de la Motte’s afkomst, testament en 
nageslacht. 

 

Willem is de eerste onzer voorvaderen, die de tachtig overschrijdt. Zijn portret 

getuigt trouwens van levenskracht, blijkbaar geërfd van zijne moeder Maria van 

Wesel, die zelve den 84 jarigen leeftijd bereikte. 

Niet enkel levenskracht spreekt uit Willem’s gelaatstrekken, doch ook geest en 

.... zelfbewustheid. 

Uit zijn handschrift leidt eene Zwitsersche grafologe af: „In zijn jeugd 

sentimenteel, ietwat dwepend, groote handvaardigheid. Later, na zijn huwelijk, toont 

hij meer energie, begeert als koopman vooruit te komen. Is zeer intelligent, flink en 

volhardend. Als schaduwzijde: gebrek aan oordeel, meer lettend op de onderdeelen 

dan op de hoofdzaak. Goed gehumeurd, met lust tot schrijven; tot scheppen en 

uitvinden”. Welk oordeel wordt beveiligd door zijn levensloop. „Strijdlustig”, zoude 

men er aan kunnen toevoegen. 

Erfdeel? Want dezelfde grafologe leidt uit het handschrift van Willem’s vader: 

Pieter af, dat deze zeer strijdlustig was, tegen wind en stroom oproeiend, van zwakke 

gezondheid, zeer gevoelig, sympathiek, man van de wereld, min of meer artistiek 

aangelegd, met hooge idealen, maar gaarne aanvallend en doorhollend. Doch wellicht 

is zulks tevens een moederlijk erfdeel: want deze grafologe vindt Elisabeth van Wesel 

eene „niet altijd” gemakkelijke dame. 

Omtrent dit laatste werden geen bewijzen gevonden; maar dat Willem’s vader 

haar op de tanden had, blijkt duidelijk uit het nachtelijk tooneeltje, beschreven op blz. 

286. Een vaandrig, onvervaard optredende tegen zijn kapitein, lid van een 

regentengeslacht!! Te strijdlustig zelfs was Pieter, blijkens de eigenmachtige 

handeling, waartegen 
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zijne beide ooms: Willem van Bleijenbergh en Wouter Blonck genoodzaakt waren 

protest aan te teekenen (blz. 289). 

Is het ook omdat Willem had een „aartje naar zijn vaartje”, dat hij ongenoegen 

kreeg met zijn peet, die zelfde Willem van Bleijenbergh? Want dat deze hem onterfde 

(blz. 289), zal wel niet zonder reden zijn geweest. Daartoe was die oom een te ernstig 

man. Maar dat in alle geval geen wangedrag den neef in ongenade deed vallen, kan 

bewezen worden. Doch loopen wij niet vooruit, maar beginnen liever met het begin. 

Willem’s ziekelijke vader stierf binnen drie jaren na zijn geboorte. Zijne moeder 

hertrouwde twee jaar later met den Dortschen notaris Peter van Son, zoon van den 

secretaris van Klundert; dezelfde notaris voor wien zij met haar man hun testament 

had verleden, en die zulks staafde met een triomfantelijke handteekening (blz. 14). 

Op 14-jarigen leeftijd vinden wij Willem als klerk op het kantoor van zijn 

stiefvader, en zet hij als getuige zijn hand onder diens akten. Tot zijn twintigste jaar 

bleef hij daar werkzaam. Kort voor zijn vertrek naar Rotterdam, staat ook de 

handteekening van zijn anderhalf jaar ouderen broeder onder zulke akten. Doch van 

dien ouderen broeder Rochus weten wij verder niets. Vermoedelijk stierf deze kort 

daarna. 

Of Willem’s klerkschap beoogde eene opleiding tot notaris? Niet onmogelijk 

had het een heel ander doel. Want nog tot het einde der 18e eeuw was men ten onzent 

van oordeel dat als voorbereiding voor het koopmanskantoor, niets beter ware dan 

eenige jaren door te brengen op dat van een praktizijn. Desnoods bij een advocaat, 

maar het liefst bij een notaris. Bij een praktizijn leert men stellen! heette het — aldus 

Potgieter, de negentiende-eeuwsche makelaar-letterkundige, in een zijner voor de 

kennis van ons handelsbedrijf zoo belangrijke schetsen (‘t Was maar een 
pennelikker). Het in onbruik raken dier gewoonte schrijft hij toe aan den weeromstuit 

der Fransche revolutie hier te lande: „soms verdwijnen kleine eigenaardigheden van 

het volksleven slechts tengevolge van groote omwentelingen”. 

In alle geval heeft Willem zich dien klerkentijd ten nutte gemaakt. Zulks bewijst 

o.a. later zijne insinuatie (29 Nov. 1703) aan Louis du Court, koopman te Dordrecht, 

wegens het niet betalen van een handelsschuld. Een stuk, in flinken, duidelijken 

zakenstijl gesteld, en geschreven met zijne zoo karakteristieke hand. En aangezien 

notarissen toenmaals vele werkzaamheden verrichtten, welke men thans aan 

deurwaarders opdraagt, en Willem’s koopmanschap hem dikwijls noodzaakte 

notarissen in den arm te nemen, zoo zal hij dan ook met dankbaarheid herdacht 

hebben de ervaring opgedaan tijdens de jaren, doorgebracht op het kantoor van zijn 

stiefvader. Met dezen leefde hij trouwens steeds in de beste verstandhouding; Op één 

geval na, later te behandelen. 

Dat Willem op zijn twintigste jaar naar Rotterdam verhuisde, was te danken aan 

het huwelijk zijner drie jaren oudere zuster. Want Maria had na lang aarzelen haar 

hand geschonken aan een fransch, om den geloove uitgeweken koopman te 
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Rotterdam (zie blz. 15), die daar zóó ingeburgerd was, dat hij nauwelijks dertig jaren 

oud, er reeds twee Nederlandsche vrouwen had „versleten”: Elisabeth Blonck, daarna 

Johanna Maria van Beaumont. Aangezien Wouter Blonck oom was van Willem’s 

vader, had hoogstwaarschijnlijk de Rotterdammer, die in zijn eerste huwelijk eene 

Blonck trouwde, Maria op familiefeesten leeren kennen. Trouwens ook het geslacht 

van Beaumont floreerde en in Dordrecht en in Rotterdam. 

In alle geval juichte Willem Maria’s keuze hartelijk toe, gelijk bewijst zijn 

bruiloftsdicht. Eén exemplaar op los vel bleef behouden, evenals een ander gedicht 

terzelfde gelegenheid vervaardigd door een ongenoemde. En niet zonder eenige 

voldoening worde verklaard, dat deze — voor zoover wij weten — eerste dichterlijke 

uiting van een lid van ons geslacht in de Nederlandsche taal, verreweg de beste is van 

de twee, al is die enkel te beoordeelen als gelegenheidsgedicht. Want Abraham dichtte 

in 1599 in het Latijn, blz. 217. 

Naar alle waarschijnlijkheid is dit het exemplaar dat de maker zelf bewaarde 

van zijn geesteskind. Wie ander zou zich de moeite hebben gegeven nogmaals na te 

gaan of de versregels wel het behoorlijk aantal voeten bezaten? Ter zijde toch van het 

poëem, zijn met schrijfinkt de cijfers gesteld: 12, 12, 13, 12, 12, 13. 

De telling klopte; maar toch: één regel veroorzaakte blijkbaar Willem 

naberouw. Deze namelijk: „Dit baard verwondering in die ‘t scheef aanziet”. Werd 

toch ‘t, staande na die, welk woord op een klinker eindigt, met dat woord verbonden, 

dan zou die regel hinken! En daarom schrijft hij bij het nalezen er boven dat ‘t als et is 

uit te spreken, zoodoende dus een lettergreep vormt. 

Zulke gelegenheidsgedichten mag allerminst verwaarloozen wie een 

levensbeschrijving moet samenstellen met behulp van schaarsche gegevens. Want uit 

Willem’s dicht, (een naamdicht van 46 regels, want de beide verliefden hebben lange 

namen) leeren wij dat nu „nijt, afgunst, bitzen wraack moet als een damp 

verdwijnen”. En ook dat Maria „statig, deugdig, schoon” zich eerst na lang smeken 

liet vermurwen, en andere aanbidders te leur stelde, aanbidders die blijkbaar kwaads 

in den zin hadden. Want: „Laat dan de jalouzij (verstompt door de la Motte) Iets doen 

tot hindernis, dees dag zal ‘t al bespotten”. 

En dat hij niet minder vrijmoedig dan Antonides van der Goes bij het huwelijk 

van Willem’s oom Cornelis Nolthenius, (blz. 293), tot besluit het bruidspaar een 

grooten kinderzegen toewenscht, bewijst wel dat de tijden nog niet bang waren voor 

een hartig woord. 

Ita plaudens cecinit staat boven de onderteekening tot bewijs dat Willem niet 

zonder vrucht de Latijnsche schole had doorloopen. 

Dubbel en dwars werd Willem’s wensch vervuld. Bracht Daniël Digues de la 

Motte uit zijn eerste huwelijk een zoon mede — de latere Drossaard der Baronie van 
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Boxtel en Liempde — uit het tweede een dochter, die jong overleed, bij Maria 

Elisabeth Nolthenius won hij niet minder dan elf kinderen! Doch hieromtrent worde 

verwezen naar de geslachtslijst blz. 16. 

Wel begrijpelijk dat Willem dubbel en dwars verheugd was over Maria’s 

huwelijk! Want het verloste hem van het notariskantoor en opende hem eene schoone 

toekomst. Immers het zal wel ter wille van Maria zijn geweest dat Daniel de la Motte 

zijn zwager aannam als leerling in zijn koopmansbedrijf, met vooruitzicht na eenigen 

tijd deelgenoot te worden. En dat dit Rotterdamsche bedrijf gouden vruchten afwierp, 

daarvan zijn bewijzen te over. 

Het leerlingscontract werd een maand vóór het huwelijk gesloten, op den 

zelfden dag als de huwelijksovereenkomst en voor den zelfden notaris: Gijsbert de 

Jager te Dordrecht — wèl een bewijs van zeker verband tusschen beide! (28 Januari 

1695). 

Met ingang van 1 Maart e.k. zal Willem bij zijn zwager komen inwonen in kost, 

drank, bewaschen en benaaien, en wat verder daartoe behoort, voor den tijd van vijf 

jaren, ten einde te worden onderricht in al diens koopmanschappen en handelingen, 

geen uitgezonderd. De eerste drie jaren zonder salaris; de verdere zal hem zooveel 

worden toegelegd, als Digues in gemoede en naar discretie zal oordeelen te behooren. 

Verklaart Willem tusschentijds genegenheid te hebben en behagen te scheppen 

in de koopmansschappen, handelingen en commissien van zijn zwager, dan zullen zij 

compagnie sluiten voor negen jaren. Willem zal dan een vierde part van het 

gezamenlijk kapitaal moeten inbrengen. En Digues maakt het hem gemakkelijk: 

beschikt Willem daartoe niet over voldoend gereed geld, dan zal deze kunnen volstaan 

met 5% rente te betalen over den ontbrekenden inbreng. Hij mag zelfs, zoolang hij 

ongehuwd is, blijven inwonen, waarvoor dan jaarlijks een bedrag van 350 gulden in 

rekening zal worden gebracht. 

Men ziet hoe verliefd en royaal ook Digues is, hij zet als goed koopman toch de 

puntjes op de i. Daarvan getuigen ook de verdere bepalingen van het contract, waarin 

uitvoerig wordt behandeld alles wat tot het voeren van een goede compagnieschap 

noodig is. 

Heel groot was Rotterdam nog niet. Toenmaals kleiner dan Leiden, met haar 

bloeienden lakenhandel, maar toch meer dan dubbel zoo groot als Dordrecht. En 

terwijl Dordrecht niet vooruit ging, was Rotterdam reeds sterk aan het opkomen, zag 

in een eeuw tijds bijna hare bevolking verdubbelen!1) 

Niet slechts was Rotterdam eene reeds voor die tijden aanzienlijke stad, maar 

                                                

 
1) J.C. Ramaer: De middenpunten van bewoning in Nederland voorheen en thans. Tijdschrift van het 

Aardrijkskundig Genootschap 1921, geeft deze cijfers voor onze vijf voornaamste steden in 1400, 1514, 1632, — 

1732 — 1840 en 1920. Amsterdam: 4700; 13.500; 120.000; — 207.200 —; 211.300; 661.700. Rotterdam: 2.600; 

5.300; 29.500; — 52.700 —; 78.100; 484.100. ‘s Gravenhage: 1.300; 5.500; 16.600; — 38.900—; 58.000; 

309.600. Haarlem: 7.900; 3.500; 13.500; 34.900; —46.700 —; 24.000; 88.300; Leiden: 5.000; 14.300; 44.000; — 

61.800 —; 37.500; 61.400. Dordrecht: 8.200; 11.200; 20.000; — 22.400 —; 21.000; 49.400. 
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ook een bijzonder zindelijke: zie hier wat Lady Mary Pierrepont, echtgenoote van 

Edward Wortly Montague, op hare doortocht naar Constantinopel schrijft aan hare 

zuster (3 Aug. 1716). 

 

„Alle straten zijn met groote steenen geplaveid, en zelfs voor de deuren der kleinste 

woningen zijn geplaatst banken van marmer in alle kleuren. Alles was zóó schoon, dat ik 

incognito en op muiltjes in alle deelen der stad kon rondwandelen zonder een enkel spatje of 

vlekje. De Hollandsche dienstboden boenen de straat met meer zorg, dan ten onzent dc 

slaapkamervloeren. De stad heeft een zeer talrijke, altijd bedrijvige bevolking, altijd in 

beweging, zoodat ik eerst dacht dat het een marktdag was doch het bleek zoo te zijn alle 

dagen .... De winkels en magazijnen zijn verbazend netjes en prachtig; zij bevatten eene 

ongeloofelijke menigte kostbare koopwaren, zooveel lager in prijs dan in Engeland, dat ik 

moeite heb te gelooven dat ik er zoo dicht bij ben — geen bedelaars, geen modder; het oog 

wordt niet beleedigd door mismaakten, gelijk er zoovelen zijn in Londen, noch wordt men er 

lastig gevallen door leegloopers en vrouwen, die enkel leven in luiheid en ontucht. De 

winkeljuffers en de eenvoudigste dienstmeisjes zijn properder gekleed dan velen onzer 

aanzienlijke dames. Een zeer groote verscheidenheid in hoofdtooi: iedere vrouw kapt zich 

naar eigen inzicht, en dat verhoogt het genoegen van eene wandeling door de stad. 

Maar uit Holland moet gij niet verwachten een belangeloos aanbod! lk heb mij reeds 

aangepast aan de Rotterdamsche gewoonten; met andere woorden, nu verwacht ik van U alle 

Londensche nieuwtjes Gij ziet, dat ik reeds heb geleerd voordeelige koopjes te sluiten. 

 

En Lady Mary was, zooals hare latere brieven uit Oostenrijk en Turkije 

bewijzen, een scherpe, een zéér onbevooroordeelde opmerkster. Moeten wij 

erkentelijk zijn voor de heusche en toenmaals zeker welgelijkende beschrijving van de 

Maasstad, nog grooter dank zijn wij haar — en heel Europa — verschuldigd voor het 

invoeren der inenting tegen de pokken, uit het eertijds zoo hoogst beschaafde 

Constantinopel. 

 

Zonder twijfel zal, wie de notariëele archieven van Rotterdam doorwerkt, veel 

belangrijks vinden omtrent het koopmansbedrijf, eerst van de la Motte, later van de 

firma de la Motte en Nolthenius; want — zooals werd aangestipt —toenmaals werden 

notarissen in vele zaken gemoeid, welke thans buiten hen om worden behandeld, 

zooals wisselprotesten, schadevaringen, enz. En ons nageslacht zal dankbaar 

herdenken het familielid dat deze taak op zich neemt en aanvult het weinige dat hier 

worde gegeven. Want alleen het archief van den Dortschen notaris Van Son, Willem’s 

stiefvader, werd door schrijver dezes geraadpleegd. Daarin bevinden zich slechts een 

paar akten: één van 7 Januari 1701: het protest gedaan op verzoek van Daniel de la 

Motte en Willem Nolthenius, kooplieden te Rotterdam wegens een wissel, welke 
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Pieter Nolthenius te Dordrecht weigert te betalen, en een ander van 20 Januari van 

hetzelfde jaar, wegens twee niet betaalde wissels, getrokken door M. Haeken op 

Dudly Frisk en Gelijn Kloot, beide te Dordrecht, elk groot ƒ1000.— 

 

Eerstbedoeld protest wordt hier ten deele overgenomen, wegens de daarin voorkomende namen 

Crommelin en Nolthenius. 

„Op heden den zevenden Januari 1701 heb ik ondergeteekende Petrus van Son, notaris publiek, 

en mede ondergenoemde getuigen, ten verzoeke en uit den naam van den heer Daniel de la Motte en 

Willem Nolthenius, kooplieden binnen Rotterdam, als houders van de navolgende wisselbrief, luidende 

van woord tot woord als volgt: 

Hamburg        1700. ƒ175 courant 

Op vier dagen na zicht gelieft te betalen aan d’ordre van monsr Paul Bion de som van een 

honderd vijf en zeventig gulden, de waarde van de zelve. Het zal valideeren, en stelt op rekg luidt 

advies van           UE. Dw. Dienaar 

           Alexander Crommelin. 

 

‘t Adres luidde: A Monsieur, Monsieur Pieter Nolthenius tot Dordrecht.” (Deze moet geweest 

zijn Pieter H. VII, Willem’s neef). 

Deze wissel was, blijkens het ruggeschrift, achtereenvolgens geëndosseerd door Paul Bion aan 

de frères Guigner, en door dezen aan messieurs de la Motte en Nolthenius. Deze firma betaalde het 

bedrag uit aan Pieter van Son, die erkende zulks te hebben ontvangen. 

Maar Pieter Nolthenius weigerde den wissel te voldoen, „bij manquement van advies van den 

trekker”. 

(Bovengenoemde Alexander Crommelin, koopman te Hamburg, was een zoon van Samuel en 

Madeleine Testart; echtpaar waarvan afstamt de Haarlemsche tak der Crommelins). 

 

Niet lang duurde Willem’s leerlingschap. Reeds één jaar na den intrek bij zijne 

zuster, werd hy tot compagnon bevorderd; een bewijs dat zijn zwager tevreden was 

over den een en twintig jarigen jongeling. 

En als kroon op het werk, huwde reeds in den aanvang van het volgende jaar de 

jeugdige compagnon de een jaar oudere Catharina de Witt. Een zéér deftig huwelijk, 

gelijk wij straks zullen zien. 

Waar ontmoette Willem de Leidsche schoone? Vermoedelijk bij eenig lid van 

het thans nog te Rotterdam levende geslacht Baelde. Want hare moeder, Maria 

Baelde, was de zuster van Michiel Baelde, te Leiden geboren, en te Rotterdam als 

makelaar gevestigd. Wel was deze overleden, doch vrouw en kinderen waren daar 

blijven wonen. En de zoon Pieter Baelde, koopman te Rotterdam, had eene refugiée 

gehuwd, Sara le Balleur uit Mannheim. Reden dus voor de la Motte en Pieter Baelde 

om elkander te „zien”: de een vluchteling, de ander echtgenoot van eene vluchtelinge. 

Hoe dit zij, den 14 Januari 1697 werd het huwelijkscontract opgemaakt voor 

notaris Gerstecoren te Leiden, en den 5 Februari daaropvolgende het huwelijk 

gesloten in de Hooglandsche Kerk. 
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Er zullen wel gelegenheidsverzen gedicht zijn, doch geen zijn er tot ons 

gekomen. Aan gasten zal het trouwens niet ontbroken hebben in het huis aan de 

Hooge Woert, waar toen de familie der bruid woonde. Haar vader, Jeronimus de Witt, 

weduwnaar van Christina Gerardz, en toen gehuwd met Maria Baelde, eertijds 

weduwe van Dirk Block, had bij zijne eerste vrouw twintig kinderen verwekt, waarbij 

zich uit het tweede huwelijk een viertal voegden. Ongerekend dat deze weduwe Block 

bij haar eersten man veertien kinderen won! (Wel waren van Christina’s kinderen 

zestien overleden op jeugdigen leeftijd, maar ooms en tantes, neven en nichten zullen 

ongetwijfeld de bruidstafel eene aanmerkelijke lengte hebben gegeven.) 

Het is begrijpelijk dat bij zoo rijke kinderschaar de spoeling dun was. 

(Trouwens ook Willem was — gelijk zijn leerlingsovereenkomst uitwijst — niet zeer 

vermogend.) In het huwelijkscontract werd bij eerst overlijden van den man de vrouw 

ƒ8000.— uitgekeerd; in het tegenovergestelde geval aan Willem ƒ4000.—. Gelijk bij 

een koopmanshuwelijk past, was gemeenschap van goederen uitgesloten. Oók winst 

en verlies. 

Niet lang bleef het echtpaar in Rotterdam: een vijftal jaren. Voldoende echter 

om zich te verrijken met een viertal kinderen, waarbij zich later te Amsterdam 

voegden een achttal; bewijs dat Catharina moeder’s voorbeeld volgde, zij dit dan ook 

ietwat met mate. 

Dat na vijf jaren Willem vertrok naar Amsterdam, is niet wegens ongenoegen 

met zijn compagnon. Integendeel, in het eerst althans werd de compagnieschap 

voortgezet. Volgens hedendaagsche begrippen werd dus een bijkantoor te Amsterdam 

geopend, met Willem als chef.1) 

Waarom Willem naar Amsterdam verhuisde? In het volgende hoofdstuk zal 

daaromtrent een onderstelling gewaagd worden. Doch nu Rotterdam voorgoed wordt 

verlaten, is afscheid te nemen van Daniel de la Motte, aan wien onze voorvader 

Willem zooveel had te danken. 

 

Daniel Digues de la Motte was de tweede zoon van Denis Digues, seigneur de la 

Touche et de la Motte en Madeleine de la Planche. De familie-overlevering verhaalt 

dat het geslacht afstamde van de koningen van Granada, en oorspronkelijk Diego 

heette. De granaatappel in het wapen wijst op die afkomst.2) 

 

                                                

 
1) Dit is af te leiden uit een akte van notaris Van Son te Dordrecht, do. 1 Maart 1703. In latere notarieele 

akten staat enkel Willem Nolthenius en Comp. Vermoedelijk kan verder onderzoek van notarieele bescheiden te 

Rotterdam en Amsterdam over een en ander het noodige licht verspreiden. 
2) Het wapen is I in rood twee zilveren sterren naast elkander, II in zilver een open granaatappel op 

dwarstak met groene bladeren. Schildhouders 2 klimmende leeuwen. 

Enkele bijzonderheden verschafte een afstammelinge van het geslacht te Dorset (Engeland), andere 

leverden de fiches van de Bibliothèque Wallonne te Leiden. Zie ook: Publications of the Huguenot Society of 

London 1909 en Proceedings Vol: XL. In Engeland leeft het geslacht de la Touche voort. 
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Hoe dit zij, uit Daniel’s attestatie uit Londen, 30 Sept. 1683, blijkt dat deze voor 

zijne uitwijking uit Frankrijk, verblijf hield te Pont-Evêque, een klein plaatsje — 

ongeveer twintig kilometer ten zuiden van Lyon, dicht bij Vienne gelegen — met 

laken-, vilt- en papier-fabriekage, toen hoog gewaardeerde voortbrengselen. Met hem 

weken wegens de Religie uit andere leden van zijn geslacht; eveneens over het water: 

de veiligste weg om Frankrijk te verlaten. Doch terwijl de anderen bleven in 

Engeland, vertrok Daniel blijkens die attestatie, drie en twintig jaren oud, naar 

Amsterdam. (Nader onderzoek aldaar zou wellicht leeren, welk bedrijf hij uitoefende, 

want juist als neringdoenden waren de Fransche uitgewekenen zeer gezocht ten 

onzent, tot vermeerdering van onzen export.) 

In Amsterdam vertoefde hij echter slechts kort; want 1 Juli 1690 wordt een kind 

van hem gedoopt te Rotterdam. Zijn huwelijk, spoedig na aankomst, met Elisabeth 

Blonck, en een paar jaren later (28 Sept. 1692) met Johanna Maria de Beaumont (te 

Amsterdam, doch denkelijk uit het Dordtsche regenten geslacht) bewijzen dat hij zeer 

spoedig werd opgenomen in Hollandsche kringen. 

Begrijpelijk, want hoewel wij slechts zijn in het bezit van twee zijner 

schrifturen: het reeds behandelde leerlingcontract en zijn testament, den 8sten Januari 

1725 opgemaakt voor Mr. François Waarts, notaris te Rotterdam, deze stukken zijn 

zóó kenmerkend, getuigen zeer — niet enkel van een helderen zakengeest, maar ook 

van openhartigheid en edelmoedigheid gepaard aan strikte rechtvaardigheid — dat het 

een voorrecht moet geweest zijn dezen man nader te treden. 

 

Het testament, waarbij hij zijn vermogen vermaakt aan zijne toen nog levende vijf 

kinderen, wijst nauwkeurig aan hoe zijne roerende en onroerende goederen zijn te verdeelen, 

„betuigende hij, heer testateur, de voorenstaande dispositie door hem te zijn gemaakt met 

oogmerk tot eendracht en liefde onder zijn familie, wenschende zeer hartelijk dat de zelve 

mag groeien en bloeien, niet alleen tot  tijdelijke welstand, maar ook tot zaligheid”. 

Om die reden wijst Daniel aan elk zijner kinderen een zijner huizen en pakhuizen toe. 

Aan Cornelis — kind uit zijn eerste huwelijk — het pakhuis in de Boompjes, voor ƒ17.000.—

; aan zijn getrouwden zoon uit het derde huwelijk, Pieter Daniel, het toen door dezen 

bewoonde huis op de Wijnhaven met den tuin op den hoek van de Boomgaardlaan, op de 

Cingel, voor ƒ20.000,—; aan zijn oudste dochter (eveneens gesproten uit het huwelijk met 

Maria Elisabeth Nolthenius, en gehuwd met François Denick, voor ƒ19.000.— het huis in den 

Oppert, toen door Daniel bewoond. „Met vijf behangen kamers, als namelijk de koepel en ‘t 

voor-saletje boven den kelder, met goudleer, en de drie andere kamers met andere behangsels, 

mitsgaders de drie spiegels, in ieder schoorsteen een”, gelijk hij blijkbaar niet zonder 

welbehagen opsomt. 

Zijn tweede dochter — toen ongehuwd — zij trouwde later haar neef Willem Hendrik 

Nolthenius, burgemeester van Tholen, enz. (Abr Vl.) ontvangt het pakhuis gelegen naast het 

eerst genoemde, voor ƒ13.000.—; zijn derde dochter Katharina Wilhelma, die later den 

Rotterdammer koopman Jacob Erbervelt zal huwen, ontvangt twee kleinere pakhuizen: „dat 

aan de Oostzijde, gemeenlijk de loots 
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genaamd, met het huisje gemaakt op de steene kaai aan het einde van de plaats”, voor 

ƒ7.000.—, en dat gelegen in de Jufferstraat, voor ƒ5.500.—, alsmede een tuin en stuk weiland 

voor ƒ1.700.—.1) 

Niet minder uitvoerig behandelt de vader de pillegiften zijner kinderen, welke aan elk 

hunner verblijven: Pieter Daniel: een zilveren koffykan en zilveren theeketel met komfoor, 

Elisabeth: twee zilveren hangblakers, Johanna Magdalena: twee zilveren succoupen (sous-

coupes?) Katharina Wilhelmina: een zilveren doos en een tafelspiegel met een zilveren lijst, 

tot een toilet dienende. 

En aangezien zijn oudste zoon blijkbaar geen pillegift ontving, praelegateert hij 

Cornelis een paar zilveren hangblakers. 

Zoo het testament geen geldswaardcn, meubels, schilderijen, kostbaarheden of 

kleederen vermeldt, is zulks omdat het uitdrukkelijk voorschrijft dat niets publiek mag 

worden verkocht, doch dat deze door den executeur: notaris Hartman de Kuster, „na zijn 

welgevallen en goedvinden in egale parten onder zijne vijf kinderen moeten worden 

verdeeld”. 

Slechts twee uitzonderingen worden hierop gemaakt: de vier kinderen uit het laatste 

huwelijk hebben gezamenlijk een prijs getrokken op hetgeen in hun spaarpot was ingelegd: 

een prijs van ƒ24.000.—. Gelukkige spaarders! 

Ook hebben Elisabeth en Johanna Magdalena te samen voor hunne ouders „genaait.” 

(geborduurd), twaalf stoelen, twee tabouretten, een tafel en een schut. Deze worden haar 

toebedeeld Voor ƒ300.— een gering bedrag voor wie weet hoeveel arbeid en tijd zulk werk 

vereischt.2) 

 

De dienstboden worden niet vergeten; twee oude getrouwen Neeltie en Aagtie 

ontvangen ieder honderd gulden „boven een ordentelijke en fatsoendelijke rouw”. De 

andere dienstmaagden, behalve dat rouwgoed, vijftig caroli gulden. 

Eigenaardig dat het publieke weeshuis der stad en de armen van de publieke 

Nederduitsche kerk elk ƒ500.— zullen ontvangen, doch alléén als de kinderen van het 

weeshuis en van het armenhuis zijne begrafenis bijwonen. 

Over zijn eigen kerkgenootschap: de Waalsche gemeente, zwijgt het testament. 

Hoogst waarschijnlijk heeft hij deze bij zijn leven voldoende bedacht, wat dan ook 

                                                

 
1) In de geslachtslijst wordt deze dochter genoemd Wilhelmina Catharina (V 1.) M.6., overeenkomstig de 

doopbescheiden. In het testament is de volgorde dezer namen veranderd in dezelfde als die van het voorgaande 

kind, waarvan het jaar van overlijden niet is opgeteekend; doch dat vermoedelijk kort na de geboorte stierf. Want 

het was voormaals gewoonte — een aandoenlijke gewoonte! — om bij kort overlijden na de geboorte, het 

volgende kind de zelfde namen te geven. In onze geslachtslijst zijn daarvan vele bewijzen te vinden. 
2) Ook het volgend geslacht hield de traditie in eere. Bij testament van 23 Apr. 1761 verleden voor notaris 

Spruyt te ’s Hage, vermaakt Johanna Magdalena, nu weduwe van Willem Hendrik Nolthenius (Abr. VI, blz. 122) 

aan hare oudste dochter Henriette Margaretha (die later zoude huwen den Leidschen burgemeester Van der Marck) 

twaalf bladen of zittingen tot stoelen met bloemwerk, welke deze dochter voor haar had genaaid. En de jongste 

dochter Maria Elisabeth, die ook een Leidsch burgemeester huwt (B.A. van Assendelft), ontvangt de twaalf bladen 

zittingen tot stoelen welke de erflaatster zelve met beeldwerk heeft genaaid. Vermoedelijk dus — want zulk 

borduurwerk heeft een lang leven — hetzelfde dat zij indertijd voor hare moeder had vervaardigd en in het 

testament van Daniel Digues de la Motte wordt genoemd. 



 DANIEL DIGUES DE LA MOTTE. 403 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

verkieslijk is. Immers giften na het overlijden, geeft welbeschouwd niet de doode, 

doch de levende hand, en wel gedwongen. 

Van vergeetachtigheid kan althans bij Daniel geen sprake zijn! Zelfs herinnert 

hij zich indertijd voor het huwelijk zijner oudste dochter Elisabeth te hebben 

uitgegeven, zoo voor onkosten van een gemeubileerde kamer als tot de bruiloft, een 

bedrag van elfhonderd gulden. Gelijk bedrag bepaalt de erflater dat aan de beide nog 

ongetrouwde dochters is uit te keeren, en verder „zoo veel als ieder van haar broeders 

en zusters ten huwelijk hebben gehad, gelijk hij alle hetzelve op zijne boeken heeft 

genoteert, die hij, heer testateur, wil en begeert dat volkomen geloof zal moeten 

worden gegeven”. 

Zwijgt de erflater omtrent het kerkgenootschap; wèl noemt hij zijn grafstede 

(„kelder of begraafplaats”) in de Fransche kerk, en schrijft voor dat deze ten eeuwigen 

dage in ‘t gemeen zal blijven onder zijne kinderen en verdere descendenten. 

IJdel voorschrift! In 1923 is de Waalsche kerk aan de Hoogstraat afgebroken — 

geen steenen met wapens of namen van de la Motte of Nolthenius zijn toen gevonden. 

(Want ook het oudste kindje van Willem werd daar bijgezet.) Niets trof schrijver 

dezes meer dan toen hij voet aan wal zette te New York, te ontwaren hoe in de 

bedrijvige Broadway, omringd door wolkenkrabbers, die hoog boven de torenspits 

uitstaken, zorgvuldig gespaard en gepleegd waren een kerk met kerkhof, slechts door 

een laag hek van het druk beloopen voetpad gescheiden. One touch of nature makes 
the whole world kin. Dàt deed dadelijk thuis gevoelen in die anders zoo vreemde 

omgeving, meer thuis zelfs dan in menig deel van het vaderland, waar 

zelfvoldaanheid deed en doet overtreden het vijfde gebod …. 
Enkele bepalingen uit het testament doen vermoeden dat de verstandhouding 

tusschen den oudsten zoon en de kinderen uit een later bed, wellicht ook met den 

vader, niet zoo hartelijk was als te wenschen ware. Niet onwaarschijnlijk dat Daniel, 

de volijverige koopman, die zich door vlijt en verstand een aanzienlijk vermogen had 

verworven, eenigszins spijtig was dat zijn oudste telg, in plaats van het tot bloei 

gebrachte bedrijf voort te zetten, verweg in Brabant drossaard was geworden, en 

beschouwde hij dat burgemeester-spelen ietwat als verkapte luiheid. (Kort voor dat 

het testament werd opgemaakt, was de drossaard gehuwd met eene dochter van Mr. 

Pieter Verster te ‘s Hertogenbosch, bij wie hij twee zoons en een dochter teelde. 

Verdere bijzonderheden werden niet gevonden omtrent zijn nu uitgestorven geslacht.) 

De tweede zoon, Pieter Daniel — wien de vader opdraagt mogelijke schulden 

der nalatenschap te vereffenen — schijnt van zwerfzieken aard te zijn geweest. In 

1720 woonde hij in Leiden, in 1725 blijkens het testament, te Rotterdam, in 1736 

overlijdt hij te Loosduinen. Twee malen gehuwd met vrouwen van blijkbaar 

Franschen afkomst, bleven beide huwelijken kinderloos. Ook het huwelijk van 

Johanna Magdalena met den Tholenschen neef, Willem Hendrik Nolthenius bleef 

kinderloos. Na enkele 
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Zeeuwsche jaren, vestigde zich dit echtpaar te ‘s Gravenhage, wegens Willem 

Hendrik’s benoeming — na hevigen strijd — (blz. 347) tot lid van de Rekenkamer, 

welk ambt hij bekleedde tot zijn overlijden, drie en twintig jaren later. 

Of een der echtgenooten van de beide andere gehuwde dochters het bedrijf van 

den schoonvader overnam, werd niet onderzocht. Beiden behoorden tot regenten 

geslachten en mochten zich verheugen in een talrijk nakroost. Een hunner nazaten, 

Daniel Jacob Ebervelt, baljuw van Schieland, vroedschap, enz., huwde 5 Juni 1805 te 

Rotterdam Henrietta Margaretha Nolthenius (Abr VII. 2) wier grootmoeder eene 

Verster was.1) 

 

II. AMSTERDAMSCHE BLOEDVERWANTEN. Vermoedelijke reden van 
Willem’s verhuizing naar Amsterdam. — De Amsterdamsche familie-betrekkingen van 
Catharina. — Het Geslacht de Witt — De grafzerken der de Haze in de Nieuwe Kerk. 
— De Amsterdamsche familieregeering — De factie Corver en de factie Hudde. — De 
verdiensten van Johannes Hudde. — De toen ter tijd te Amsterdam levende leden van 
de geslachten de Witt en de Haze. — De macht van een Amsterdamschen 
burgervader. — „Verre neven.” — Hoe het neefschap ontstond der Chevallier’s. 

 

Waarom Willem trok naar Amsterdam? Wellicht is te denken aan het: cherchez 
la femme! Catharina de Witt, hoewel in Leiden geboren en getogen, stamde uit een 

oud Amsterdamsch geslacht, vermaagschapt aan vele machtige regenten-families daar 

ter stede. En wie weet hoe het nu nog tusschen Amsterdammers en Rotterdammers 

slecht botert, hoe zeer verschilt de atmosfeer in beide steden, nu dan toch de middelen 

van gemeenschap zooveel gemakkelijker en menigvuldiger zijn, zal zich kunnen 

voorstellen dat een tweetal eeuwen geleden eene Amsterdamsche zich weinig thuis 

voelde in de Maasstad. 

En vermoedelijk was Willem gemakkelijk over te halen tot verhuizing. Het was 

de tijd der familieregeeringen, en waar zoovele der verwanten van zijne vrouw op ‘t 

kussen zaten, zoude allicht op den duur ook hem — mits fortuin makende — een 

vroedschapszetel worden ingeruimd. 

En zou het ook niet gemakkelijker vallen, als koopman vooruit te komen in de 

stad, welke verreweg de grootste was in ons land? Want was Rotterdam 

 

                                                

 
1) Zie geslachtslijst blz. 127. Jhr. Mr. A.F.O. Sasse van IJsselt (De voorname huizen en gebouwen van 

Hertogenbosch, 1915) vermoedt dat Antonia Erbervelt, gehuwd met Paul Scipion baron de Jaussaud de Grand 

Clarij hunne dochter was, Dit is niet mogelijk, aangezien Antonia tijdens haar huwelijk op 23 Dec. 1802 kocht het 

adellijk goed de Groote Ruwenberg. Wellicht is zij een kind uit een eerste huwelijk van Daniel Jacob. Doch van 

dat huwelijk is schrijver dezes niets bekend, evenmin als van de lotgevallen van dezen wellicht uitgestorven tak 

Erbervelt. 
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ruim tweemaal zoo groot als Dordt, Amsterdam was bijna vier maal volkrijker dan 

Rotterdam! Een wereldstad, naar toenmalig begrip. Even pushing toen, als nu is de 

Maasstad! 

Nog een derde reden wellicht, drong Willem onbewust tot het verlaten van de 

stad, waar hij door zijn dertien jaar ouderen zwager in de geheimen van het vak was 

ingewijd, en wèl als compagnon door dezen was opgenomen, doch vermoedelijk zich 

tegenover hem nog voelde als „halfwas”. 

En zeker beschouwde de zooveel oudere Daniel de la Motte zich nog eenigszins 

als patroon. Trouwens, leerlingcontract en testament (en ook het batig saldo 

waarmede zijn levensbalans afsloot), bewijzen dat hij een kracht was van de eerste 

grootte. En het valt eenigszins te betwijfelen of hij Willem in dit opzicht zijns gelijke 

achtte. 

Begrijpelijk trouwens dat de nu zeven en twintig jarige zijne vleugelen vrijer 

wilde uitslaan. En niemand zal hem dit euvel duiden. Integendeel! Wie wil weten 

waarom, leze het artikel „Student zijn” van schrijver dezes in School en Leven. Wat 

daarin over vaders en zonen wordt gezegd, is evenzeer toepasselijk op ooms en neven, 

trouwens op alle oudere en jongere familieleden. Strike out for yourself! gelijk de 

jongelieden-kundige Amerikaansche Universiteitsprofessor Canfield aanraadde. 

In alle geval heeft de verwandschap met het geslacht der de Witten een zóó 

langdurigen invloed uitgeoefend op de lotgevallen van onze voorouders, dat alvorens 

verder Willem’s koopmansbedrijf na te gaan, dat Amsterdamsche geslacht en de 

daaraan verwante Amsterdamsche familiën zijn te behandelen. Waartoe van den lezer 

ietwat geduld wordt verzocht. 

 

Jan Simonsz. de Witt (± 1470 ± 1536) houtkooper, is de eerste, die de genealogie vermeldt. 

I. Pieter (1525—1568) diens zoon, eveneens houtkooper, is degene op wien Antonides van der 

Goes in een lateren huwelijkszang zinspeelt als „De Witt, die met zijn bloed, de weldaad heeft geboet 

van burgemeester’s leven”. 

Hooft’s Historiën verklaren deze zinspeling, want wegens de religie, en omdat hij de 

onroomschen in zijne pakhuizen had laten prediken, bovenal omdat hij door zijn gezag bij de 

gemeente, het leven van den burgemeester Joost Buyck Sybrands salveerde, had Pieter de Witt het 

ongeluk te vallen in de ongenadige Spaansche bloedraad en zijn hoofd daarom verloren op een schavot 

binnen Amsterdam. Burgemeester Buyck was de Witt’s zwager, want deze was gehuwd met diens 

zuster Etgen Sybrands Buyck.1) 

Het aanzien van het geslacht werd door dit ongeval niet geschaad. 

 

                                                

 
1) In dit hoofdstuk is behalve van de gegevens in Elias’ Vroedschap van Amsterdam, wat de genealogiën 

betreft, gebruik gemaakt van oude handschriften. indertijd toebehoorende aan Balthazar Nolthenius (Jer IX) thans 

berustende bij de weduwe van diens kleinzoon, mevrouw J. Nolthenius—Meijer. Deze zijn gevolgd, waar zij van 

Elias afwijken. (De verschillen zijn echter niet van groote beteekenis.) 

Enkele bijvoegingen aan de genealogie de Witt werden welwillend verstrekt door den heer W.M. Regt te 

Oudshoorn. 
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II. Jan de Witt (1558—1622) zijn zoon „bergevaarder” (handelaar op Noorwegen) stokvisch 

kooper, Schepen, en raad, regent van het nieuwe Huiszittenhuis, huwde 1e Grietje Dominicus (†1582) 

2e Cecilia Myndertz, dochter van Herman, broeder van Egbert, de vader van den vermaarden predikant 

Sebastiaan Egberts, naderhand burgemeester. Egbert werd met Pieter Jansz. de Witt in hechtenis nomen 

en ter dood veroordeeld, doch overleed in de nacht voor de terechtstelling. 

 

Uit dat tweede huwelijk sproten de thans volgende de Witt’s. 

 

III. Mr. Pieter de Witt (1593—1642) te Basel gepromoveerd 1618, heer van Rosenburgh bij 

Leiden, kerkmeester van de Noorderkerk (1637—1644). In laatstgenoemd jaar verliet hij de Amstelstad 

en betrok zijne in 1634 gekochte heerlijkheid. 

Huwt 1625 te Amsterdam Geertruyd de Haze (1607—1679) dochter van Jeronimus de Haze, 

heer van Stabroek, en van Helena Hengst van Jugteren. Na zijn overlijden verkoopt de weduwe de 

heerlijkheid aan den heer van Duivenvoorde en vestigt zich te Leiden. Zij hertrouwt Mr. Hendrik 

Meyster, schepen en raad van Leiden. 

IV. Jeronimus de Witt (1628—1702) huwt 1e Christina Gerards (1629—1669) dochter van 

Michiel Gerard en Sara Bertens. Daarna te Wassenaar (1670), Maria Baelde (1637—1701) dochter van 

Pieter Baelde en Petronella Tristram, weduwe van Dirk Block. Bedrijf en betrekking van Jeronimus 

vindt men nergens vermeld. In Leiden wordt hij in het Heerenboekje enkel genoemd als kerkmeester. 

Had hij het te druk met zijn ontzettend talrijk kroost? (zie blz. 400). 

Deze tweede echtgenoote werd de moeder van Catharina de Witt, de vrouw van onzen 

voorvader Willem Nolthenius. 

 

De geslachtslijst der de Witt’s wordt hier niet verder vervolgd, te meer omdat in 

verband met Willem’s verhuizing naar de Amstelstad, straks worden opgenoemd de 

toenmaals daar levende familieleden. 

 

Gelijk uit het bovenstaande volgt, was Catharina’s grootmoeder eene de Haze. 

Te Antwerpen geboren, was tegen het einde der 16de eeuw Hendrik de Haze 

uitgeweken naar Holland met zijne vrouw Clara Coymans en verscheidene kinderen. 

Die bloedvermenging met het geslacht Coymans is aan de Haze’s ten goede gekomen. 

Een energiek geslacht: dat der Coymans! Enkele jaren later vinden wij leden dier 

familie ijverig bezig fransche moerassen droog te leggen, in compagnie met eenige 

Amsterdammers (o.a. de uit Limburg stammende Hoeufft’s) gelijk schrijver dezes 

verhaalde in zijn Hollandsche dijken op franschen grondslag (De Gids, 1891). En 

hebben ook de leden van het geslacht de Haze zich niet zulke onverwoestbare 

monumenten gesticht, hoe zeer het tot aanzien geraakte, getuigen nog de huizen voor 

hen gebouwd op de Heerengracht en de graven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

Wie het graf van de Ruyter wil bezichtigen en daartoe wordt binnengelaten door 

de kosterswoning, betreedt de kerk door een zijkapel, waar het oog onwillekeurig 

treffen twee ontzaglijke schuinsch gestelde hardsteenen grafzerken. Op beide zijn 

gebeiteld het wapen der de Haze’s. Op den linkersteen als mannenwapen, met 

daarnaast 
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het vrouwenwapen Blaeuw; op de rechterzerk als mannen- en vrouwen wapen. Op 

deze is het opschrift afgesleten, op de eerste is alleen vermeld de echtgenoot: Georgio 

de Haze, Obiit 17 Martio 1683. Deze, kleinzoon van den Antwerpschen Hendrik, was 

gehuwd met Vrouwtje Blaeuw. Georgio’s zoon Jeronimus, die onder de andere zerk 

rustte, was gehuwd met zijne volle nicht Magdalena Clara de Haze, dochter van den 

oudoom van onzen voorvader Willem. 

Zij zijn waarlijk niet de eerste de Haze’s, die in Amsterdam groot werden en 

ook Amsterdam hielpen groot maken. ‘t Een ging samen met ‘t ander; en de 

Regentengeslachten van toenmaals verdienen waarlijk meer lof dan smaad. Hunne 

gebreken zijn de gebreken van dien tijd; doch wat ware er geworden van onze 

Geunieerde Provinciën, zonder die leiders, zonder die Captains of Industry, die in 

tijden van vrede waren voor ons land, wat de Oranjes waren in tijden van oorlog. 

 

Familie-regeering was schering en inslag bij alle stads- en landsbesturen — niet 

enkel in Nederland. Wat Amsterdam betreft, dagteekende volgens Elias, die toestand 

reeds uit den Bourgondischen tijd. 

Natuurlijke heerschte niet altijd pais en vree in regentenkringen. Juist toen 

Willem verhuisde naar de stad aan ‘t Y, gingen de politieke golven hoog. En waar hij 

èn wegens zijne aangetrouwde familie en wegens eigen belangen ongetwijfeld den 

strijd met groote aandacht volgde, zijn wij wel verplicht alvorens verder te gaan, den 

kamp om de burgemeesterlijke zetels hier te beschrijven aan de hand van Elias. 

Men vergete daarbij niet dat zulk een strijd niet enkel betrof een gemeente- doch 

ook een landsbelang. De Staten waren soeverein, de steden weinig minder. 

Burgemeesters waren toenmaals geen „zetbazen” der Regeering — gelijk kort voor 

den wereldoorlog een Delftsch burgervader wel niet élégant, doch juist kenmerkte den 

tegenwoordigen toestand. En de Raad was niet — zooals nu — aan handen en voeten 

gebonden overgeleverd aan de inzichten van Haagsche eendags-vliegen! doch zij 

besliste zelf over het wel en wee van ons gemeenebest. Vooral van Amsterdam hing 

het af of aan de te centraliseerende pogingen van de Stadhouderlijke partij al dan niet 

paal en perk werd gesteld, en ongeschonden bleef bewaard den staatsvorm, aan welke 

Nederland had te danken zijne onafhankelijkheid en voorspoed. 

En waar Nederland nog stem had in de volkerenverzameling — zij het ook niet 

meer een beslissende stem — waren de toenmalige strubbelingen in den 

Amsterdamschen raad zeker van niet minder gewicht dan de intrigues aan de 

vorstenhoven van Frankrijk en Engeland, welke terecht door de geschiedschrijvers 

van die natiën geenszins als wissewasjes behandeld worden, integendeel uitgeplozen 

met die aandacht, welke zij verdienen wegens de wereldgebeurtenissen, die zij 

voorbereidden en waartoe zij den stoot gaven. 
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Twee facties bestreden zich in den Amsterdamschen Raad. Die van Hudde en 

die van Corver. Den naam ontleende de factie Hudde aan Johan Hudde. Na diens 

overlijden (1704) werd de coterie geleid door den burgemeester, wiens grafteeken wij 

zoo even bezagen: Jeronimus de Haze, (1651—1725) oud-oom van onzen voorvader 

Willem Nolthenius. 

Mr. Jeronimus de Haze de Giorgio (d.w.z. zoon van Georg) die in 1695 door 

zijn oom Johannes Hudde op het kussen was geholpen, werd ter zijde gestaan door 

zijn neef Alexander Velters, groot koopman op Frankrijk en Spanje, in 1707 door zijn 

toedoen eveneens burgemeester geworden. (Velters, zoon van een andere oud-tante 

van Willem Nolthenius, eveneens millionair, was wèlbekend wegens zijne kostbare 

schilderijenverzameling). 

In 1708 en 1709 gelukte het de factie de Haze in de plaatsen opengevallen door 

het overlijden der beide neveu van Corver: François de Vicq en Dirck Bas, twee 

„vrienden” tot burgemeester te doen kiezen: nl. Mr. Gerrit Hooft, neef van den 

achterafgezetten Nicolaas Witsen en persoonlijken vijand van Corver, alsmede 

Gerbrand Pancras Michielz, neef van de Haze. De partij Corver kon daarentegen maar 

één burgemeesterszetel veroveren; daarop nam plaats Corver’s neveu Mr. Quirijn van 

Strijen. 

Tengevolge van deze verkiezingen staakten de stemmen in het College van 

regeerende- en oud burgemeesters: de Oud-Raad. Dit lichaam bestond in 1709 maar 

uit 8 leden; wie dus van de beide côteriën één stem konde bemachtigen, zoude bij de 

komende burgemeesters-verkiezing (1710) de overwinning behalen. Want wel 

bestond er een kiescollege (de burgemeesters werden verkozen door de oud-

schepenen-electeurs) doch die verkiezing was een wassen neus. De electeurs toch 

moesten hunne keuze beperken tot leden van den Oud-Raad; hoe minder leden deze 

telde, hoe gemakkelijker door kuiperij de bovendrijvende partij haar zin kon 

doorzetten. Wat verklaart waarom die Oud-Raad zoo was ingekrompen! 

De partij de Haze triomfeerde in 1710, dank zij een overlooper aan wien een 

tweejarig burgemeesterschap werd voorgespiegeld. Zelfs viel de hoogbejaarde 

Corver, die had moeten aanblijven, en werd door een jongen neveu vervangen. 

Doch de kans keerde spoedig. Wel kwam Corver dit jaar evenmin wederom op 

stoel, doch hij wilt den overlooper onschadelijk te maken door hem te „verbannen” in 

het College van de Admiraliteit. (Dit was een gewoon middel om iemand onschadelijk 

te maken, want oud-burgemeesters waren van verkiezing uitgesloten indien zij òf in 

het Admiraliteits-college òf in dat van de Thesaurie zitting hadden, òf wel werden 

afgevaardigd naar Den Haag, als lid der Staten.) In plaats van den verbannen 

burgemeester werd een neveu van Corver gekozen, Mr. Nicolaas van Bambeeck 

(deze, hoewel tot de tegenpartij behoorende, was ook familie van onze voorvader 

Willem. 
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Zijne vrouw was de eigen nicht (nièce) van Christina Gerards, de vrouw van Willem’s 

schoonvader). 

En nu ging het zoetjesaan achteruit met de factie de Haze. In 1712 werd Corver 

weer burgemeester, en om zeker te zijn dat zijn partij vast op ‘t kussen bleef, deed hij 

het volgende jaar als collega kiezen zijn cousin Mr. Henrick Bicker, wiens, naar het 

schijnt, eenigste verdienste bestond in zijn gewicht (meer dan 400 pond). En ‘t beste 

teeken wel dat de wind uit den anderen hoek begon te waaien, is dat de overlooper 

van straks, nu weer terugliep naar de factie Corver. 

Toch was de overwinning der Corvers nog niet volkomen. Want het volgend 

jaar stierf de acht en tachtig jarige grijsaard, die zijn partij tot hoofd en vlag diende, 

kort na, en denkelijk tengevolge van den feestmaaltijd door hem gegeven in het 

Oudezijds Heerenlogement ter eere van zijn vijftig jarig lidmaatschap van de 

Vroedschap. 

Gouden en zilveren medailles met zijne beeltenis had hij toen ter herinnering 

uitgereikt aan zijne gasten: de leden van den Raad. Zijne uitvaart geschiedde met 

vorstelijke praal. „’t Gebeurt schaarsch koningen zoo luisterijk sterven”, zingt Silvius. 

Inderdaad had hij velen aan zich verplicht, niet het minst zijne nabestaanden. 

Sedert 1696 toch had hij elf dezer tot burgemeester doen kiezen, en bij zijn overlijden 

noemden van zijne negen medeleden van den burgemeesterlijken kring hem drie oom 

en één neef. Trouwens zijn ideaal was te Amsterdam te stichten eene dynastie van 

stedelijke gezaghebbers. 

Inderdaad werd dit doel bereikt. Wel ging door zijn afsterven het leiderschap 

(magnificat) over aan den burgemeester Gerrit Hooft van de tegenpartij. Doch deze 

stierf in Augustus 1717. En toen kreeg de factie Corver voor goed het heft in handen. 

Burgemeester de Haze en zijn neef Velters werden naar de Thesaurie „verbannen”, en 

zoo voor hun leven onschadelijk gemaakt. De beide voornaamste Oud-Schepenen van 

de partij de Haze, Mr. Jan van de Poll, de neveu, en Aegidius van den Bempden, de 

schoonzoon van den overleden burgemeester Hooft, werden tot burgemeester gekozen 

onder beding zich van hunne partij af te scheiden. (Paris vaut bien une messe!) En 

stevige bruggen werden geslagen van de eene zijde naar de andere door twee vrijende 

paartjes. Harman Henrik van de Poll, later burgemeester, oudste zoon van den 

hierboven genoemde, huwde met een achternicht van Corver (1720), terwijl 

burgemeester Jan Six, behuwdneef van Corver, zich in 1728 door den echt verbond 

met een nicht van burgemeester Aegidius van Bempden. 

Voortaan bleef het „Cabaal” der familieleden Corver en Hoost het regiment 

voeren over de Keizerstad, totdat „de olifant kwam met zijn groote snuit, en blaasde 

het heele vertelseltje uit”. In 1748 werd namelijk de burgerij roerig, de Prins werd 

ingeroepen om de orde te herstellen, en hoewel — gelijk wel meer bij 

scheidsgerechten het geval is, geen der partijen tevreden werd gesteld, toch was het 

voorgoed uit 
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met de familieregeering. Doch deze gebeurtenis worde later behandeld, als te verhalen 

zijn de lotgevallen van Willem’s oudsten zoon, onze voorvader Balthazar, die er bij 

inschoot zijn kapiteinschap der burgerwacht. 

 

Nu, het had dan ook dikwijls de spuigaten uitgeloopen! Mr. Dirk Trip (óók een 

aangetrouwde neef van onzen voorvader) sprong in 1735 als schoonzoon van Mr. 

Lieve Geelvinck, echtgenoot van Anna de Haze, over het hoofd van niet minder dan 

43 oud-schepenen, om de burgemeesterstoel te bereiken. Gilles van den Bempden die 

wegens zijn lam been en buitengewone zwaarlijvigheid twee knechts de raadzaal 

moesten binnen slepen, werd als zwager van Jan Six in 1738 burgemeester; en sprong 

zoodoende met zijn gebrekkig been over 33 oud-schepenen heen! 

Doch genoeg; wie er meer van wil weten, leze Elias’ uitvoerige studie over de 

Vroedschap van Amsterdam. Het bovenstaande is voldoende om te doen zien hoe 

groote rol het „neefschap” toentertijd speelde, en dat Willem inderdaad geen slecht 

oogenblik koos voor zijn vertrek naar Amsterdam. Immers toen was de factie 

Hudde—de Haze aan het opkomen, en zoude weldra geheel neer slaan de factie 

Corver. 

Het waren trouwens mannen van beteekenis, die Regenten van toenmaals. Zoo 

Johannes Hudde, naar wien de factie genoemd werd. Groot wiskunstenaar roemt 

Leibnitz hem: de evenknie der Bernouillis’ en van Newton. En nog in de eeuw bracht 

de bekende hoogleeraar Van Swinden hem hulde wegens zijne mathematische 

berekeningen. En als waterbouwkundige werd hij met twee anderen belast met het 

opzicht over het bouwen der groote Amstelsluis, stelde in 1672 de inundatie om 

Amsterdam ter beveiliging tegen de Franschen en was drie jaren later een der 

gemachtigden tot het ontwerpen eener nieuwe waterkeering langs de buitenkant van 

het Y. 

Doch Hudde was niet enkel waterbouwkundige maar ook waterloopkundige. 

Met den beroemden Christiaan Huyghens werd hem door de Staten-Generaal in 1671 

opgedragen den toestand na te gaan van IJssel en Nederrijn. Een hoogst gewichtige 

last met het oog op de landsverdediging, gelijk begrijpen zal wie zich herinnert hoe 

kort daarna Lodewijk XIV over den Rijn getrokken, juist wegens den verwaarloosden 

toestand onzer waterwegen zoo gemakkelijk Holland kon bereiken. 

Hunne waarnemingen — de eerste van dien aard — heeft schrijver dezes 

uitvoerig behandeld in zijn onderzoek omtrent de oudere stroommetingen op den 

onverdeelden Bovenrijn en zijne takken (Tijdschrift van het Instituut van Ingenieurs 

1885—1886). Daarheen worde dus verwezen, wie zich wil overtuigen dat de 

toenmalige partijleiders niet minder waren mannen van wetenschap, en dat — zoo 

Hudde twintig malen tot Burgemeester van Amsterdam werd gekozen — geenszins 

politieke overwegingen alleen den doorslag gaven. 

Trouwens de toenmalige partijkwesties waren niet enkel personenkwesties, 

gelijk 
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reeds werd aangestipt. Of aan Fransche zijde, òf aan Engelsche zijde was hulp en 

steun te zoeken voor onze bedreigde Republiek, of juister: de eene buitenlandsche 

mogendheid was steeds tegen de ander uit te spelen. Waar Johannes Hudde de 

vertrouwde was van Willem III, zal de factie Hudde—de Haze tot de Stadhouderlijke 

partij zijn te rekenen, terwijl die van Corver daarentegen wortelde in de oude 

regentenpartij. Twee partijen, die tot aan het einde der Republiek beurtelings het roer 

in handen namen, en zoodoende verhinderden dat het Schip van Staat strandde of op 

de klippen aan stuurboord (de Centralisatie) òf op de klippen aan bakboord (de 

Federatie), en laveerende naar zeemans-trant, hield een veiligen koers.1) 

 

Nu wij vertrouwd zijn met de staatkundige aangelegenheden der stad, waarheen 

trok onze voorvader Willem, zal men met meer belangstelling kennis maken met de 

lange reeks zijner aldaar wonende patricische verwanten, waarvan verscheidenen 

wegens ambt, fortuin en … energie een groote rol speelden in het bestuur van Staat, 

gewest, en gemeente. Oòk in den handel. Want de patriciërs van toenmaals waren in 

de eerste plaats kooplieden, en schaamden zich nog niet hunne kelders en zolders te 

bezigen tot bergplaatsen van handelswaren. 

En wie dit genealogisch overzicht wellicht langwijlig toeschijne, wete dat zulks 

niet enkel gegeven wordt met het oog op dezen voorvader, doch vooral omdat het 

neefschap zéér grooten invloed heeft uitgeoefend op het leven der latere leden van ons 

geslacht. Want zoo in den loop der tijden verbonden werden aan de O.I. Compagnie 

Balthazar (Willems oudste zoon) en diens broeder Daniel, ook later twee van 

Balthazar’s zonen: onze stamhouder Willem Hendrik de oude en diens broeder 

Daniel, ten slotte nog een Willem Hendrik — zoon van Balthazar’s broeder 

Jeronimus2) — zoo is 

                                                

 
1) De wijze waarop Jeronimus de Haze de Giorgio zijn fortuin belegde. Rond dan ook waarschijnlijk in 

verband met zijne politieke richting en die zijner partij: de stadhouderlijke. Elias toch deelt mede dat het grootste 

deel van zijn fortuin was gestoken in Engelsche actiën en annuiteiten (ƒ1.083.880.—) en in Zuidzee actiën en 

annuiteiten (ƒ 1.142.320.—). 

Daarentegen bevatte zijn boedel (1725) slechts voor een waarde van ƒ168.580.— aan obligatiën ten laste 

van de gemeenelandskantoren der Republiek, en aan Duitsche effecten voor ƒ4.700.—. Zijn huis op de 

Heerengracht, tusschen Vijzelstraat en Reguliersgracht met stal en koetshuis daarachter, werd geschat op 

ƒ80.000.—, en zijn overige onroerende goederen binnen Amsterdam op ƒ100.000.—. Geen groot vertrouwen had 

de burgemeester dus blijkbaar in de soliditeit van de Republiek, en vond Engelsche beleggingen de veiligste; even 

als thans, nu geheel Europa in beroering verkeert, velen aan Noord Amerikaansche effecten den voorkeur geven. 

Het groot bedrag zijner beleeningen op actiën der O.I. Compagnie ƒ304.480, bewijst hoe zeer er in dat fonds 

gedobbeld werd. Zelf bezat hij aan actiën dier Compagnie voor een waarde van ƒ209.300.— en in West-Indische 

actiën ƒ49.900.—. 
2) Deze Willem Hendrik Jeronimuszoon (blz. 94) is de „hekkestuiter”. overleefde niet slechts de 

Compagnie, maar zette een belangrijk deel van haar bedrijf met goed gevolg voort. Toen de Staat naaste (juister 

gezegd confiskeerde) dat groote bedrijf, werd door deze den handel in Chineesche thee op den ouden voet 

voortgezet. En wel verre van in den Franschen tijd aan beteekenis te verliezen, nam die zelfs aanmerkelijk toe! 

Willem Hendrik, in 1786 in dienst getreden bij de Compagnie, maakte alle naam- en gedaantewisselingen mede 

van dit lichaam. Doch toen in Dec. 1817 de regeering haar monopolie prijsgaf, richtte hij met zijn collega Josua 

van Eik ‘n Januari daaropvolgende te Amsterdam op het Thee-établisement, dat in 1902 hervormd tot eene 

vennootschap onder den naam Pakhuismeesteren van de Thee, nog steeds belangrijke diensten bewijst aan den 

theehandel. (Zie het door die vennootschap uitgegeven Memorie boek 1818—1918; Amsterdam, de Bussy). 
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zulks toe te schrijven aan de omstandigheid dat zoovelen uit de geslachten de Haze en 

de Witt bewindhebbers waren van dat machtige Instituut, en hun voorspraak ten goede 

kwam aan ons voorgeslacht. Daarvan zal de lezer zich zelf rekenschap kunnen geven 

als behandeld worden de Brieven van over zee. Hoevele namen, in een volgend 

overzicht genoemd, vindt men niet daarin terug! 

 

Ten eerste trof onze voorvader Willem te Amsterdam aan zijne zwagers Pieter 

de Witt en Pieter Eyghels, met hun talrijke afstammelingen. Ook de met aanzienlijke 

Amsterdammers gehuwde kinderen van zijne drie tantes Cecilia, Clara en Helena de 

Witt. Onder deze zijn er verscheidenen, met wie het der moeite loont, kennis te 

maken. (Zij die geslachtskundig met Willem gelijk staan, zijn aangeduid met het 

rangcijfer hunne kinderen met het cijfer II.) Beginnen wij met Willem’s zwager Pieter 

de Witt en diens afstammelingen. 

I. PIETER DE WITT (1652—1712) groothandelaar in Italiaansche en 

Levantsche zijde, Raad; bewindhebber der O.I. Compagnie, eigenaar van het huis te 

Bijweg onder Bennebroek, gehuwd met Helena Coninck (1656—1723) dochter van 

Theodoor Coninck, koopman, en van Willem’s tante, Cecilia de Witt. 

De navolgende zijn hunne toen levende kinderen: 

IIa. Mr. Jan de Witt (1678—17394 secretaris van Amsterdam, Schout, Raad, 

Bewindhebber der O.I.Cie gehuwd met Elisabeth de Vroede (1682—1739) dochter van Mr. 

François de Vroede. hoofdschout, burgemeester, en Clara Roeters. 

Een dochter van dit echtpaar; Helena de Witt (1707—1767) huwde in 1740 den toen in 

Amsterdam praktiseerenden geneesheer Theodore Tronchin (1709—1781) leerling van 

Boerhaave. Het echtpaar, weinig ingenomen met de toenmaals wufte Hollandsche zeden, trok 

in 1754 naar Genève, later naar Parijs. Tronchin wist daar verscheidene leden der Koninklijke 

familie te bewegen zich te laten inenten. Ook voerde hij vele hygiënische hervormingen in; 

haalde de hooggeboren dames over korte rokken te dragen, te wandelen in plaats van steeds te 

rijden. en hare spruiten te zogen. Sterker nog: de ramen der vorstelijke vertrekken te 

Versailles, tot toen ter tijd des winters hermetisch dichtgeplakt, werden op zijn aanraden 

voortaan tot luchtverfrisching geopend! En de Neckers raadpleegden hem met goed gevolg 

omtrent hun wonderkind Germaine, de latere mevrouw de Staël. (Zie mijne studie 

Wegbereiders. Haarlem, Tjeenk Willink 1926.) 

Een andere dochter van Jan de Witt, Elisabeth ( 1714—1755) huwde 1735 Willem van 

Loon (1707—1783) Schepen en Commissaris van de Wisselbank. Tijdens het huwelijk liet hij 

bouwen het 
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dubbele huis Heerengracht 499 waarop beider wapens boven de deur staan uitgebeiteld. (Een 

photographie van het huis is opgenomen in Old Domestic architecture of Holland. The 

Architectural Prefs. London 1924.) Zij overleed te Genève; niet onwaarschijnlijk was zij 

daarheen gereisd ten einde haar zwager Tronchin te raadplegen. 

De kleinzoon van Joan de Witt, het zeer patriotisch gezinde lid van den Raad Mr. Jan 

de Witt — een welmeenende fantastiek, volgens den zorgvuldig zich schuilhoudenden 

briefschrijver in de Brielsche Courant van 8 Mei 1787 — beijverde zich zijn vaderstad te 

stellen in staat van tegenweer bij den inval der Pruisen in ons land. 

Na de capitulatie trok hij naar Frankrijk, gelijk zoovele partijgenooten. Daar te lande 

bloeit nog zijn geslacht. Een zijner afstammelingen, de historicus Cornelis de Witt (geb. te 

Parijs 1828, overleden aldaar 1889) Kamerlid, Onder Secretaris van Staat, huwde Pauline 

Guizot, de tweede dochter van den beroemden Staatsman. Zijn broeder Conrad de Witt, 

landbouwkundige, huwde haar zuster Henriette Guizot, schrijfster van vele kinderboeken en 

secretaresse van haren vader, wiens Histoire de France, racontée à mes petits enfants zij 

voltooide. 

IIb. Henriette Christine de Witt (1675—1724) geboren op ‘t Clooster bij Haarlem, 

gehuwd met Mr. Albert Fabricius, heer van Almkerk, Santwijk, Uppel en Doorn (1676—

1736) wonende te Haarlem, later te ‘s Hage, eigenaar van de hofstede Wilt-Rijk onder 

Sassenheim, secretaris van Haarlem, pensionaris. later secretaris der Staten van Holland en 

West-Friesland. 

In de tweede plaats zijn te noemen Willem’s zwager Pieter Eyghels en diens 

kinderen. 

I. PIETER EYGHELS (1642—1720) wiens echtgenoote Jacoba de Witt in 1690 

was overleden. Raad, Schepen, Superintendent van de Lakenventhal, Groothandelaar 

in lakenen, Italiaansche en Levantsche zijde en Turksch garen. Eigenaar van de 

Hofstede Biesenveld onder Velsen. 

Hunne toen levende kinderen waren: 

IIa. Magdalena Eyghels (1680—1717) huwt 1703 Jan van Kerchem (1680—1768) 

zoon van Mr. Frans van Kerchem, burgemeester van Leiden; commissaris, penningmeester 

van de Thesaurie-ordinaris, eigenaar van de buitenplaats Vegt-Sigt buiten Weesp. Na haar 

overlijden hertrouwt van Kerchem 1721 Anna Calkoen, later (1744) Anna Catharina 

Valckenier. 

IIb. Geertruid Eyghels (1685—1722) huwt 1714 Mr. Hendrick Bicker raad, schepen, 

burgemeester, advocaat-fiscaal der Admiraliteit te Amsterdam, Meesterknaap van Holland en 

Westfriesland, luitenant-houtvester van Gooiland, eigenaar van de hofstede Hilverbeek onder 

‘s Gravenland. 

Na haar overlijden hertrouwt Bicker (1723) Catharina Cornelia Backer, dochter van 

den hoofdofficier (volgens de M-S genealogie: Maria Bakker). 

IIc. Christine Eyghels (1690—1725) huwt Mr. Dirk Trip (1691—1748), schepen, 

burgemeester, Raad ter Admiraliteit te Amsterdam, Groot haven- en stroommeester der stad, 

heer van Groet. Na haar overlijden hertrouwt Trip 1729 Agatha Livinia Geelvinck, „zijnde 

geweest eene zeer brave, deugdzame en uitmuntende schoone vrouw”, dochter uit het eerste 

huwelijk van Mr. Lieve Geelvinck  (1676—1743) die in tweede huwelijk trouwde Anna de 

Haze (1690—1761) nicht van Willem Nolthenius. 

Mr. Dirk Trip. die „een onbedenkelijke” schats geld naliet, en eigenaar was van de 

hofstede 
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Waterland Velsen, werd in 1742 geschat op een inkomen van ƒ55.000. — en hield 7 

dienstboden, koets en 4 paarden. 

 

Thans volgen de dochters van wijlen Willem’s tante Cecilia de Witt en dier 

echtgenoot Theodoor Coninck. 

Ia. HELENA CONINCK. Deze werd hierboven genoemd als gehuwd met haar 

neef Pieter de Witt. 

Ib. GEERTRUID CONINCK (1658—1731) gehuwd met Gerard Rogge 
(1645—1713) voornaam handelaar op de Oostzee, reeder om de West, 

walvischreeder, traankooper, zouthandelaar, koopman in Fransche wijnen, assuradeur, 

directeur der Groenlandsche visscherij. 

Van hunnen zes kinderen worden hier genoemd: 

IIa. Gerard Rogge groot-koopman in compagnie met Theodoor. Ongehuwd. 

IIb. Theodoor Rogge (1684—1756) groot-koopman, schepen, huwt 1714 Geertruid 
Elisabeth  Muijlman (1686—1739) zijne nicht, kleindochter van Cecilia de Witt, tante van 

Willem Nolthenius. 

Ic. ALETTA CONINCK (1662—1723) gehuwd (1681) met Wigbold  Muijlman 

weduwnaar van Allardina Isaack, koopman op Italië en de Levant, postmeester van 

het Antwerpsche postcomptoir. 

Van hunne vijf kinderen, alle dochters, huwden: 

IIa. Wilhelmina Hillegonda Muijlman (1684—1710) gehuwd 1703 met Dionys 
Meulenaer (1681—1734) groothandelaar in Italiaansche en Levantsche zijde en Turksch 

garen, Directeur van den Levantschen handel, eigenaar Van de hofstede Middeloo onder 

Velsen. 

IIb. Geertruid Elisabeth Muijlman gehuwd met Theodoor Rogge, zie hierboven. 

IIc. Anna Maria Muijlman (1687—1751) huwt Mr. Gualterus de Raedt (1684—1727) 

Ridder, baronet, schepen van Haarlem, baljuw, houtvester en stadhouder van de leenen van 

Brederode. 

 

Niet onmogelijk dat twee andere kinderen van het echtpaar Coninck—de Witt toen 

woonden te Amsterdam. In het geslachtshandschrift, berustende bij mevr. Nolthenius— Meyer, 

wordt nog vermeld kind: Gulielmus Coninck (†1706), gehuwd met Sara de Witt, dochter van 

Jeronimus, en dus tante van Willem Nolthenius. Deze winnen drie dochters van welke de oudste 

Cecilia Coninck, geboren in 1688 overlijdt in 1771. En op Helena Coninck Ia volgt in die lijn 

Pieter Coninck, ongehuwd. 

 

Nu zijn te noemen de toenmaals levende kinderen van Willem’s tante Clara de 

Witt. 

I. JAN DE LA TOUR, zoon van wijlen Willem’s tante Clara de Witt en diens 

tweeden echtgenoot Jan de la Tour, gezegd Tortarolis, koopman. (Haar eerste 

echtgenoot was Mr. Joan van Kerchem, burgemeester van Leiden, gecomiteerd 

wegens deze stad in de Admiraliteit te Amsterdam) gehuwd met Anna van Thoor  † 4 

Oct. 1711. Jan de la Tour wint bij deze twee kinderen en hertrouwt in 1716 met N.N. 

Zijne kinderen vestigden zich elders. 

Wellicht woonde ook diens jongeren broeder Pieter de la Tour nog te 

Amsterdam. 
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Deze huwde volgens het genoemde handschrift Anna Helena Gerardz. (dus 

familie van familie!) Uit dit huwelijk twee kinderen. In 1715 vertrok hij naar Indië als 

Onderkoopman en overleed aldaar. 

Ten slotte is te vermelden de dochter van Willem’s tante Helena de Witt en 

wijlen diens echtgenoot Mr. Gerard van Swaenswijck, burgemeester van Leiden. 

I. MARGARETHA HELENA VAN SWAENSWIJCK, (1656—1715). Doch 

aangezien Margaretha gehuwd was met Jeronimus de Haze, zal zij straks met dezen 

behandeld worden. 

 

Thans is na te gaan wie van de zijde van Catharina’s grootmoeder: Geertruid de 

Haze (1607—1679) Willem en zijne vrouw vonden te Amsterdam. 

Zeer velen! Ouderen en jongeren. Eén zoon en ééne dochter van Geertruid’s 

broeder, Jeronimus de Haze (Catharina’s oud-oom), beiden met een talrijk kroost; 

verder kinderen van Geertruid’s zuster Helena de Haze (Catharina’s oud-tante) en ten 

slotte twee kinderen van de zuster der eerste vrouw van Catharina’s vader. Al dezen 

worden hier onder vermeld, omdat verscheidenen hunner voorkomen in de Brieven 
van Overzee. 

O. JERONIMUS DE HAZE (1641—1705) zoon van Jeronimus (Catherina’s 

oud-oom) was evenals zijn vader en grootvader, Heer van Stabroek en eigenaar van 

het huis te Vogelsang. Doch waren zijn vader en alle andere de Haze’s kooplieden, hij 

zelf was — zeldzaam verschijnsel in die nijvere dagen — rentenier! Schatrijk, 

bewoonde hij het statige dubbele huis „de Arent”, op de Heerengracht (nu no 466) 

hetwelk Vingbooms in 1669 voor zijn vader had gebouwd. Hij huwde 1673 

Margaretha Helena van Swaenswijck, hierboven genoemd. 

Was hun oudste zoon Jeronimus reeds ongehuwd overleden toen Willem zich 

vestigde te Amsterdam, de hieronder genoemde vijf kinderen woonden toen daar 

getrouwd: 

Ia. CLARA MAGDALENA DE HAZE (1677—1710) gehuwd 1700 met 

Abraham Muysart (1676—1724) voornaam koopman op Italië en de Levant, 

handelaar in Turksch garen, assuradeur en bankier, eigenaar van de hofstede 

Velserhoofd — welke hij omschiep in een der prachtigste buitenplaatsen onder Velsen 

— Schepen, Raad, Bewindhebber der O.I. Compagnie en Gedeputeerde ter Staten 

Generaal. 

Hunne vier dochters huwden 1. Steven Andries du Peyrou uit Neuchâtel 

stammend (waar een vorstelijk gebouw nog den naam levend houdt) later Gerard Bors 

van Waveren, Schepen, Raad, Bewindhebber der O.I. Compagnie; Nicolaas Calkoen 

de Jonge; 3. Jan Hudde Dedel, Schepen van ‘s Hage en 4. Mr. Ferdinand van Collen 

Ferdinandz. Schepen der stad; hun zoon Isaäc trouwde Clara Hildegonda van Collen. 

Ib. PIETER DE HAZE (1678—1706) ongehuwd overleden. Raad, Postmeester 

van ‘t Hamburgsch postcomptoir, inwonende bij zijne ouders. 

 



416 VI. WILLEM, 1675—1757.  

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Ic. HELENA DE HAZE (1680—1754) gehuwd 1703 met Josias van de 
Blocquerij (1680—1720), Raad, Bewindhebber der O.I. Compagnie. Na zijn 

overlijden huwt Helena (1722) Leopold van Limburg Stirum en Bronkborst, graaf des 

Heiligen Roomschen Rijk, heer van Wisch, Borculo en Ghemen, erf bannerheer des 

Vorstendoms Gelre en Graafschap Zutphen. Maar ook hem expellit vivaciar heres uit 

al deze heerlijkheden. En ten derde male huwt (1730) de veel omstreden Helena, 

Pieter van Leijden Leeuwen, heer van Babbertspolder, Middelburg, Nieuwen Hoorn, 

Nieuwe Goote en het Brielsche Nieuwland, burgemeester van Leiden, Raad ter 

Admiraliteit van Amsterdam, Burggraaf van Leiden, Meesterknaap van Holland en 

Westfriesland; uit de nalatenschap zijner eerste vrouw, Alida van Ruijtenborch, óók 

heer van Vlaardingen en Vlaardinger Ambacht. Ten derde male weduwe (1736) had 

Helena nog 18 jaren tijd om het drietal te betreuren. 

Id. GEERTRUIDA DE HAZE (1682—1733) gehuwd (1706) met Mr. Elbert 
Graafland Cornelisz. (1679—1713) Schepen, Raad, eigenaar achtereenvolgens van 

Saxenburgh onder Bloemendaal, Driehuizen onder Hillegom, en Velserend tegenover 

de Ruïne van Brederode. 

Ie. ANNA DE HAZE (1690—1761) gehuwd 1710 met Gilles Graafland Jansz. 
(1689—1727), neef van bovengenoemde, Raad, Schepen, postmeester van ‘t 

Antwerpensche postcomptoir, eigenaar van het huis te Vogelsang. 

Door zijne vrouw, „zijnde de rijkste dame in deze geheele stad”, beschikte 

Gilles over een vermogen van zes en dertig tonnen gouds. Deze bracht hem ook ten 

huwelijk de heerlijkheid van Mijnden en de beide Loosdrechten. 

Hunne dochters Johanna Jacoba en Margaretha Helena huwen den lateren burgemeester 

Mr. Nicolaas Geelvinck en den lateren Bewindhebber der O.I. Compagnie Mr. Jacob Alewyn. 

In ‘t zelfde jaar als hare zuster Helena, hertrouwt na drie jaren rouw, Anna de Haze met Mr. 

Lieve Geelvinck, die, evenmin als haar eerste echtgenoot in staat is haar te overleven (†1743). 

Behalve met de heerlijkheden zijner vrouw, kon Lieve zijn naam verlengen met de 

heerlijkheden van Castricum, Buckum en Cronenburgh. 

Burgemeester en bewindhebber der O.I. Compagnie, kon bij uitrusten van al zijn 

beslommeringen op de hofstede Horstendaal onder Hillegom. Op deze zullen vele 

kinderstemmen weerklonken hebben. want uit zijn eerste huwelijk met Agatha Theodora van 

Bambeeck, bracht Mr. Lieve Geelvinck drie dochters en een zoon mede. De oudste dezer 

trouwde Mr. Dirk Trip, hiervoren reeds genoemd bij het geslacht de Witt; de tweede Mr. 

Nicolaas Pancras, eigenaar van Scheijbeek onder Beverwijk, daarna met Jean Lucas Pels „die 

met zijn broeder geacht werd de grootste kooplieden en reeders te zijn van hunnen tijd”. 

De derde dochter huwde Mr. Constantin Sautijn, eigenaar van Ypenrode onder 

Heemstede en kapitein van eene compagnie voetknechten. Aangezien zijne vrouw naliet een 

vermogen van ƒ790.000.—, heeft hij niet behoeven te handelen als de infanterie officier die 

ten tijde van schrijver dezes, te Gorinchem in garnizoen lag en — opdat zijne uitgaven niet 

zijne inkomsten zouden overtreffen — dadelijk na ontvangst van zijn gage, deze in klinkende 

munt verdeelde over een zeker aantal loketjes, elk met een opschrift: huishuur, tafel, wijn, 

societeit, sigaren enz. enz. Was het loketje leeg, dan onthield hij zich stoicijns tot het einde 

der maand van de versnapering welke het opschrift vermeldde. Een voorbeeld 
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dat onze nakomelingen ter harte mogen nemen. zoo zij — wat ik niet hoop — zulk eene 

zuinigheid moeten betrachten. 

De eenige zoon Mr. Nicolaas Geelvinck. burgemeester van Amsterdam, huwde zijne 

halve zuster Johanna Jacoba Graafland. 

 

Thans volgt het echtpaar, later te ruste gelegd onder de grafzerk in de Nieuwe 

Kerk, hierboven beschreven (blz. 407). 

MAGDALENA CLARA DE HAZE (1651—1725) dochter van Willem’s oud-

oom Jeronimus, en haar echtgenoot Mr. JERONIMUS DE HAZE DE GEORGIO 

(1617—1725). Deze was de zoon van haar oom Giorgio de Haze, en zoude naar oud-

Hollandschen trant, zich genoemd hebben: Jeroen Joriaans, evenals onze voorvader 

Georgius Nolthenius in de wandeling heette Joriaan Hendrikz (zie blz. 173) en diens 

zoon Henricus Nolthenius: Hendrik Joriaanz (blz. 211). 

Maar de tijden waren deftiger geworden, en zeer zeker voelde Mr. Jeronimus de 

Haze de Giorgio zich daartoe te voornaam. Inderdaad Zijn Edelachtbare was Heer van 

Mijnden, de beide Loosdrechten en Stabroek, Schout, Raad, veertien malen 

burgemeester, Gedeputeerde ter Staten Generaal, Gedeputeerde in den Raad van State, 

Raad ter Admiraliteit van Amsterdam, Bewindhebber der O.I. Compagnie, en der 

West-Indische Compagnie. Daarenboven, zoo niet in naam, dan toch inderdaad, als 

hoofd der factie Hudde: Opperburgemeester der Keizerstad. 

Bij zijn overlijden liet de kinderlooze man dan ook een vermogen van 3½ 

millioen gulden na, en den naam van „even hardvochtig en wraakgierig, als 

hebzuchtig en schraapziek” te zijn. — Geen kinderen! … ja toch één: een buiten-

echtelijk kind! En zoo hieronder in het kort diens geschiedenis verhaald wordt, (Elias 

wijdt er een heel aanhangsel aan) is zulks om beter te doen beseffen welk een 

machtig, oppermachtig man toenmaals was een Amsterdamsch burgemeester. 

 

Isaäc, in stilte opgevoed te Amersfoort, en die zich vervolgens als plaatsnijder te 

Amsterdam vestigde, maakte daar kennis met eene weduwe, die hij ten huwelijk vroeg. Zijn 

Amersfoortsche pleegvader deelde toen Isaäc het geheim zijner geboorte mede, er aan 

toevoegende, dat zoo hij ‘t mondje dicht hield, burgemeester de Haze hem een aanstelling als 

schipper op Rotterdam zou bezorgen. (Wie denkt hierbij niet aan Hildebrand’s 

Schuitenvoerder?). Bij het huwelijk trad als Isaäc‘s moeder op de middelaarster tusschen den 

burgemeester en de pleegouders van zijn natuurlijken zoon: een komenijs vrouw op de 

Anjeliersgracht, Maria van Eyk. 

Doch .... het echtpaar hield den mond niet, en vielen burgemeester Jeronimus op straat 

lastig. Deze weigerde onderstand, en het echtpaar, te lui om te werken, verviel tot bittere 

armoede. Eindelijk maakten zij den burgemeester het leven zoo zuur, dat de schout om dezen 

te gelieven, vrouw en quasi-moeder oppakte, en — natuurlijk zonder ontvangstbewijs — hun 

de brieven ontnam, welke de Haze hun vroeger had geschreven. Geen enkel der getuigen, 

waarop zij zich beriepen, werd gehoord, geen advocaat tot verdediging toegestaan! Na kort 

proces werd de stroo-moeder Maria van Eyk binnenshuis gegeeseld, en aangezien zij zelfs 

gedurende de strafoefening bleef uitroepen, dat burgemeester 
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de Haze de vader was van Isaäc, veroordeeld om nogmaals in het publiek op het schavot te 

worden gegeeseld. Isaäc werd veroordeeld om op het schavot naast Maria de zelfde lijfstraf te 

ondergaan, en wel onder de galg — iets wat gewoonlijk alleen geschiedde met 

halsmisdadigers. 

Ten slotte werd Isaäc voor 15 jaren in ‘t Rasphuis, Maria voor 30 jaren in ‘t Spinhuis 

opgesloten, en de vrouw van Isaäc voor tien jaren uit de stad verbannen. Een request aan de 

Staten van Holland tot cassatie van het vonnis, leidde tot een verwijzing naar het Hof van 

Holland; doch dit hooge rechterlijke lichaam deed er het zwijgen toe. 

Wie, dit alles wetende, het opschrift op de fraaie Rasphuispoort (Heiligenweg) ‘’Straf 

is mijn hand, doch lieflijk mijn gemoed”, zal allicht oordeelen dat Vondel al te zeer gebruik 

maakte van de vrijheid aan dichters geschonken, en dat Elias meer waarheid spreekt, die de 

Haze dit grafschrift stelt: „even hardvochtig en wraakgierig als hebzuchtig en schraapziek”. 

 

Verder vond onze voorvader Willem te Amsterdam de kinderen van eene andere 

oud-tante zijner vrouw: Helena de Haze (1621—1679) getrouwd met Abraham 
Velters (1603—1690), vader van Alexander, blz. 408. Abraham was een voornaam 

koopman op Frankrijk en Spanje, alsmede assuradeur en kunstliefhebber — 

tegenwoordig zouden de kunstkoopers hem vleien met den titel Maecenas! Onder 

zijne 42 schilderijen bevonden zich één Rembrandt, vijf Rubens’, één portret door van 

Dyck, verder stukken van Jordaens, Wouwerman, enz. Doch Velters stond met dat al 

in geen beter gerucht dan zijn neef de Haze: „zijnde zeer gierig geweest”, gelijk 

Constantijn Huyghens in zijn dagboek aanteekent, waarbij hij tevens vermeldt, dat hij 

met zijne vrouw ƒ750.000 naliet. 

Van hunne dertien kinderen (één — Reynier — sneuvelde, twintig jaren oud, in 

den oorlog ter zee, 1672) worden hieronder genoemd: 

a. Jeronimus Velters (1645—1708) koopman op Frankrijk en Spanje, secretaris, 

Drossaard van Muiden, Bewindhebber der O.I. Compagnie, weduwnaar van Catharina 

Thiellens. (Hunne beide kinderen waren jong overleden.) 

b. Helena Velters (1647— ) gehuwd 1689 met Mr. Anthony de Huybert, 
(1645—1702) heer van Kruiningen, Hinckelenoort, Agger en Rilland, raadsheer in 

den Hoogen Raad van Holland, weduwnaar van Anna Maria Velters en Cornelia van 

der Nisse. 

 

Hun zoon Pieter Anthony de Huybert (1693—1780) wordt secretaris van Amsterdam, 

Drossaard van Muiden en baljuw van Naarden. 

 

c. Judith Adriana Velters (1649—1711) gehuwd (1667) met Dr. Guillaume de 
Vicq (1629—1687). Van hunne kinderen zijn voor ons niet zonder beteekenis: 

I.a. François de Vicq (1679—1730) Commissaris van de Monstering, Schepen, 

eigenaar van Hout- en Duinzicht onder Heemstede, huwt zijne nicht Maria Constantia 
Mels, dochter van de straks te noemen Maria Velters. 

I.b. Mr. René de Vicq (1683—1737) Secretaris, schout, Bewindhebber O.I. 

compagnie, eigenaar van Spanderswoud te ‘s Graveland, huwt Maria Jacoba van Goor. 
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d. Renetta Clara Velters (1651—1728) huwt Mr. Jacob van Harencarspel 

(1646—1712) baljuw en dijkgraaf van Amstelland. 

e. Anna Velters (1653—1715) huwt Mr. Abraham Loten (1647—1727) schepen, 

hoogheemraad van den Beemster. 

f. Alexander Velters (1656—1719), schepen, raad, burgemeester, ongehuwd. Hij 

liet een vermogen na van ƒ1.067.045, en was met zijne ongehuwde zuster Constantia 

eigenaar van de hofstede Meeroog onder Velsen. 

g. Maria Velters ( 1659—    ) huwt Gysbert Mels (1635—1703) koopman, eerst 

te Amsterdam, daarna te Madrid sedert zijne benoeming tot Commissaris Extra-

ordinaris van den Staat in Spanje (1684). 

 

Mels had daar echter geen diplomatieke opdracht te vervullen, de titel werd hem door 

de „vrienden” bezorgd ter bevordering van de afdoening zijner particuliere zaken. Want hij 

had den Spaanschen koning — naar het schijnt — een bedrag geleend van twee millioen 

gulden, en bewoog hemel en aarde, doch zonder gunstig gevolg, om deze terug te bekomen 

van de Spaansche regeering. 

 

Ook vond onze voorvader Willem te Amsterdam den ongehuwden zoon van de 

zuster der eerste vrouw van zijnen schoonvader: Mr. Nicolaas van Bambeek (1665—

1722) Raad, Schout, achtmaal Burgemeester, Meesterknaap van Holland en 

Westfriesland, en diens zuster Cornelia aan Bambeek (1667—1741) gehuwd 1696 

met Mr. Quirijn van Strijen, Raad, Schout, Burgemeester, Raad ter Admiraliteit te 

Amsterdam. 

En ten slotte treffen Willem en Catherina te Amsterdam vele nakomelingen van 

de zusters van overgrootvader de Haze. Verscheidenen dezer bekleedden hooge 

ambten en waren ons geslacht niet ongenegen; onder anderen: 

Isaäc Coijmans (1653—1714) Bewindhebber der O.I. Compagnie; Coenrad de 
Wilhem (1664—1732), gehuwd met de kleindochter van admiraal de Ruyter; ook 

diens zoon Mr. David de Wilhem, Bewindhebber der O.I. Compagnie, enz. enz. 

(1705—1768) gehuwd met Clara Susanna Backer. 

Dat zoo vele burgemeesters ook bewindhebbers waren, behoeft niet te verbazen, 

aangezien de stadsregeering koos de bewindhebbers der Kamer Amsterdam. Wel uit 

een drietal candidaten, aangewezen door die Kamer, zoodat ook de aandeelhouders 

der Compagnie invloed konden uitoefenen op de candidaatstelling, doch feitelijk was 

dat alles slechts een wassen neus. 

 

Een haast al te lange reeks van „verre” familie, zal men uitroepen! Inderdaad 

zouden thans zulke neven en nichten haast als vreemden beschouwd worden, doch 

toentertijd waren de steden kleiner, zwierf men niet zoo het land rond, hokte men bij 

elkaar .... en had elkander te zeer noodig, dan dat het neefschap ware te 

verwaarloozen. Een enkel voorbeeld van het langdurig voortleven van het neefschap 

zij voldoende: 
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Nog tegen het einde der negentiende eeuw bestond er eene hartelijke 

verhouding tusschen de „neven” en „nichten” Chevallier en de „neven” en „nichten” 

Nolthenius. En van wanneer dagteekende dit neefschap? Van ver in de zeventiende 

eeuw terug. Zie hier de afstamming: Pieter Baelde (1599—1649) huwt te Delft 

Petronella Tristram  (1605—1639). Een hunner dochters, Maria Baelde, huwt Dirk 

Block en Jeronimus de Witt — de schoonvader van Willem Nolthenius. Een dochter 

van Dirk Block en Maria Baelde, evenals hare grootmoeder Petronella geheeten, 

huwde Jacob van der Velde. De dochter: Catharina van der Velde (1693—1776) huwt 

den kapitein ter zee Paul Chevallier. Aldus ontstond het „neefschap”, waarvan 

verscheidene brieven getuigen. Zoo ontvangt de zoon van den zeekapitein en diens 

naamgenoot: Paulus Chevallier, hoogleeraar in de theologie te Groningen (het 
Godgeleerd Nederland bevat zijne biographie) een brief van Daniel Nolthenius (VI 6) 

uit Batavia (1746) waarin deze zijn neef meldt zijn voornemen om spoedig te 

repatrieeren. 

En in de beschrijving van zijne reis naar Overijssel, Bentheim en Munster 

(1791) verhaalt onze voorvader Willem Hendrik Nolthenius (VIII) zijn bezoek bij 

„neef” Chevallier, predikant te Zwolle. 

Zijne schoondochter Julie Nolthenius—Tutein (IX vr.) verzoekt 16 Januari 1832 

haar „waarde neef” Mathile Jacques Chevallier — kleinzoon van den professor — 

haar terug te geven een quarto-bijbel „die zij aan zijne (toen overleden) moeder had 

ten gebruike gegeven, en op welks titelblad — als zij zich niet vergiste — den naam 

van haar echtgenoot W.H. Nolthenius zoude te vinden zijn” 

Trouwens schrijver dezes herinnert zich hoe Julie’s oudste dochter, Pauline 

Kemper, (IX. 1.) nog in de tweede helft der negentiende eeuw dit neefschap met de 

Chevalliers aanhield. Hoewel in al dien tijd door geen echtverbintenis die 

familiebetrekking was vernieuwd, bleef zulks dus dertien generaties lang in eere 

(opgaande en neerdalende lijn samengeteld). 

 

 

III. VOORSPOEDIGE AMSTERDAMSCHE JAREN (1703—1711). — De 
Amsterdamsche handel. — Toestand van het notarieel archief in 1914. — Willems 
compagnieschap met de la Motte. — Willem Nolthenius Comp. — Portretten van 
Willem en Catharina. — Hun testament — Willem’s kerkmeesterschap van de 
Eilandskerk. — Neef Daniel Willink draagt hem op het dichtwerk de Amstelstroom. 

 

Zoo trof dus onze voorvader te Amsterdam veel familie zijner vrouw; relaties 

die ook handelsbetrekkingen konden worden, want gelijk hiervoren bleek, waren 

toenmaals die regenten nog ijverige kooplieden. Welke koopmansgeest later na eene 

inzakking opleefde toen de omwenteling van 1748 de heeren van het kussen stootte en 

dwong hunne gedachten af te wenden van de politiek. Want politiek kost meer dan zij 

opbrengt en hoe minder men er zich mede bemoeit, hoe voordeeliger. Zijn daarvoor 

niet bewijs. 
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de Joden, uit alle regeeringsambten geweerd? Ook de Hugenoten? „Riche comme un 
Huguenot” klonk het afgunstig uit fransche monden. En zijn ten onzent de 

Amsterdamsche Doopsgezinden met hun Menistenhemel (de Vechtstreek) niet 

eveneens een bewijs voor deze stelling? Welk een groote rol speelden niet de 

volgelingen van Menno en spelen zij nog op handelsgebied! 
Wèl had Holland niet meer het monopolie van den wereldhandel, zooals in onze 

gouden eeuw, want daaraan had van lieverlede een einde gemaakt de toenemende 

economische ontwikkeling der andere volken, maar toch is de achttiende eeuw — op 

de laatste drie tientallen van jaren na — eene zeer voorspoedige geweest. Eerst de 

vierde Engelsche oorlog heeft ons den nekslag gegeven. 

Naast den warenhandel en de reederij, kwam de geldhandel op, dank zij de 

groote kapitalen welke de 17e eeuw had binnen gehaald en gespaard! Groote 

leeningen voor het buitenland werden gesloten aan de Amsterdamsche beurs: een 

wereldbeurs! En niet enkel Nederlandsche, maar ook buitenlandsche huizen leverden 

daartoe het noodige geld. Aangezien het aldus uitgevoerde geld veelal in den vorm 

van handelswaren wederom in Holland werd ingevoerd, sneed het mes dubbel. 

Dat er inderdaad in den loop der 18e eeuw veel geld werd gewonnen, bewijzen 

de aanzienlijke fortuinen der toenmalige handelsmagnaten: de Clifford’s, de Balde’s, 

de Muilman’s, de Pels’, de Straalman’s, de van Jever’s, de van der Oudermeulen’s. 

Dat ook nog tegen het einde der 18e eeuw, tijdens ongunstige omstandigheden, 

behoorlijke winst was te maken voor wie ijverig was en talentvol, zal ons later 

bewijzen het Huis Daniel Crommelin en Soonen. 

Wel werd niet meer — gelijk Elias aanteekent — in de 18e eeuw het geld 

opgepot gelijk voorheen: zoo hielden in 1742 te Amsterdam 697 particulieren voor 

hun genoegen paard en rijtuig, bezaten 412 Amsterdammers een buitenplaats. Op den 

11en Januari 1770 telde Bicker Raije, warmpjes schuilend achter de vensters van zijn 

huis op de Keizersgracht: 35 narresleden, meest alle „prachtige sleden met zeer 

schoone paarden bespannen”. 

 

Alles te samen genomen, was de verhuizing van Willem geen onberaden daad. 

En hebben de finantieele en andere gevolgen allerminst voldaan aan zijne 

verwachtingen, wij hebben geen reden hem een stap euvel te duiden, welke ons 

geslacht twee eeuwen lang tot Amsterdammers maakte. 

Jammer genoeg, ontbreekt het schrijver dezes bijna geheel aan gegevens 

omtrent Willem’s koopmansbedrijf. Niet onwaarschijnlijk zijn in de Amsterdamsche 

notarieele archieven vele bijzonderheden te vinden, doch toen deze onderzoekingen 

plaats vonden, waren die akten, als ware ‘t pakpapier, opeen gestapeld in een 

bijgebouw van de gevangenis aan den Buitensingel, met zoo weinig tusschenruimte, 

dat nauwelijks in de 
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niet verwarmde zaal een tafeltje en stoel tusschen de rijen was te wringen tot het 

nemen van afschriften. Sedert draagt men er meer zorg voor, zoodat, als een naneef de 

taak wederom opvat, hij ongetwijfeld voor zijne moeite ruim zal beloond worden. 

In het notarieel archief van Willem’s stiefvader Petrus van Son worden enkele 

akten gevonden uit de eerste jaren van zijn verblijf te Amsterdam: 1 Maart 1703 

schrijft de notaris een attestatie ten behoeve van Daniel de la Motte, koopman binnen 

Rotterdam in Compagnie met den Heer Willem Nolthenius, koopman binnen 

Amsterdam, wegens een slecht geladen smalschip met brandewijn en stroop, 

ingeladen uit het fluitschip „de Vrede” aan het Striensche Sas op 1 Mei 1702, 

waardoor te hunnen nadeele lekkage ontstond. Den 11en December 1703 insinueert 

notaris van Son de Dordtrechtsche koopman Louis du Court wegens het niet betalen 

van voorschotten gedaan door de la Motte & Comp. Uit dit eigenhandig door Willem 

geschreven stuk, blijkt niet alleen, zooals reeds werd opgemerkt, dat hij profijt heeft 

getrokken van zijne notarieele leerjaren, maar ook dat de firma handelde op Bordeaux 

met den koopman Olivier van Egmont, en op Nantes met de kooplieden de Beaulieu 

en Belotteau. 

In hetzelfde jaar (fol. 121) wordt ten verzoeke van Willem protest aangeteekend 

aan Pieter Nolthenius te Dordrecht (H. VI) wegens een wissel van W.H. Scholtz in 

Liebenthal groot 2350 Reichsthaler, getrokken op genoemden Pieter aan de order van 

Willem Nolthenius en Comp. Alsmede iets later (fol. 123) een insinuatie aan de 

weduwe Bosman, wegens goederen, welke zij voor Willem Nolthenius en Comp. naar 

Keulen zoude vervoeren, welk vervoer was vertraagd. Ook van 1704 wordt nog een 

akte gevonden, waaruit blijkt dat Willem Nolthenius in Compagnieschap handelt. 

Wanneer dat Compagnieschap met de la Motte is ontbonden? Den 11en Febr. 

1707 althans treedt Willem zelfstandig op. Blijkens akte van notaris Pieter van der 

Meulen te Amsterdam, is bij openbare verkoop van 31 Januari zijn eigendom 

geworden het galjootschip de Star met inbegrip van den inventaris en de onkosten 

(40e penning en tiende verhooging) voor ƒ6.590.—. 

Aangezien deze som vlot werd betaald, beschikte Willem toentertijd over 

voldoende middelen. Dat het hem althans in de eerste jaren te Amsterdam goed ging, 

blijkt ook uit de in 1705 door Bodecker geschilderde portretten van hem en zijne 

vrouw (bl. 21). De gelaatstrekken en houding van den dertig-jarigen koopman zijn 

geenszins die van een door zorgen geplaagde; en het parelsnoer, de groote diamanten 

broche van Catharine de Witt zijn eveneens onwraakbare getuigen van welstand. 

Want het is geen ter wille van den schilder geleende snoer: wij zullen het straks in een 

inventaris terug vinden! 

Bodecker was zeer gezocht als portretschilder in de familie van Willem’s 

vrouw: haar grootvader, haar neef Pieter Baelde en diens vrouw te Rotterdam, Judith 

van Brakel, echtgenoote van A. Fabricius, werden eveneens door hem afgebeeld (zie 

bl. 351). 

Iets professoraals (toen schrijver dezes niets van hem afwist, hield hij hem 
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voor een geleerde) iets triomfantelijks en energieks heeft Willem op dat portret, en 

ook zijne vrouw ziet levenslustig den toeschouwer aan. Wat niet belette dat beide 

echtgenooten „gezond van lichaam, haar verstand, memorie en uitspraak wèl 

hebbende”, den 21en Maart 1708 ten overstaan van notaris van der Groe te Amsterdam 

hun testament maken „uit aanmerking van de zekerheids des doods, en de onzekerheid 

van de ure van dien”. De echtelieden, die toen op het Singel woonden, maken 

elkander universeel erfgenaam; sterft eerst Willem, dan moet zij aan de kinderen 

uitkeeren ƒ15.000.— als legitieme portie; gaat Catharina het eerst heen, dan moet de 

weduwnaar aan de kinderen uitkeeren ƒ20.000.—, hare juweelen en een tweetal 

familie kostbaarheden: een groote gouden schakel en een flesch met gouden stop met 

het devies: „Mijn wit is gekruist”. (Eene herinnering aan de Kruistochten of aan het 

martelaarsschap, blz. 405?) 

 

Dat de geldelijke toestand der echtelieden sedert hun trouwen vooruit was 

gegaan, blijkt uit een vergelijking met het testament indertijd opgemaakt bij het 

sluiten van het huwelijk. Eigenaardig dat terwijl toen uitgesloten waren winst en 

verlies alsmede gemeenschap van goederen, zij nu elkander universeel erfgenaam 

maken. 

Nog een bewijs dat het Willem goedging, levert zijn kerkmeesterschap van de 

Eilandskerk. In 1711 werd hij daartoe benoemd. Toenmaals was die kerk nog maar 

een heel onaanzienlijk gebouw; een houten langgestrekte loods, of juister: drie 

loodsen naast elkander, de middenste met een hooger dak: het schip. De beide andere 

vormden de zijbeuken en onvingen licht door negen ramen in de langszijden. Maar 

het was de eerste trap ter eere, gelijk blijkt uit de levensbeschrijving van C. en D.J. 

van Lennep door hun afstammeling, de bekende letterkundige Mr. Jacob van Lennep. 

Zóó werden Regenten opgekweekt, evenals in het aloude Rome; waar ook de 

tempeltreden voerden tot hooger staat. Eerst in 1734 werd die houten loods vervangen 

door het tegenwoordig kerkgebouw. Daarin heeft later Willem’s keinzoon Willem 

Henrik (de oude) eveneens als kerkmeester plaats genomen. Waarom het 

kerkmeesterschap van Willem slechts twee jaren duurde, zal straks blijken. 

En nog wel ‘t beste bewijs voor ‘t klimmen van Willem’s zon, is dat hem een 

dichtwerk werd opgedragen. Geen onbeteekend gedicht! Want het beleefde drie 

drukken! Wat kon dan ook den Amsterdammer nader aan ‘t harte liggen, dan eene 

verheerlijking van zijn Amstelstroom? 

De eerste druk draagt het jaartal 1706, en het present exemplaar, dat de dichter 

onzen 31 jarigen voorvader aanbood (nu in het bezit van schrijver dezes) is fraai 

ingebonden, verguld op snede. Van de gedrukte opdracht op rijm, zijn de hoofdletters 

verguld, en voorin is gebonden een teekening op perkament met het volledig 

Noltheniuswapen, waarboven de Faam trompettend zweeft, terwijl terzijde nederzit 

een statige 
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dame, denkelijk voorstellende den Amstelstroom. Zij houdt in den linkerarm den 

hoorn des overvloeds, terwijl de rechterhand den Mercuriusstaf omvat, welks 

eigenaar, kenbaar aan zijn gevleugeld hoofddeksel, achter haar staat alsof hij haar 

dienaar ware. Aan de andere zijde van het wapen is een engeltje aangebracht, dat men 

voor een Amor zoude houden, indien niet zijn hand rustte op een groot scheepsanker. 

De opdracht door Daniel Willink van den eersten druk, wordt hier niet 

overgenomen; wel die welke den tweeden druk verzelt (1712), het verbeterde en met 

ruim een derde vermeerderde gedicht. 

Niet enkel is de Amstelstroom nu wijder uitgezwollen, maar ook de opdracht. 

Want thans kan de dichter stouter spreken dan toen Willem pas drie jaren in 

Amsterdam was gevestigd. Behalve van neef Willem’s koopmanstalenten, kan hij nu 

óók gewagen van diens werkzaamheden als kerkmeester! 

„Aan den E. Heere Willem Nolthenius” — luidt de opdracht, waarboven ons 

wapen staat, gelijk dit overgedrukt is op de eerste bladzijde van het eerste deel dezer 

aanteekeningen. Daaronder volgen deze gevleugelde woorden: 

 

De lofrijke Amstelstroom, waarvan de Wereld waagt, 

Die, op zijn glazen rug, het grootste Koopslot draagt, 

Voor wien zoo onvermoeid ontelbre wakkre zielen 

Den grooten wereldkloot omzwerven met haar kielen, 

Die met zijn kristallijn het achtste Wonder groet, 

Daar bij het zeilrijk Y verwelkomt en ontmoet, 

Zijn zoete baren met het zoute zeenat mengelt, 

Gelijk het zuur en zoet de zeevaart ‘t samen strengelt: 

Wordt nu ten tweede maal, mijn Heer, U toegewijdt, 

Die met veel achting, aan zijn boord, besteedt Uw tijd, 

Daar gij onze Amstelbeurs helpt loflijk onderschragen, 

Den last van ‘t koopgewoel met andre kooplien dragen, 

En stut den handel van het schat- en scheeprijk Y, 

Tot steun en welvaart van ‘s Lands nutte koopvaardij. 

Uw onvermoeide zorg, door Godsvrucht aangedreven, 

Bezocht nooddruftigen in hun behoeftig leven, 

En trooste de arme Wees en Weduwe in haar nood, 

Met balsem uit Gods Woord, met reden, geld en brood; 

Nu blaakt uw yver, tot een heilzaam werk geboren, 

Ten best der kerk, waarin Gods Wondren zijn te hooren. 

Zoo blinkt alom uw zorg, uw vlijt, en loflijk werk, 

Eerst voor de leden, nu voor ‘t welzijn van de Kerk. 

Uw heuschheid belg’ haar niet, in al die bezigheden 

Zich hier gestoord te zien; ‘t gezond verstand en reden 

Eischt ook verpoozing van de nutte zorg en vlijt, 

En zoekt verkwikking in den uitgekochten tijd; 
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Gelijk die braven, moe door wichtiger belangen, 

Zich weer verlustigen, met u, in mijne zangen, 

Daar zij, op ‘t helder nat van mijnen Stroom bekoord, 

Van hunne koopzorg zich verkwikken aan zijn boord. 

Zoo mijn gezang, mijn Heer, behaagt u keurig oordeel, 

Dan is mijn vlijt betaald met dit gewenschte voordeel, 

Dat ik den naam mijns Strooms zal door uw wakkren Naam, 

Alom gedragen zien op wieken van de Faam. 

 Mijn Heer 

    U.E. dienstbereide Neef 

         DL. WILLINK. 

 

Dat het neefschap komt van den kant der de Witt’s, blijkt ook uit dien tweeden 

druk, want aan dit waterzuchtig dichtwerk is toegevoegd Willink’s fonkelnieuw 

gewrocht: Amsterdamsche Tempe of Nieuwe Plantage. Het is eveneens voorzien van 

een opdracht met wapen, nl. dat van den Edelen Achtbaren Heere, den Heere Pieter de 

Witt, raad der stad Amsterdam, mitsgaders bewindhebber der Oostindische 

Maatschappij ter Kamer aldaar, enz. Natuurlijk dat tegenover zulk een hoog 

aanzienlijk persoon de dichter een nòg eerbiediger toon aanslaat, en zich teekent: U 

Edts ootmoedigen dienaar en neef. Pieter de Witt is Willem’s zwager, (zie blz. 412 

hiervoren.) Een eer voor Willem, gekoppeld te worden vereeuwigd! Wel een bewijs 

van de hooge verwachtingen welke de dichter koesterde van neef Willem Nolthenius. 

Helaas, ook voor onzen .voorvader lag de Tarpëische rots te dicht bij het 

Kapitool — of wenscht gij nuchterder vergelijking, herlees dan la Fontaine’s Perette, 
sur sa tête ayant un pot au lait — Bien posé sur un coussinet — Prétendait arriver 
sans encombre.... Want iets dergelijks overviel Willem, en van zijne eerzuchtige 

plannen kwam .... niets. Niets? Nog erger! 

 

 

IV. ONSPOED IN DE AMSTELSTAD (1712—1724). Faillissement. — 
Inventaris der meubelen en koopmansschappen. — Opdracht aan Willem van den 
derden druk van Willink’s Amstelstroom. — Willem aangesteld tot cipier van de 
boeien. — Zijne woning in het Raadhuis. — Overlijden van Catharina. — Inventaris 
van den inboedel. — Willem’s tweede huwelijk. 

 

De eerstvolgende documenten onzen voorvader betreffende, werden niet in 

notarieele archieven gevonden, doch in het Register van Curateelen. Onder het hoofd: 

„Willem Nolthenius” staat: „De insolventie is hier ter kamer bekend geworden op den 

7en Juli 1712, volgens handschrift geteekend op den 6en Juli”. Commissarissen 

committeeren en autoriseeren Jan Troost (de vader van den bekenden schilder) tot 
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curator op den boedel van alsboven, om deszelfs boedel etc. etc. (actum den 7 Juli 

1712, presentibus de heeren Trip en Corver). 

Zoo was dus Willem failliet! Naar hetgeen aan dit failliet vooraf ging, werd te 

vergeefs gezocht. Een deel der bescheiden van den Boedelkamer uit dien tijd schijnt 

zoek geraakt. Wel blijkt uit een register, dat tot den boedel behoorde een schip 

Adriana, met wijnen, koopmansgoederen, zooals taf, chits, garen, atlas, salpeter, tin en 

katoen, verder schuldvorderingen op handelaren te Bordeaux, de helft van een huis te 

Dordrecht bij de Groote Kerk, eenige lijfrentebrieven, enz. En zeer uitvoerig wordt de 

inventaris beschreven van de meubelen en koopmanschappen, gevonden in den boedel 

van Willem Nolthenius, gewoond hebbende op de Keizersgracht bij de Hartestraat. 

(Kamer van Curateelen, register van de Inventarissen). 

Terwijl die inventaris zelve onder de bijlagen wordt opgenomen, als zijnde de 

oudste welke gevonden werd van eenig lid van ons geslacht, worde hier even de 

aandacht gevestigd op enkele onderdeelen van dien omvangrijken inboedel, welke 

Willem en zijne vrouw van hunne artistieke zijde doen kennen. In de eerste plaats treft 

het groot aantal schilderijen; wel bij de taxatie laag geprijsd, doch wie taxaties kent 

van inboedels bij versterf, zal zich daarover niet verbazen. 

In de zijkamer niet minder dan vijftien schilderijen: een doodliggende zwaan 

met haas door Vonk, een boerenkermis door Droogsloot, twee landschappen met 

beeldjes door Moucheron, twee met beesten door van Berchem, een pleisterplaats 

door Ostade, de doop van Christus, en het banket der goden, beide door Cornelis van 

Haarlem, twee honden door Stoop, Calisto in het bad door Beeldemaker, een 

landschap met visschertje door Claas Molenaar, een zee van Porcellus de oude, een 

vrouw met een kindje bij kaarslicht door Schalken, en ten slotte de uitleiding van 

Hagar naar den aard van Pinas. Te samen slechts op ƒ293.— getaxeerd! 

Vermoedelijk zijn die schilderijen daar ten behoeve van de taxatie bijeen 

gebracht, want in vele kamers, juist waar men die zoude verwachten, hangt er geen 

enkele. Trouwens de geheele inboedel geeft den indruk van door elkander te staan. 

Toch zijn er nog meerdere schilderijen: op de kleine achterkamer (denkelijk op de 1e  

verdieping) nog een zevental, waarvan slechts een met den schildersnaam wordt 

aangeduid: beeldjes en beestjes van v. Berchem. 

Op de groote achterkamer nog een veertiental, meestal copieën: een paar naar 

Wouwerman, drie naar de Wit, één naar Boonen, één naar Vertangen, één naar 

Vingbooms. Vele zonder schildersnaam, slechts twee geteekende stukken: visschen 

door Beyer, en een man met fluit door Fabritius. 

Veel porcelein, veel zilverwerk, veel kleeren, veel linnengoed. Slechts 37 

„gedrukte boeken”! Onze voorvader was dus niet een mercator sapiens, gelijk later 

zijn kleinzoon Willem Hendrik de oude. Maar toch zijn het boeken van zekere 

waarde, anders 
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zouden zij niet op ƒ10.— zijn gewaardeerd. Als door Catharina de Witt ten huwelijk 

mede gebracht, worden genoemd; een coulang (coulant?) met diamanten in zilver. een 

paar oorlietten (oorbellen) ieder met 8 diamanten, mede in zilver gezet; een ring met 

diamanten, het middenste een tafelsteen, mede in ‘t zilver; (in een latere inventaris 

heet dit een „diksteen”); een hoepje (hoep-ringetje) met 7 diamanten in zilver. Ook 

had zij ten huwelijk medegebracht — alles van zilver — twee poederdozen en een 

speldebakje, twee schuijers met bladen, 4 groote kandelaars met snuiters, een 

hangblaker, een theeketel, comfoor en lamp, alsmede twee schenkborden. 

De „vijf portretten, waarvan vier met vergulde lijsten”, zijn blijkens eene latere 

inventaris, die van Willem’s ouders, en die van hem en zijne vrouw — in het deel van 

dit boek afgebeeld en nog in de oorspronkelijke lijsten gevat — alsmede (in niet 

vergulde lijst) dat van Willem’s oudste dochter Maria (VI. 2), die later huwde met 

Nicolaas Paradijs. Of dit portret nog bestaat, is schrijver dezes niet bekend. 

 

Weten wij niets van de oorzaken van het failliet, het was in alle geval een eerlijk 

failliet. En dat is hoofdzaak. Want een ieder kan in zaken tegenspoed ondervinden; 

doch met opgeheven hoofde moet men zijne schuldeischers kunnen tegemoet treden. 

Dat Willem zulks kon, bewijst het volgende. 

Ten eerste dat (gelijk uit een later te behandelen akte blijkt) de medevoogd over 

Willem’s minderjarige kinderen, Mr. Jan de Witt, Secretaris van Amsterdam, zoon 

van zijnen zwager, hem het volle beheer laat over het fortuin en de opvoeding zijner 

kinderen; ten tweede dat de Regeering der Stad hem benoemde tot Cipier van de 

boeien (wij zouden dit thans betitelen: Directeur van het Huis van bewaring), en wel 

zéér kort na zijn val. Want den 29 Aug. 1713 aanvaardde hij deze betrekking. 

Tot die benoeming zoude zij zeer zeker niet zijn overgegaan indien er iets op 

den gefailleerde ware aan te merken geweest. Ook zoude dan niet later Willem tot 

voogd zijn aangesteld over de kinderen zijner moei Anna Block, weduwe Joh. Minne 

(testament van 1 Mei 1721, bij notaris van Deeningen te Leiden, blijkens akte van 

notaris de Wilde te Amsterdam van 31 Juli 1722). 

Maar wel het duidelijkste certificaat geeft een dichter! Willink’s Amstelstroom 

en Amsterdamsch Tempe hebben zooveel aftrek, dat op ‘t einde van 1721 de derde 

druk verschijnt van den Armstelstroom, en van Amsterdamsch Tempe de tweede. En 

wederom worden beiden samen gekoppeld, en wederom met de opdrachten en de 

wapens van Nolthenius en de Witt. Nu Willem geen koopman meer is, noch 

kerkmeester als zoodanig moest hij wel ontslag nemen in zijn rampspoed-jaar — 

diende Willink zijn lier anders te stemmen. Ook zijn de 34 versregels thans tot 18 

ingekrompen, en is Willem’s titulatuur besnoeid: hij wordt nu in den opdracht niet 

aangesproken als 
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E. Heere, doch enkel als Heere. Toch klinkt de lier nog zeer lieflijk; ook heeft de 

dichter meer vaardigheid bekomen. 

Gij zijt het wien ik aan het Y, Nu wordt dees derden druk, mijn Heer, 

Mijn eersteling der Poëzij,  U toegewijdt, in hoope om weer 

Den Amstelstroom heb opgedragen; Te ontvangen worden als voor deezen. 

Bij wien hij, met een heusch onthaal. Dus werd mijn zangster aangespoort, 

Ontvangen wierd ten tweede maal Op Amstels lieflijk heen bekoort, 

En trof uw keur en welbehagen. Nu zij haar arbeid ziet verrezen. 

Zij wenscht dat God, die alles geeft, 

U schenke ‘t geen men ‘t noodigst heeft 

Om tot zijn eer gerust te leeven. 

Dat zijne Goedheid Reeds uw huis 

Beveilige voor ramp en kruis, 

En ‘t geen U heilzaamst is, wil geven. 

 

Wel ontbreekt ditmaal in de onderteekening het „dienstbereide neefschap”, doch 

dit is niet erg te vinden, want zulks ontbreekt ook onder den opdracht aan Mr. Jan de 

Witt, Willem’s medevoogd, die in de plaats trad van zijn vader Pieter de Witt, in ‘t 

jaar van de vorige uitgave overleden.1) 

Hoe eert het den dichter, dat hij onzen voorvader Willem blijft noemen aan het 

hoofd van zijn meest populair geesteskind. Te meer, waar hij van Willem niets meer 

heeft te vreezen of te hopen. Dat was vroeger wel het geval, want toen deed deze 

zaken met Willink, die wijnkooper was. Zulks blijkt o.a. uit eene verklaring, 

opgemaakt door notaris de Wilde te Amsterdam (31 Mei 1703) ten verzoeke van Sr. 

Daniel Willink, wijnkuiper, doende voor de heeren Willem Nolthenius en Comp., 

kooplieden alhier, over het lossen van wijn. Hoevelen zouden in zyn geheel 

veranderde omstandigheden den vroegeren klant den rug hebben toegedraaid! Pleit 

het niet voor beiden dat de vriendschap ongestoord bleef? 

 

Zeer bescheiden was de bezoldiging van den cipier van de boeien. Twee 

honderd gulden ‘s-jaars. Maar gelijk bij alle ambten in den ouden tijd, geven de 

jaarwedden geen juist beeld van het werkelijk ambtelijk inkomen. Waren de totale 

verdiensten zoo bescheiden geweest, Willem zoude zeker niet die betrekking hebben 

aanvaard. Dat had ook zeker niet gepast bij zijn meubilair. Want .... genoegzaam de 

geheele inventaris van het huis op de Keizersgracht vinden wij terug in de 

cipierswoning. En zulks niet kort na het failliet, maar nog op 23 Maart 1715, volgens 

de uitvoerige lijsten opgemaakt door notaris van der Groe. Zelfs worden daarin 

kleinoodiën opgenoemd, welke in de vorige ontbraken: een zwart lintje waaraan twee 

groote diamanten steenen, een snoer met honderd acht paarlen, een koralen doosje, 

waarin een barrière met 36 diamanten, 

                                                

 
1) Jan de Witt wordt in de H.S. genealogie Joan genoemd. 
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losse parels en diamanten, verder een gouden schakelketting met daaraan een gouden 

kinderbel, een theepotje met goud beslag, een gouden trouwpenning en een gouden 

penning met het wapen van Geertruijd de Witt, een gouden wapenring, een zilveren 

snuiftabakdoos. Ook vier houten doosjes: de spaarpotten der kinderen, van welke hier 

alleen worde medegedeeld den inhoud van die van onzen voorvader Balthazar, n.l. 

drie gouden ducaten, twee halve guinees, drie guldens, achttien stuivers, en een 

zilveren duit. 

Ook de schilderijen zijn nog aanwezig. Had de geldwolf voor de deur gestaan 

dan zoude zeker niet zoo lang zooveel overbodigs zijn behouden! 

De cipierswoning was trouwens ruim. Zij is nog aanwezig, zij het ook onder 

anderen naam: het zijn de vertrekken van den intendant van het Koninklijk Paleis op 

den Dam. Want daar, waar nu de keukens en kelders zijn van het vorstelijk gebouw, 

werden toen de gevangenen ondergebracht. Zie hier Wagenaar’s beschrijving: 

 

„Treedt men aan de achterzijde van het Stadhuis binnen, dan vindt men aan de linker (noord) 

zijde den toegang tot de woning van den cipier. Eerst komt men in een voorhuis, voorts in een portaal, 

en uit hetzelve in de verhoorkamer, alwaar de beschuldigden schepenen gehoord worden. Uit de boeien 

(gevangenissen) zijn twee toegangen tor deze kamer. Langs den eenen worden de gevangenen 

derwaarts gebracht als zij tot halsstraf gevorderd worden, langs den anderen als zij blootelijk verhoord 

worden. Op deze verhoorkamer noordwaarts volgt een slaapvertrek, daarna een groote zaal en 

vervolgens nog een tweede vertrek ten gebruike van den cipier. Achter al deze vertrekken loopt, in ‘t 

oosten, een breede en lange gang, die met een deur aan ‘t groote portaal uitkomt, en de toegang is naar 

de boeien en gijzeling. In dezen gang ontmoet men eerst, ten westen, twee vertrekken, waarin de 

misdadigers worden geleid als zij verhoord, aan de paleije gebracht (foltering) of capitaal voorgesteld 

zullen worden (tot doodstraf). Oostwaarts loopt een gang langs de zuidzijde der noorder binnenplaats, 

in welke gang drie afgesloten gevangenplaatsen zijn, elk uit twee hokken bestaande. Juist zulke drie 

gevangenplaatsen zijn er in den gang langs de noordzijde der noorder binnenplaats, die tot een 

schoutsgijzeling dienen. Recht achter deze is de civiele gijzeling, uit vijf ruime gevangenplaatsen 

bestaande, van welke het oostelijke voor vrouwen geschikt is. Al deze gevangenplaatsen zijn van de 

vereischte kribben en heimelijke gemakken voorzien; voor den zelven loopt een gang, licht scheppende 

van tusschen ‘t Stadhuis en de Nieuwe Kerk. 

In den eerst gemelden breeden en langen gang, is oostwaarts een ruime afgang naar de 

noordelijke binnenplaats, alwaar dezulken die ter dood verwezen zijn, daags voor de uitvoering van het 

vonnis, de dood wordt aangezegd. Deze plaats is noordwaarts en zuidwaarts met hooge beschotten 

betimmert, opdat men de gevangenen uit de gaanderijen niet zoude kunnen zien of toeroepen. (En tot 

meerdere zekerheid waren zelfs de luiken van de groote zaal (de Atlaszaal, nu balzaal) evenals van de 

gaanderij, waar zich thans bij avond-recepties het buffet bevindt, ter halver hoogte gesloten). 

Er zijn nog andere bewaarplaatsen: Onder de onderste verdieping zijn nl. diepe overwelfde 

gevangkelders, naar welke men uit de woning van den cipier met 15 steenen trappen nederwaarts gaat. 

Zij scheppen licht op de noordelijke open plaats. Aan de noordzijde zijn twee paar enkele hokken, in 

den gang voor welken tusschen elk paar ook een deur is. De hokken zijn wijders ook nog met 

bijzondere deuren afgesloten en ieder hok is voorzien van een krib en heimelijk gemak. Aan dezelfde 

zijde is een wijnkelder, een bierkelder, en westwaarts een stroo-kelder, een turfhok en twee 

provisiekelders ten gebruike van den cipier”. 
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Men ziet: het Paleis was tevens een voor die tijden uitgebreide gevangenis, en 

het cipierschap was dus geen sinecure! Volgens de instructie, welke Wagenaar 

mededeelt (zij is van 1754, doch zal wel niet veel verschillen van de vorige) moet de 

cipier de gevangenen voorzien van goed brood, potage, bier enz.; waarvoor 

genietende 9 stuivers daags van ieder gevangene, die op kosten van de Hooge 

overheid zit, en van de anderen tien stuivers. Doch van de curele gevangenen of 

gijzelaars twaalf stuivers. Wegens het onderhoud van voorname gevangenen mag hij 

zich met denzelven verdragen, met verlof van Schout en Schepenen. 

Gevangenen, die om eenige hoofdmisdaad zitten, mogen door niemand worden 

aangesproken, dan met verlof van den Schout; zelfs niet door den cipier en de zijnen 

over de oorzaken van derzelver hechtenis, dan met gelijk verlof. Tenslotte blijkt dat 

de cipier zijdgeweer (rapier) mag dragen. 

Waarom dit alles zoo uitvoerig beschreven, en niet dit tijdperk van Willem’s 

leven verdoezeld? Het antwoord is eenvoudig: Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que 
de sottes gens. Eerder was het flink van Willem, dat — nu hij geen koopmanschap 

meer kon drijven — hij niet om ondersteuning aanklopte bij zijne zoo vermogende 

bloedverwanten of zich terugtrok op het platteland, maar geenszins schroomde in de 

zelfde stad waar zijne familie ten troon zat, een ondergeschikte betrekking aan te 

nemen; al zal hem dat zeker — men heeft slechts zijn portret te beschouwen — veel 

moeite hebben gekost. Doch ongetwijfeld was hij in de latijnsche taal bedreven en zal 

zich het fiere voorschrift herinnerd hebben van Horatius: Dit zij U tot metalen burcht: 

een zuiver geweten, zoodat nimmer u doe verbleeken angst voor ontdekking van 

schuld. 

Tien jaren heeft Willem het cipierschap vervuld, en zeker veel moeten 

bijwonen, wat men thans barbaarsch zou vinden. Men leze slechts na in Wagenaar 

(XIIe deel, blz. 160—172) met welke plechtigheid de doodstraf werd uitgesproken in 

dat kunstjuweel: de Vierschaar — thans tot jassenkamer verlaagd. 

Een mise en scène, voor welke de arme drommel, wiens dagen geteld waren, 

wel geen oogen zal gehad hebben, en die evenmin heel noodig zal geweest zijn tot 

afschrikking van het uitgelezen gezelschap, dat in de wit marmeren ruimte werd 

toegelaten, en weinig kans had ooit in gelijke omstandigheden te verkeeren! 

Maar wie thans ter audiëntie gaande, uit de zijgalerij ter hoogte der eerste 

verdieping een blik benedenwaarts slaat, moge in gedachte houden, dat juist op die 

zelfde plaats, heeren burgemeesters zich een oogenblik vertoonden en eerbiedig 

gegroet werden als dragers van het hoogste gezag, door wie daar beneden het 

doodvonnis uitspraken. 

 

De tien jaren welke Willem doorbracht in die cipierswoning, zijn óók uit 

huiselijk oogpunt niet te rekenen tot zulke waarheen de herinneringen gaarne 

teruggaan. De reeds meermalen genoemde notaris van der Groe wordt 9 Sept. 1714 

geroepen bij 
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Catharina de Witt, huisvrouwe van den Hr Willem Nolthenius, wonende in ‘t Stadhuis 

dezer stede, ziek te bedde liggende om het testament (hiervoren behandeld) te 

herroepen. Ditmaal maakt zij hare kinderen universeel erfgenaam, waarin Willem 

toestemt „uit liefde van en tot zijne kinderen ende benefitiën door zijn huisvrouws 

vrienden (s.i. bloedverwanten) genoten. 

Tot voogden worden benoemd haar echtgenoot en haar neef Mr. Jan de Witt, 

secretaris van Amsterdam; bij diens overlijden, haar neef Mr. Albert Fabritius, 

secretaris van Haarlem. 

Eigenaardig is dat Willem in vruchtgebruik krijgt uit den inboedel al hetgeen hij 

met goedkeuring van zijn medevoogd zal oordeelen in zijn huishouden van noode te 

hebben, tegen eene vergoeding van 7% ‘s jaars wegens slijtage en vermindering der 

meubelen. En bij Willem’s hertrouwen — de zorgzame vrouw en liefderijke 

echtgenoote ziet ook dit onvervaard onder de oogen, en bewijst te stammen uit een 

heldhaftig geslacht — bij hertrouwen zal hij die meubelen en inboedel kunnen 

overnemen „mits de waarde van dezelve, zoo die te dier tijde op nieuw sullen worden 

getaxeerd, in contant betalende”. 

Niet lang meer heeft Catharina’s ziekbed geduurd. De moreele slag trof haar 

misschien nog zwaarder dan den forschen Willem: 3 November daaropvolgende is zij 

overleden. Het opmaken der inventaris van haren inboedel (23 Maart 1715) nam veel 

tijd in beslag; voorwaar zelden hebben in een cipierswoning zoovele meubelen 

gestaan, zooveel schilderijen gehangen, was in kasten en kisten zooveel linnengoed 

geborgen! 

Propvol zijn: voorkamer, slaapkamer, „’t vertrek”, de galerij, de kinderkamer, 

de eetkamer, de keuken, ‘t vaathuis, de provisiekamer, de kelders, de „boeijegang”, de 

„spelonck”, het „boeijevoorhuis” (met vele schilderijen versierd!) de kleerzolders, 

terwijl ook nog eenige meubelen staan in „het huis op de Bloemgracht”. (Was 

wellicht Willem daarheen verhuist na zijn failliet?) 

Ook blijkt dat Catharina haar echtgenoot geleend had (zeker in de moeilijke 

jaren) ƒ26.000.—, voor welke zij preferent was. Vóór haar overlijden was hierop 

echter reeds ƒ15.000.— aangezuiverd; daarna nog ƒ2500.—; een bewijs dat Willem’s 

failliete boedel óók baten aantoonde. 

 

In het Register van de notulen van de Kamer van Curateelen komt Willem 

meermalen voor, óók in het Memoriaal en het Register op het Grootboek der Desolate 

Kamer. 

Die gegevens verspreiden echter weinig licht over het failliet, dat van lieverlede 

wordt afgewikkeld. De boeken van de Weeskamer behelzen evenmin iets wat het der 

moeite waard is over te nemen. 

Van het cipierschap is alleen het eind te vermelden, omdat zulks — toen ter tijd 

— tot verkeerde uitleggingen aanleiding gaf. 
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Het is begrijpelijk dat Willem tijdens zijn weduwnaarschap vermoedelijk min of 

meer with the cold shoulder ontvangen bij de verwanten zijner overleden vrouw, 

troost zocht waar die was te vinden. 

Het toeval wilde dat te Amsterdam toen ter tijd woonde eene Dordrechtsche van 

afkomst: Maria Huyberts, dochter van Andries Huyberts en Elisabeth Blankaert, 

gehuwd met Hendrik Blaauw, zwaardveger van beroep (tegenwoordig zoude deze 

zich wapenfabrikant noemen). Deze had een groote en bloeiende zaak, doch die hij 

van lieverlede verwaarloosde, evenals zijne vrouw, bij wie hij kort na het huwelijk 

een kind had verwekt: Maria Elisabeth. 

Willem kende hoogst waarschijnlijk de Blankaerts van uit zijn Dortschen tijd. 

Zoowel zijne moeder Elisabeth van Wesel als Elisabeth Blankaert bezaten 

eigendommen te Ridderkerk in de Zuid-Hollandsche waard, en Willem zal daar zeker 

wel in zijn jeugd uit spelevaren zijn geweest; trouwens wij zullen hem er later ter 

woon vinden. Voldoende reden dus om bij den ouden Huyberts aan huis te komen, 

waar hij natuurlijk de dochter ontmoette. Willem en Maria zullen 

Wahlverwandtschast gevoeld hebben, want beiden waren ongelukkig en verlaten: hij 

als weduwnaar, zij — negentien jaar jonger dan Willem — geheel veronachtzaamd 

door haren echtgenoot, die haar reeds in den aanvang van het huwelijk mishandelde, 

en den tijd doorbracht in slecht en allerslechtst gezelschap — niet zonder ernstige 

gevolgen voor zijne gezondheid, gelijk processtukken uitwijzen. 

De onderlinge genegenheid van Willem en Maria wekte Blaauw‘s argwaan, en 

een proces van echtscheiding werd in 1720 door hem aanhangig gemaakt. Door 

omgekochte getuigen trachtte hij zijne vrouw te belasteren; maar aan het proces kwam 

plotseling een einde: Blaauw werd in 1722 te Amstelveen vermoord, vermoedelijk bij 

een dronkemanstwist. 

Gelijk reeds vroeger werd aangestipt, deed men in die dagen de vuile wasch ten 

overstaan van notarissen. En in niet minder dan negen en twintig akten der notarissen 

Lageman, van Vilckens en de Wilde te Amsterdam, alsmede van notaris Knoll te ‘s 

Hage wordt dan ook het geval Blaauw—Nolthenius behandeld.1) 

                                                

 
1) Uit een dezer akten blijkt dat Maria en Willem soms in het bijzijn van Blaauw’s knechten fransch 

spraken. Willem zal die taal vlot hebben leeren spreken tijdens het verblijf ten huize van zijn franschen zwager de 

la Motte. 

Omtrent Maria’s opvoeding ontbreken alle gegevens, doch wij weten van vroeger (blz. 283) dat de 

Dortenaren hoogst beschaafd en ontwikkeld waren. Geen wonder dus dat zij het fransch machtig was. 

Omtrent Hendrik Blaauw de jonge werd verder niets gevonden; doch zijn vader was Stadsaanplakker. 

Hetgeen doet vermoeden dat deze Blaauws tot het Amsterdamsche patriciaat behoorden. Immers zulke zeer 

begeerde en profijtelijke baantjes waren Regenten-baantjes. De titularissen trokken nl. de emolumenten, doch het 

werk lieten zij voor een kleine som doen door anderen. Een gebruik — misbruik— afkomstig uit vroeger tijd, en 

toen zelfs bij geestelijke bedieningen geduld (zie blz. 152). Zoo ook schaamden Amsterdamsche 

burgemeestersvrouwen zich geenszins te zijn moeder der Turfvulsters, Zakkennaaister, Stoovezetster in de kerk. 

En ook de mannelijke verwanten der regenten schroomden niet profijtelijke stadsbaantjes te bekleeden, zelfs dat 

van doodgraver! 

Zoo vinden wij een Jacob Bicker Raye, zoon van den Heer van Breukelerweerd, afslager van de oude 

Vischmarkt in 1736, en werd in 1766 een lid van ons geslacht: Mr. Jeronimus Nolthenius (VIII, blz. 93) begiftigd 

met het ambt van afslager van de nieuwe vischmarkt, welke bediening hem niet verhinderde tevens werkzaam te 

zijn als notaris en als secretaris van Ouderkerk aan den Amstel 
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Zonneklaar blijkt uit die documenten dat Blaauw geheel was verliederlijkt, voor 

niets terugdeinsde, en dat Willem daarentegen geenerlei blaam treft. Het beste bewijs 

daarvoor is wel, dat toen hij de nu weduwe geworden Maria Huyberts trouwde, bij het 

opmaken eener voogdijacte ten overstaan van notaris van Liebergen te Amsterdam, 

(30 Dec. 1722) niet enkel vader en oom van de bruid tegenwoordig waren, doch ook 

daartoe uit Dordrecht is overgekomen de stiefvader van Willem, notaris Petrus van 

Son. 

En dat de verhouding van Willems’ tweede vrouw met zijne kinderen eene 

goede bleef, bewijst het feit dat Willem en Maria beiden getuigen waren bij den doop 

van Balthazar’s eerste kind Willem Hendrik (VIII); nog sterker: Balthazar’s broeder 

Jeronimus huwde Maria’s voorkind! 

Doch begrijpelijk dat Willem over den tong gaat. Zijn neef Mr Jan de Witt —

medevoogd over zijne kinderen — is hoogelijk verontwaardigd, en steekt zulks niet 

onder stoelen en banken, blijkens zijn request aan de Edelachtbare Heeren Schepenen 

der stad Amsterdam. (Schepenen minuut-requesten no. 152 folio 70.) 

 

Daarin deelt hij mede dat hij het medevoogdschap had aangenomen, „met dat 

vertrouwen op Nolthenius dat hij aan hem als vader het opzicht, de opvoeding en de 

administratie van en over der zelver personen en goederen alleen had gelaten”. — (Is dit niet 

het beste bewijs dat Willem’s failliet een eerlijk failliet was, ook dat Willem niet onverstandig 

of roekeloos was geweest in zaken?) 

Doch, — gaat Mr. Jan de Witt, schepen en raad der Stad. voort — „dat, hij Nolthenius, 

door zijn onvoorzichtig beleid en gedrag, en onder anderen wel voornamelijk door zijn 

voorgenomen huwelijk met de weduwe van den vermoorden Hendrik Blaauw, en nu nog te 

meer door het gaan van zijne huwelijks proclamaties met dezelve weduwe, zich zodanig op de 

tongen van de menschen, niet alleen binnen deze stad, maar van de geheele provincie en 

verders heeft gebracht, dat hij. vertoonder, aan d’eene zijde althans buiten gevaar van eenige 

kreuk in zijn eer en goede naam geen omgang met haar houden, en veel min een gemeene 

voogdije en administratie waarnenen kan; en het ook echter aan de aan de andere zijde is van 

de uiterste bekommering, dat de goederen der minderjarigen onder het opzicht en de 

beheering van zoo een vader en stiefmoeder immers alleen zoude worden gelaten .... 

 

Kort en goed, hij verzoekt ontslag als voogd, en dat een ander in zijne plaats 

worde aangewezen, alsmede dat de goederen der minderjarigen onder de Weeskamer 

worden gebracht. 
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Aldus geschiedde nadat Willem te half negen ure, 15 Febr. 1723, was gehoord 

door de Schepenen van Papenbroek, Witsen, Boddeus, Trip en Bauwens. (De heeren 

waren vroeg uit de veeren!) In de plaats van Mr. Jan de Witt werd tot voogd benoemd 

Cornelis de Gijselaar, suppoost der Weeskamer. 

Van zelf spreekt dat Willem geen cipier kon blijven. Den 28sten Januari 1723 

besloten Burgemeesteren hem te ontslaan; welk ontslag den 20sten Mei daarop 

volgende inging. 

Wat er nog van het huisraad overbleef in het Stadhuis en aan de kinderen van 

Willem behoorde, werd toen tijdelijk overgebracht naar de woning van den concierge, 

blijkens inventaris beschreven door notaris Tzeeuwen (1 Juni 1723). Betrekkelijk niet 

veel; het overige meubilair zal Willem tot zich hebben genomen of verkocht. Maar 

toch vindt men nog opgeteekend „zestien schilderijen, zoo groot als klein, en niet 

minder dan 155 stuks thee- en koffiegoed, waaronder 67 kopjes! Ook waren nog twee 

wiegen en vuurmanden aanwezig. 

 

V. OMZWERVINGEN. (1725—1757). Verblijf te Dordrecht. — Verblijf te 
Ridderkerk. — De groote brand aldaar dwingt tot terugkeer naar Dordrecht (1731). 
— Overlijden van de moeder zijner tweede vrouw. — Verblijf te Waalwijk. — 
Verhuizing naar Maassen, waar zijn schoonzoon Nicolaas Paradijs woont op 
Cromwijk. — Zijn zoon Daniel uit Indië teruggekeerd, vestigt zich op Kweekhoven te 
Breukelen. — Willem’s moeilijkheden met diens tweede vrouw. — Zijn zoon 
Jeronimus en diens echtgenoote. — Willem’s verscheiden. — Zijne dochters Maria en 
Johanna. 

 

De ondertrouw geschiedde 29 Januari 1723 te Amsterdam, het huwelijk vond 

plaats 19 Februari te Diemen. Zeer dikwijls trouwens vonden in dien tijd de 

huwelijken plaats buiten de stad. 

Nog eenigen tijd heeft het echtpaar te Amsterdam gewoond; maar zeker met het 

voornemen te verhuizen. Zoo vinden wij hem 15 Oct. van dat jaar tijdelijk te 

Dordrecht, waar hij notaris Roeland Nolthenius (H. VI. 1) opdraagt een procureur te 

stellen ter invordering van aan zijne vrouw toekomende gelden. 

Want deze is verre van onbemiddeld: als erfgenaam van haar eersten echtgenoot 

— echtvriend kan men hem bezwaarlijk heeten — en later door het overlijden harer 

moeder. 

In alle geval vinden wij in 1725 Willem ter woon in Dordrecht. Kort daarna 

verhuist hij naar Ridderkerk. Een zeer welvarend plaatsje! Stil des zomers, is er in den 

winter meer verkeer, want dan zijn de wegen door de polders, welke Dordrecht en 

Rotterdam verbinden, niet goed berijdbaar en volgt men den rivierdijk, waar dichtbij 

het dorp is gelegen. Scheidt tegenwoordig een breede Ridderkerk van 
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de Noord, een breede, oude rivierarm binnendijks, met hoog hout schilderachtig 

omgeven, bewijst dat eertijds het dorp aan den waterweg lag. Van den toestand welke 

onze voorvader aantrof, is verder niets meer over. Daarvoor bestaat reden, later mede 

te deelen. 

 De hofstede Rustgoed, welke Willem betrok, behoorde aan zijne moeder 

Elisabeth van Wesel. De bezitting was ongeveer 14½ hectaren groot, bestond uit: 

heerenhuis, boerenwoning met schuren en twee boomgaarden of tuinen. Willem 

wenschte de bezittingen over te nemen voor ƒ5500.—, denkelijk met geld zijner 

vrouw; doch ten slotte is 

van den koop niets 

gekomen, maar gaf het 

symbolisch weinig juist 

genoemde Rustgoed 

aanleiding tot heftige 

strubbelingen met zijn 

stiefvader Petrus van Son. 

Blijkens de Protocollen van 

de Opdrachten der 

Heerlijkheid Ridderkerk, 

interdiceert Willem 20 Juni 

1729 aan iemand buiten 

kennisse en order van hem 

te geven eenige visie, 

communicatie of copie van 

eenige documenten, 

charters of papieren ter secretarije alhier berustende, gehoorende en aangaande de 

hofstede Rustgoed en annexe landerijen. Bij acte van 16 Januari 1730, verleden voor 

notaris van Well te Dordrecht, sommeert hij zijn schoonvader tot de overdracht. Aan 

de oneenigheid kwam een onverwacht einde. Den 16den April verbrandde Ridderkerk 

grootendeels; ook het heerenhuis van Rustgoed en verdere timmerage gingen op in 

vlammen. 

Eveneens de woning van zijne schoonmoeder, toenmaals weduwe Elisabeth 

Blankaert, met het grootste deel harer inboedel; gelijk blijkt uit den inventaris, later 

opgemaakt na haar overlijden te Dordrecht, waarheen zij weer trok, evenals 

schoonzoon. 

Wel jammer; want gaarne had ik met onzen voorvader Willem nog wat verwijld 

in dit liefelijke landschap. De Zuid-Hollandsche waarden toch hebben eene 
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eigenaardige bekoring. Welk een weldadige rust overkomt wie in het roezige 

Rotterdam aan boord gestapt, te Slikkerveer aan wal gezet, zich over den ver van de 

rivier verwijderden dijk begeeft naar Ridderkerk! 

Is het ook niet teekenend dat daar nog, zij het ook niet zoo dikwijls meer als 

voorheen — als doopnaam wordt gegeven het zoo kozende Allerliefste? (óók de 

doopnaam: Dolfijntje). En dat de gemeente-veldwachter nog de dorpelingen aanduidt 

op voor-vaderlijke wijze met driedubbelen doopnaam: dien van den drager, van diens 

vader en grootvader? En ongetwijfeld werd Willem in Ridderkerk goed ontvangen. In 

de Nederlandsche stads- en dorpsbeschrijving toch door van Ollefen (1793), merkt 

dese bij Ridderkerk spijtig op: wegens de jongstleden gebeurtenissen kunnen wij niets 

anders aanteekenen, dan dat de meeste ingezetenen de Stadhouderlijke partij zijn 

toegedaan, en geen exercitiën of iets dergelijks plaats gehad hebben”. Prinsgezind was 

dus Ridderkerk. En Prinsgezind was Willem zeker. Zulks bewijst zijne 

echtverbintenis met eene uit het Prinsgezinde geslacht der Amsterdamsche de Witts. 

Onze voorvader trof dus te Ridderkerk gelijkgezinden aan. 

 

Hoe lang Willem na den Ridderkerkschen brand te Dordrecht woonde, is niet 

nagegaan. Een paar akten, verleden voor notaris de Ruyter te Dordrecht, bewijzen dat 

hij er althans in 1732 en 1733 verblijf hield. Daar stierf Maria’s moeder den 22sten 

Nov. 1732. Blijkens de inventaris opgemaakt den 7den Januari daarop volgende, werd 

zij begraven in de groote kerk, voorafgegaan door vier bidders, gevolgd door twee 

heerekoetsen (equipages) en vier stadskoetsen. De dragers ontvingen 44 gulden en de 

geheele kosten bedroegen ruim ƒ248.—. Als mede-executeur wordt genoemd Pieter 

Stellingwerf, schout te Zuijlen en Westbroek, Maria’s neef, die zij ook in plaats van 

haar „oom maternel”, de Heer Anthonij Menso de jonge, als voogd had aangesteld 

over hare minderjarige dochter. 

Dreef Willem’s onrustige aard hem verder? In alle geval vinden wij hem en 

Maria in 1736 terwoon in Waalwijk, dat toenmaals tot Holland behoorde. Het was nog 

een zeer landelijk verblijf, geenszins de hedendaagsche industrie-stad. 

In ‘s lands Historie had het eenzekere vermaardheid. Daar toch trok Hugo de 

Groot na zijne wèlgeslaagde ontvluchting uit Loevestein het metselaarspak uit, waarin 

hij zich had vermomd te Gorinchem. Maar ook om een minder roemruchtige reden 

was Waalwijk toentertijd wèlbekend in den lande. Er vestigden zich nl. velen, die om 

een of andere reden het eigenlijke Holland wilden mijden. Met Vianen was dat 

Brabantsch-Hollandsche dorp een wijkplaats voor Amsterdamsche bankroetiers, 

aangezien hen daar de arm der Gerechtigheid niet kon bereiken. Doch bewijst die 

vestiging niet dat de plek eenige bekoring had? Anders zouden de uitgewekenen wel 

verderop heil hebben gezocht. 

Waarom Willem zich begaf naar Waalwijk, is niet uit te maken. Wellicht 
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gaven familie of kennissen van vroeger aanleiding tot de verhuizing. Immers de 

predikant ter plaatse was een Verster, een familielid dus van de vrouw van den 

oudsten van Willem’s zwager Daniel Digues de la Motte (blz. 16). En de toenmalige 

bevelhebber van de aldaar liggende compagnie voetknechten was een Rotterdammer 

van geboorte: kapitein Meerman. Ook woonde er toenmaals Mr. Johan Baptist de Wit 

rentmeester der heeren Karthuizers te Keulen. En een Cornelis van Wesel wordt 

genoemd bij een boedelverkoop in 1740. 

Dat onze voorvader voornemens was zich duurzaam op te houden te Waalwijk 

blijkt uit het Transportboek. Den 8sten Nov. 1736 toch wordt aan hem — of juister 

gezegd aan zijne vrouw — opgedragen een huis, hof en boomgaard, toebehoorende 

aan Laurens de Sille, ten noorden grenzende aan de Heerenstraat, ten westen aan de 

gemeene heul (watergang). 

Dat behalve met landbouw, Willem zich ook met financieele zaken bezig hield 

bewijzen akten, in 1740 en 1741 voor den notaris Anthonij Hermans Anthonyzoon te 

Waalwijk verleden. Zij betreffen wissels uit de Kaap gezonden door den Goeverneur 

dier nederzetting, H. Swellengrebel, welke Willem zijn zoon Jeronimus, makelaar te 

Amsterdam, opdraagt te gelde te maken. Helaas is het Waalwijksche notarisarchief 

zeer onvolledig, en geeft geen meerder licht. Wèl bewijzen eenige akten van 

soortgelijken aard in het boek van den Schepenbank aldaar, dat Willem’s tot 

zakendoen geenszins was verflauwd, al moest hij uitteraard zich tot zeer bescheiden 

handelingen bepalen. Ook herinnerden zich sommige sollicitanten dat een van 

Willem’s zonen in de Oost tot aanzien was gekomen, en verzoeken hem bij dezen om 

voorspraak. Zoo zekere Christiaan Stok te Batavia, die gaarne van ‘t militair wilde 

overgaan tot de pen (d.i. in burgerlijken dienst treden). Helaas, toen Daniel een 

geschikt baantje had gevonden en den candidaat liet roepen, ten einde hem de blijde 

boodschap mede te deelen, moest de „rondtganger” bij terugkomst berichten dat „de 

borst zich zoo even had verhangen”. Inderdaad was de militaire dienst te Batavia, 

hoofdzakelijk bestaande in het salueeren der Hooge Heeren, doodelijk vervelend. 

 

In 1741 werd de Waalwijksche bezitting verkocht, en vestigden zich Willem en 

Maria te Maarssen op „Vegtsigt”. Begrijpelijk dat het echtpaar, bij het klimmen der 

jaren een minder afgelegen plaats zocht, dichter bij hunne kinderen. Want, voor 

zooveel nog in leven, woonden Willem’s kinderen te Amsterdam. Zij hadden 

trouwens voor zoover is na te gaan — hun vader niet op diens zwerftochten gevolgd. 

En ook Maria’s dochter was aldaar gevestigd als gehuwd in 1737 met Willem’s 

jongsten zoon Jeronimus. 

Lief en leed heeft Willem te Maarssen ondervonden. Vreugde, want daar zette 

zich in 1742 neder op het fraaie buiten Cromwijck, zijn schoonzoon Nicolaas Paradijs 
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gewezen Koopman van Bengalen, toen hertrouwd met Cornelia Toll (blz. 23). En 

enkele jaren later, niet ver van daar, kon op Kweekhoven te Breukelen Willem zijn 

zoon Daniël in de armen sluiten, uit den Oost teruggekeerd als eerste Raad en 

geëligeerd Directeur Generaal van Nederlandsch Indië (blz. 24), toen in tweeden echt 

verbonden met Balthazarina Johanna Pasques de Chavonnes. Op Kweekhoven was 

schrijver dezes te gast omtrent 1870, niet wetende dat daar ooit een familielid had 

gewoond. Toenmaals behoorde dit aan den amsterdamschen makelaar Matthes, neef 

van Jan Rudolph Kemper (IX.1.m.) Behalve eene fraaie verzameling indisch 

porcelein, trof de uiterst verzorgde boomgaard, welke inderdaad den naam van het 

buiten hoog hield. 

Ook zullen van Maarssen uit, Willem en Maria het huwelijk hebben bijgewoond 

van zijn kleinzoon Willem Hendrik, toen tweede boekhouder der Kamer Amsterdam 

der O.I. Compagnie, met Sara van der Grift (1753). 

 

Verheugde den vader de overkomst van zijn zoon Daniël, de verhouding tot 

zijne schoondochter, een echt Indisch verwend kind, dochter van den eersten Raad 

van Ned. Indië, schijnt niet zoo hartelijk te zijn geweest. Dit volgt uit acten verleden 

voor notaris van Eeten te Maarssen van 12 Dec., 17 Dec. 1754 en 8 Maart 1755. 

Dat daarentegen Daniël steeds met kinderlijken eerbied opzag tot zijnen vader, 

blijkt uit zijne later te behandelen „Brieven van Overzee”. Steeds zendt de indische 

zoon in die brieven aan zijn broeder Balthazar zijne groeten aan vader, en voegt er 

geschenken bij van allerlei aard. Ook hechtte hij blijkbaar zeer aan diens oordeel. 

Brieven aan „patronen” — Bewindhebbers der O.I. Compagnie — welke Daniël 

insluit bij de brieven aan zijn broeder, moet deze niet doorzenden tenzij vader zulks 

raadzaam acht. 

Wat de schoondochter betreft, worde het woord gelaten aan den notaris. 

 

17 Dec. 1754. De Heer Willem Nolthenius, wonende alhier, zwak van lichaam, doch zijn 

verstand, memorie, uitspraak en gehoor volkomen machtig en gebruikende …. te kennen gevende 

dat comparants — nu onlangs te Amsterdam overleden — zoon, de Heer Daniël Nolthenius, na 

omtrent vijf en twintig jaren in de Indiën te zijn geweest en zeer gezegend, alhier te lande 

arriveerde in den jare 1748, aan hem comparant, heeft belooft alle jaren te zullen vereeren een som 

van drie honderd gulden, waarin dezelve ook heeft gecontinueerd, en alle jaren tegen of op 

comparants geboortedag — die op den 17 Januari invalt — heeft gezonden, doch dat gemelde 

zoon, hem na eenigen tijd en wel inzonderheid sedert het begin van den jare 1751 is lastig 

gevallen en (geen) rust gelaten wegens den verkoop van zijn legitieme portie bij aldien gemelde 

zoon van hem, comparant, mocht komen te overlijden, en dat hij zeer wel geheugt dat hij met 

zijnen zoon in zijn tuin te Maarssen wandelende, zijn zoon, naar zijn continueele gewoonte 

wederom stevig daarop aandringende, hij daarop geantwoord heeft dat hij met zoodanigen 

verkoop grootelijks benadeeld zoude zijn, indien hij, comparant, kwam te overlijden. 

Waarop zijn zoon met deze woorden antwoordde: neen, vader, het geschiedt niet om U E. te 

benadeelen, maar mijne huisvrouw is zoo ongerust, dat U Ed. na mijn dood mogelijk niet tevreden 

zoude zijn met hetgeen ik U Ed. bij mijn testament gemaakt heb, en haar Staat en Inventaris zou 

afvorderen, 
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daar zij bang van is. Maar ik heb U Ed. bij mijn testament meer gemaakt als U Ed. legitieme 

(portie) zoude bedragen. Dit zult gij evenwel hebben.1) 

Als gemelde zoon vervolgens, dan met zachtheid, dan met dreigementen op dat stuk heeft 

aangedrongen, totdat op 30 Sept. 1751 hij, comparant, zijnde op de buitenplaats van zijn zoon, 

genaamd Kweekhoven, gemelde zoon hem heeft gebracht ten huize van den notaris Rijk Castelein 

tot Breukelen, en aldaar zeker contract van verkoop omtrent de legitieme (portie) den comparant 

zijnde voorgelegd, waarbij was bedongen dat hij, comparant, jaarlijks zoude ontvangen twaalf 

honderd gulden zijn lang, dat hij, comparant. dan ook voorzegde akte van verkoop heeft 

geteekend, doch dat gemelde hem zeer scherpelijk had verboden daarvan niet het allerminste aan 

zijn, comparants huisvrouw en overige kinderen te zeggen. 

Dat hij, comparant, vervolgens tegen of op 17 Januari 1752 van zijnen zoon heeft 

ontvangen de beloofde driehonderd gulden, en deze hem na dato in stilte heeft ter hand gesteld een 

notitie van 3 nummers van 3 loten in de Zeeuwssche loterij. Dat hij, comparant, aan den heer 

Gersier (?) Beens, wonende te Utrecht, verzocht hebbend om bij occasie die nummers eens op het 

boek van die loterij ‘t zij te Utrecht, of te Amsterdam na te zien wat daarop getrokken was, zijn 

voornoemde zoon ‘t zelve eenigen tijd daarna vernomen hebbende, aan hem daarover zijn uiterste 

ongenoegen heeft getoond, zeggende dat hij niet wilde zulk door iemand ter wereld zoude worden 

geweten. 

Dat hij, comparant, vervolgens tegen of op 17 Januari 1754 wederom heeft ontvangen de 

som van drie honderd gulden, en zijn zoon hem naderhand zeide dat hij de resteerende penningen 

tot den comparant, meeste voordeel zoude beleggen als of het van hem zelfs ware, zonder dat de 

comparant ooit bewustheid (bescheid) heeft ontvangen tot wat einde dezelve zijn gebruikt of 

waarin dezelve belegd zijn geworden, Dat voornoemde zoon de voorzegde effecten ook wederom 

van hem heeft genomen, en niets daarvan onder hem, comparant, is berustende  .... 

En dewijl hij, comparant, alsnu na het overlijden van gemelden zoon Daniël Nolthenius 

heeft gezien dat bij deszelfs testament de legitieme portie door hem is gesteld op 15000 

Rijksdaalders 48 stuivers het stuk, en daarenboven een som van twaalfhonderd gulden jaarlijks, 

zijn comparants levenlang; en hij, comparant, daarvan bij het leven van zijn zoon geen de minste 

kennis heeft gehad en vervolgens nu duidelijk blijkt dat hij door het passeeren van zoodanige akte 

van koop zeer merkelijk is benadeeld .... 

Vraagt relief van den Hoogen Raad van Holland van de akte van 30 Sept: 1751 …. 

 

Ziek te bedde liggende, gelijk uit den aanhef dezer akte blijkt, is Willem’s 

handteekening, voorheen zoo zelfbewust en sierlijk, nu scheef en beverig gezet. Zoo 

ook die op de akte van vijf dagen vroeger, waarvan deze een uitvloeisel is. Want uit 

die vorige blijkt, dat Daniël’s weduwe niets van zich liet hooren en geen opening van 

zaken had gedaan. 

Ten slotte schijnt met Daniël’s weduwe een transaktie te zijn aangegaan, 

goedgekeurd door den Hoogen Raad. 

Daniël een henpecked husband? Vermoedelijk was hij reeds ziekelijk …. 

 

                                                

 
1) Omtrent de „legitieve portie” schrijft Mr. S.J. Foekema Andreae in zijne aanteekeningen op de Inleiding 

tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid van Hugo de Groot, dat zeer waarschijnlijk in Holland geen eigen regeling 

bestond, en het Romeinsche recht gold, dat aan de kinderen gaf een legitieme van ⅔ of ½ en aan de Ouders van ⅓. 

Het legitieme deel der kinderen wisselde, maar treffende dat van de Ouders, wordt op de meeste plaatsen ⅓ 

genoemd. 
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Gelijk ieder hoog bejaarde, zag Willem vele jongeren heengaan. Was reeds veel 

vroeger overleden zijne oudste dochter Maria, echtgenoote van Nicolaas Paradijs, ook 

die schoonzoon ontviel hem. Het kerkboek van Maarssen vermeldt: 

 

Den 2e Febr. 1747 is overleden op zijn buitenplaats Kromwijk de Heer Nicolaas 

Paradijs; het overlijden is den 3e alomme bekend gemaakt en toen is geluid twee uren. Den 9e 

is dit bovenstaand lijk van hier vervoerd naar Amsterdam, om aldaar te worden bijgezet, en 

toen is geluid 4 uren, ƒ2.—; voor kerkkleed komt ƒ2.— voor ‘t onderkleed 18 st.; voor ‘t 

bovenkleed ƒ6.—; voor de schagen 6 st. N.B. Deze uitvaart is geschied met 8 R. koetsen; de 

lijkkoets 16 dragers, 3 voorgangers. De dragers en koetsiers witte zeemde handschoenen, de 

vrienden zwarte dito, de dragers 8 gulden en 28 stuivers drinkgeld, de koetsier ook 28 st. 

 

Blijkbaar vond dus de koster die begrafenis ongehoord deftig en meende zulks 

in zijn boek te moeten vereeuwigen! 

Meerdere aanteekeningen bevat dit boek omtrent gebeurtenissen, welke Willem 

droevig troffen: 

 

Den 5 Nov. 1754 is tot Amsterdam overleden de WelEdele Heer Daniel Nolthenius, 

directeur generaal van Nederlandsch Indie, den 6en dito is van het overlijden alhier 

bekendmaking gedaan, en toen geluid 2 uren, ƒ1.—. 

Den 21 Febr. 1755 is te Amsterdam overleden de Heer Balthasar Nolthenius, eerste 

boekhouder der Oost-Indische Compagnie ter kamer Amsterdam, etc; den 24 dito is daarvan 

op Maarssen en Maarsseveen bekendmaking gedaan, en toen is twee uren geluid, ƒ1.—. 

 

Twee zonen en een schoonzoon hoorde dus Willem uitluiden te Maarssen. 

Vooral het sterven van Balthazar, de stamhouder, zal hem diep hebben aangegrepen. 

En de ruim tachtigjarige teekent dan ook slechts met een kruisje een akte van notaris 

van Eeten, den 6den Nov. 1755; het laatste van de zoovele notarieële bescheiden, 

welke hij deed opmaken. 

Toch duurde het nog meer dan een jaar voordat de klok zijn eigen heengaan 

meldde. 

„Den 14den Febr. 1757 is overleden de Heer Willem Nolthenius, den 15den is 

van dit overlijden bekendmaking gedaan, en geluid 2 uren ƒ1.—. Den 21sten is 

bovenst: lijk begraven in de kerk; komt voor kerkgerechtigheid ƒ2.—, voor ‘t beste 

onderkleed 18 st., voor ‘t beste bovenkleed ƒ6.— voor de schagen onder de kist 6 st., 

voor ‘t luiden van 2 uren ƒ1.—. 

Dat jaar behaalde zijne weduwe voor een graf „op het koor no. 4, het tweede 

graf,” met het transport ƒ31.10. Doch de vloer van dit koor heeft in de 19e eeuw 

veranderingen ondergaan, en de plaats waar onze voorvader werd neergelegd, is niet 

meer aan te wijzen. Wel kan wie het rustige, landelijke kerkgebouw betreedt, zich 

onzen voorvader voorstellen, gezeten onder den predikstoel, hoorende woorden van 

troost en berusting. Zestien jaren lang nam hij plaats in een der houten gestoelten 
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in het Zuiderkruis, tegen den muur; de dubbele bank — onder- en bovenbank — no. 2, 

welke hij deelde eerst met den notaris Johan de Jong, daarna met diens Weduwe. 

Sluipen wij eerbiedig heenen, terwijl hij in gepeins verzonken, in het Godshuis 

zich voorbereid voor de laatste reize. 

Hoeveel bitterheid proefde hij niet in zijn lange leven, bij zoo korte vreugd! Na 

hoogstens zeventien jaren van voorspoed, onmacht.... Welk een marteling voor zulk, 

een man! Bezie, nu gij kent zijne wederwaardigheden, nogmaals die gelaatstrekken, 

waaruit — meer dan bij eenig ander onzer voorvaderen — geest en energie spreken, 

herlees de grafologische verklaring van zijn handschrift in den aanvang dezer 

levensbeschrijving, zoo vol beloften voor eene glansrijke toekomst, dan zult gij beter 

begrijpen waarom zóó lang werd stilgestaan bij dezen voorvader, die zoo gelaten zijn 

onspoed zóó langen tijd wist te dragen. Het noodlot kon hem treffen, doch niet 

neerslaan; en ten volle heeft hij den raad opgevolgd, welke hij als twintigjarig 

jongeling gaf aan zijne zuster Maria en haar bruigom Daniël Digues de la Motte (blz. 

396): Heft altijd t’ Oogh om hoog, draagt lytsaam U verdrieten, Neemt alles 

danckbaar aan, wat Uw den Hemel geeft. 

 

Aan zijne weduwe werd kerkelijke attestatie afgegeven naar Utrecht den 17den 

Juli 1757. Daar werd het spoor van de nu drie en zestig jarige niet gevonden, evenmin 

als bekend is waarom zij zich aldaar vestigde. Groeten wij ook eerbiedig deze vrouw, 

die zoovele jaren onzen voorvader heeft geschraagd, en te beter kon steunen, omdat 

ook zij veel leed had ondervonden. Niet slechts tijdens haar eerste huwelijk! Ook haar 

eenig kind, de dochter — in den echt verbonden met haar stiefzoon Jeronimus 

Nolthenius — heeft haar leven verbitterd. Dit bewijst een testament van Jeronimus, 

verleden voor notaris Matthijs van Son, te Amsterdam, 12 Aug. 1750; waarbij hij 

herroept zijn testament van 20 Januari, 1742, opgemaakt ten overstaan van notaris 

Pieter de Marees. Jeronimus Nolthenius sluit zijne vrouw geheel uit en verbied 

uitdrukkelijk „dat er helder of penning van zijn na te laten goed ‘t eewiger tijd, op wat 

voorwendsel het ook zij, zal mogen komen aan of op zijne tegenwoordige huisvrouw 

of hare zijlinie of bloede, welke voor altoos moeten zijn en blijven uitgesloten van 

zijne nalatenschap of eenig deel van dien”. Tevens blijkt uit dit testament zijne goede 

verhouding tot zijne schoon- tevens stiefmoeder. 

Vermoedelijk had zijne vrouw derhalve een „aartje naar haar vaartje”. 

Jeronimus’ eenig kind: Maria Catharina, in 1740 geboren, huwde Roelof 

Hageman’ makelaar te Amsterdam, van wie verscheidene kinderen. Niet werd 

onderzocht in hoeverre van dezen Hageman afstamt Johannes Hageman (1817—

1871) bekend als geschiedvorscher van den Indischen archipel, noch of er 

verwandschap bestaat met Mr. Eduard Hageman (1749—1827) laatst hoogleeraar te 

Leiden, historicus, statisticus 
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en latinist. Jeronimus is afgebeeld op blz. 92. Zijn peetekind, zoon van zijn broeder 

Balthazar, weergegeven op dezelfde bladzijde, gelijkt sprekend op hem. 

Evenals aan Willem’s oudsten zoon, onze voorvader Balthasar, zal ook aan den 

twee jaar jongeren broeder Daniël een afzonderlijke afdeeling gewijd worden; hier 

zijn dus nog slechts even de lotgevallen te vermelden van Willem’s beide dochters. 

Maria, de oudste, huwde, 27 jaar oud, te Amsterdam Nicolaas Paradijs uit een 

Dortsch geslacht, verbonden aan de O.I. Compagnie.1) 

Aangezien het huwelijk werd bezongen door haar neef Jan de Witt, secretaris 

der stad; die — zooals wij gezien hebben — van Willem zelf niets meer wilde weten, 

is duidelijk dat althans de kinderen niet in die ongenade deelden. Dat de naam 

Paradijs neeflief tot beeldspraak verleidde, kan door den beugel, te meer waar een 

ander, die zich terecht verschuilt achter een omgezetten naam nevor vanerd veano, 

onvervaard Marie aanraadt: 

Zet nu de tanden van uw lust in ‘t lekker Oost; 

‘t Oost van dit paradijs, Zoo frisch, werd u beloofd! 

Gij moogt het zonder vrees voor naberouw genieten. 

 

Maar toch kunnen wij ons verheugen dat geen lid van ons geslacht, noch 

Balthazar noch Jeronimus — de beide broeders der bruid — in hunne zangen de 

toevlucht nemen tot die al te zeer voor de hand liggende zinspeling. 

Het eenige wat die zangen verder leeren, is dat Maria lang zich afkeerig toonde 

van den huwelijken staat; ‘k min vrijheid, haat de trouw, schijnt hare leuze te zijn 

geweest, en de flinkheid van haar handschrift strookt hiermede (akte van notaris 

Denijs 28 Juni 1725). Eerst na lang beleg heeft Paradijs haar hart veroverd. Had zij 

wellicht een voorgevoel dat de Oost haar noodlottig zoude zijn? Anderhalf jaar na de 

huwelijksvoltrekking (4 Mei 1728) stellen zij Balthazar en hun neef Tobias van de 

Velde aan als gemachtigden, staande op hun vertrek naar Bengalen (akte verleden 

voor notaris van Aken). De reis was niet voorspoedig. Hun te Amsterdam geboren 

kindje overleed aan boord op de reede van Bellezoor in de golf van Bengalen. Zeker 

tot diepe smart der moeder, werd het lijkje overboord gezet. Een later geboren zoontje 

overleed eveneens twee jaren oud. Doch Maria zelf heeft dit leed niet behoeven te 

dragen; eene uitteerende ziekte had haar een jaar vroeger weggenomen. 

De echtgenoot, die als Koopman en Eerste pakhuismeester van Bengalen zich 

een behoorlijk fortuin had verworven, keerde negen jaar later naar Patria terug. 

Wij hebben hem daar reeds ontmoet, en alleen valt nog te vermelden dat ook 

zijn tweede vrouw (blz. 23) hem twee zonen schonk, die wel hem, doch niet haar 

 

                                                

 
1) Zie omtrent het geslacht Paradijs: de Ned. Leeuw 1907. Een broeder van Nicolaas was een zeer 

vermaard geneeskundige. 
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overleefden; dat zij als weduwe, hertrouwde en zoodoende de stammoeder werd der 

Basterts, die nog zijn portret bezitten. 

Een paar brieven door Paradijs in het laatste jaar van zijn Indisch verblijf gericht 

aan Balthazar, zijn ingeregen in de later te behandelen „Brieven van Overzee”, doch 

behelzen geene meldenswaardige bijzonderheden. 

Wat Willem’s andere dochter betreft: Johanna Maria, deze overleefde al hare 

broeders. Zij woonde de latere jaren van haar zeventigjarig leven bij haren neef en 

nicht Daniel Nolthenius-de Wilde. Blijkens haar begrafenisbriefje waren dezen 

gevestigd aan de stille zijde van de Heerengracht, bij de oude Spiegelstraat. Behalve 

dat haar broeder Daniël haar uit de Oost telkens presentjes zendt — wat hij trouwens 

ook zijne broeders doet — en zij hem eens Amsterdamsche koek overstuurt, is niets 

van haar bekend. 
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VII. 

BALTHAZAR (1701–1755). 
(Geslachtslijst blz. 27). 

 

I. OP ‘T PAKHUIS DER O.I. COMPAGNIE TE AMSTERDAM. — Toestand 
der Compagnie. — Kantoor en Pakhuizen te Amsterdam. — Negentiende eeuwsche 
schoonmaakwoede. — De boekhouding op ‘t Pakhuis. — De uitbetaling der 
arbeidsloonen. — Balthazars eigen handel. 

De verhouding tusschen Willem en zijne Amsterdamsche familie moge — door 

de omstandigheden — minder hartelijk zijn geworden, de afstammelingen der 

broeders en zusters van Catharina de Witt hebben zijne kinderen niet vergeten. Deze 

bleven in Amsterdam wonen, toen in 1725 Willem zich vestigde te Dordrecht. 

De oudste zoon, Balthazar, werd zeventien jaren oud, geplaatst bij de O.I. 

Compagnie als 3e klerk op het Pakhuis in ‘t Comptoir van de Kamer Amsterdam.1) 

(Hoe jong beklom men niet zelfs nog in de negentiende eeuw de hooge kantoorkruk!) 

Dat klerkschap had hij natuurlijk aan zijne ooms te danken, van wie velen 

Bewindhebbers waren der Compagnie. 

Voor zelfstandig optreden in den handel — evenals zijn vader eertijds — 

ontbrak hem het noodige kapitaal, en hij mocht zich gelukkig rekenen op deze wijze 

een belangrijken en vermoedelijk zeer winstgevenden werkkring te vinden. 

Want het waren de prachtjaren van de Compagnie. In vier jaren tijds (1712—

15) stegen de dividenden van 15% tot 40%, om dit ongehoord hooge peil zes jaren te 

behouden. Begrijpelijk dat ook de actien het toppunt bereikten: 1260% (1720). 

Wel zag Balthazar het dividend dalen — vier jaren (1740—1743) zelfs tot het 

overeengekomen minimum van 12½%— maar wederom bereikte het een hoog, zoo 

 

                                                

 
1) Zie hier Balthazars staat van dienst, welwillend medegedeeld door den archivaris, belast met het beheer 

der 1e afdeeling van het Rijksarchief te ‘s Hage Mr. R. Bijlsma, welke aanvult de gegevens op blz. 27. Den 13 Oct. 

aangesteld tot 3e klerk op het Pakhuis, jaarwedde ƒ600,—; 1 Juli 1723 verhoogd tot ƒ900; 1 Juli 1728 tot ƒ1050,—

; 26 Maart 1733 tot ƒ1200,—; 14 Febr. 1743 bevorderd tot 2e klerk, jaarwedde ƒ1400,—; 18 Juni 1744 bevorderd 

tot Tweede boekhouder en aangewezen tot waarnemend Eerste op het Pakhuis. Den 2en Aug. 1745 aangesteld tot 

effectief Eerste boekhouder op het Pakhuis. 

Wegens het zeer kleine personeel geschiedde natuurlijk de bevordering zeer onregelmatig; vermoedelijk 

daarom werden toegekend vijfjarige verhoogingen. 
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ook niet zulk een topcijfer als voorheen, en in de jaren van zijn boekhouderschap het 

geregeld 20 à 25%. Hij zag dus steeds tevreden gezichten om zich heen; want zeer 

velen verdienden veel aan de Compagnie, niet enkel Bewindhebbers en ambtenaren, 

maar men kan wel zeggen heel Amsterdam. 

Men moet zich dat boekhouderschap bij de O.I. Compagnie niet voorstellen als 

het 20ste eeuws boekhouderschap eener naamlooze vennootschap. De O.I. Compagnie 

— oorspronkelijk eene reederij — is zulks als wat vorm en inrichting betreft, tot het 

einde toe gebleven. 

En in zulke ouderweste vennootschappen waren boekhouders mannen van 

gewicht. Heden ten dage zoude dan ook Balthazar als Eerste boekhouder van ‘t 

Pakhuis, zich denkelijk sieren met den titel van Secretaris-Generaal van het 

Departement van Commercie; gelijk dan ook toen onze zéér deftige Staat zich op de 

plaats zette van de Compagnie, het Pakhuis werd verheven tot Departement van 

Commercie. 

Van de zes Kamers der O.I. Compagnie, was de Amsterdamsche verreweg de 

belangrijkste. Deze zorgde voor de helft der „Equipagie”; de Kamer van Zeeland — 

gevestigd te Middelburg — voor een vierde deel; terwijl elk der vier „kleine” Kamers 

met een zestiende deel werd belast; nl. Delft en Rotterdam (genoemd de Kamers van 

de Maze), Hoorn en Enkhuizen (de Kamers van het Noorderkwartier). 

Onder Equipage werden verstaan alle kosten van uitrusting: de bodems, de 

scheepsbehoeften, de maandgelden der bemanning, de koopwaren en de gelden naar 

Indië uitgezonden. In gelijke reden werden over de Kamers verdeeld de Retouren, 

d.w.z. de goederen aangevoerd uit de Oost. Handelswaren, welke tegen het midden 

der 18de eeuw jaarlijks opbrachten om en nabij de twintig millioen gulden. 

Hoe meer de aanvoer toenam, hoe grooter opslagruimte noodig was. Want de 

meeste koopwaar werd op voorjaars- en najaarsveilingen verkocht — hetgeen verband 

hield met de tijdstippen van inlading in de Oost; waarover later. Dus bestond dan ook 

het magazijn, ten tijde dat Balthazar op kruk werd gezet, niet uit één pakhuis, maar uit 

eene heele reeks gebouwen, hier en daar in de stad verspreid, aangekocht of gebouwd 

al naar mate zich de behoefte deed gevoelen en terrein beschikbaar was. 

Zoo werden lijnwaden en dergelijke goederen in een paar kloeke pakhuizen 

gezolderd op het Oostenburg (hoek Prins Hendrikkade en Nieuwe Heerengracht); nog 

steeds aanwezige overblijfsels van de „Oude Werf” der Compagnie. Want daar was in 

den aanvang haar bedrijf gevestigd, gelijk nog de namen Foeliestraat en Peperstraat 

herinneren. Ook bevond zich daar het Laboratorium. Immers voor den 

geneeskundigen dienst van de Compagnie waren groote hoeveelheden 

geneesmiddelen benoodigd. 

Aan de overzijde van de Nieuwe Vaart verrees het kolossale Zeemagazijn, dat 

de bewondering opwekte van landgenoot en vreemdeling, totdat het onverhoeds ineen 

zakte in 1822. Toen had de Staat het aan particulieren verhuurd, die onoordeelkundig 
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de vloeren belastten met graan, waarop de paalfundeering niet was berekend. 

In dat Zeemagazijn — gelijk de naam aanduidt, bestemd tot berging der 

behoeften van de vloot der Compagnie — werden bij het aangroeien der voorraden 

ook ondergebracht, aan de voorzijde, het porcelein (een hoogst gewichtig 

handelsartikel!), de peper, het kaneel en de specereien. Daar werden ook de Cauri’s 

uitgezocht; schelpen, welke in Oost Afrika en Noord Britsch-Indië tot ruilmiddel 

dienden — geen belachelijker munt, welbeschouwd, dan de millioen-marken Scheine, 

in het inflatietijdperk na den wereldoorlog! 

Doch steeds groeiden de voorraden, en zoo zag de 18de eeuw op de 

achtergelegen terreinen aan den Y-kant telkens nieuwe pakhuizen verrijzen. Een dezer 

bestaat nog ten deele en is thans in gebruik bij „Werkspoor”. De eerste steen ervan 

werd gelegd in 1720 door den kleinzoon van Willem’s zwager: François de Witt, die 

ten slotte plaats nam op den burgemeesterlijken zetel. In deze pakhuizen werden 

koffie, droogerijen, tin, zink en katoenen goederen geborgen, terwijl de binnenplaats 

diende voor den opslag van verfhout; welk hout, later tot poeder werd geraspt in de 

Stadsgevangenis, vandaar rasphuis geheeten. 

En steeds bleek de pakhuisruimte onvoldoende. Oostwaarts van het 

Zeemagazijn, waarnaast lagen de scheepstimmerwerf, het slachthuis, de zaagmolen, 

de smederij en diverse woningen (o.a. van den equipagemeester, den 

scheepstimmermansbaas), werd aan den voorkant der lijnbaan een (nog bestaand) 

gebouw opgetrokken, waarvan de toenmalige bestemming voortleest in den naam 

„Suikerhuis”. (Het dient thans tot verschillende doeleinden: o.a. is er in gevestigd het 

wijklokaal der Ned. Hervormde gemeente.) En zelfs in de Vinkebuurt — nabij het 

Haarlemmerplein — bezat de Compagnie nog een pakhuis, genaamd Batavia. 

 

Maar het hart der Compagnie is elders te zoeken. Nog draagt de naam van Oost-

Indisch huis het gebouwen vierkant, hoek Kloveniersburgwal en Hoogstraat, thans 

aan belastingbetalenden wèl bekend; want daar zijn de kantoren der rijksontvangers 

gevestigd. Doch het laatste spoor van de Oost-Indische Compagnie werd eerst 

uitgewischt in 1883 toen naar den buitenkant werd verplaatst het kantoor der 

Pakhuismeesteren van de Thee, het nog zoo bloeiende Instituut, waarvan Willem 

Hendrik Nolthenius Jeronimuszoon een der beide oprichters was. (Zie hiervoren blz. 

411). 

Hoe rustig is thans de binnenplaats van dat gebouw, zoo zeer in tegenstellings 

met de drukte op de Hoogstraat! Maar hoe levendig moet dat plein zijn geweest, toen 

daar zetelde het bestuur der Amsterdamsche Kamer, en een groot deel der omringende 

gebouwen pakhuizen waren. In den lang gestrekten bouw aan de Kloveniersburgwal 

(vóórdat grootere voorraden tot verplaatsing naar elders noodzaakten) bevond zich het 

porcelein magazijn, de peperzolder, met de fijne specerijen in besloten kasten, de 

peper 
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zelve op de derde, de kaneel op de vierde verdieping, het uitschot op de vliering.1) 

Helaas heeft men verzuimd, toen het gebouw voor Rijkskantoren werd 

ingericht, de oude indeeling in kaart te brengen, zoodat thans niet meer is na te gaan 

waar de verschillende ambtenaren der Compagnie waren gezeteld. Aan de verbeelding 

van het nageslacht worde het dus overgelaten, om zich op de binnenplaats achter de 

ramen de profielen onze voorvaderen te denken, gebogen over de reusachtige 

folianten, waarin voorraden, uitgaven en inkomsten werden opgeteekend. En wil hij 

zich dan geheel verplaatsen in die tijden, dan hij zich voor de Kloveniersburgwal vol 

met zwaargeladen zolderschuiten, pramen en tjalken, terwijl over gracht en straat 

(immers voor den Amsterdammer is „gracht” land, „wal” water!) slingerden de met 

tonnen beladen sleden, twee glanzende sporen achterlatende, getuigend van het 

telkens tot beter glijden er voor neerwerpen van den smeerlap. Schrijver dezes had 

waarlijk geen verbeeldingskracht noodig om zoo te bevolken wal en gracht! Zag hij 

niet als jongeling logeerend in de Kerstvacantie bij zijn peetoom Jan Rudolph Kemper 

op het deftigste deel der Heeregracht: de bocht, nog op die wijze straat en water 

deelnemen aan de handelsbeweging, nu uitgesloten uit de binnenstad? 

Maar toch: de grootste bedrijvigheid vertoonde Kattenburg. Daar rustte de 

Compagnie de zeekasteelen uit, welke oostwaarts stevenden. Alleen aan hout werd op 

de Amsterdamsche werf jaarlijks besteed vijf en halve ton gouds, aan hennep en 

touwwerk 2½, ton, aan ijzer en koperwerk 3 ton, aan zeildoek bijna 2 ton. 

De Compagnie zond elk jaar uit een dertigtal schepen, terwijl een 23 tal van 

daar terugkeerden (de andere bleven dienst doen in de Oost; ook vergingen er 

verscheidene onderweg). Van dat totaal zag Amsterdam er meer dan de helft uitvaren, 

later ook binnenvallen. Doch in welk een toestand! Het warme vochtige klimaat 

daarginder, de zware langdurige overtochten havenden zoo zeer de schepen, dat zij 

voor drievierden te vernieuwen waren. Daarenboven waren er elk jaar een viertal op 

stapel te zetten. 

En niet minder dan werf, zaagmolen, smederij en lijnbaan, eischte het slachthuis 

veler handen. Door de Kamer Amsterdam werden jaarlijks 600 à 700 ossen gepekeld, 

welke uit Noord-Holland aangebracht en in den omtrek geweid waren. 

Aan Groningsch, Geldersch en Weesper spek en vette waren werd daarenboven 

voor een ton gouds aangevoerd; aan boter voor ton ingeslagen, aan brood voor 

ƒ62.000,—. 

 

Drie maal ‘sjaars vertrok naar de Oost een vloot: de Paaschvloot in April—Mei; 

de volgenden in September en in Dec.—Januari. 

De retouren vormden oorspronkelijk twee eskaders; verlieten Batavia in Nov.— 

 

                                                

 
1) Voor verdere bijzonderheden worde verwezen naar het oudheidkundig Jaarboek, Mei 1928, geheel 

gewijd aan de beschrijving van de gebouwen der O.I. en W.I. Compagniën. 
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Dec. en in Jan.—Febr., terwijl in Maart het theeschip afvoer, dat tevens de 

grootboeken en andere comptabele papieren medebracht. 

In later jaren vertrokken in Juli 4 schepen van Batavia naar Ceylon, en vandaar 

naar Patria, terwijl in October de meeste retourschepen, in Dec.—Jan. nog twee kleine 

afdeelingen vertrokken. Eindelijk nog in Maart het „boekenschip” met de 

administratieve bescheiden. 

Gemiddeld waren de schepen 6 à 7 maanden onderweg (met langdurig 

oponthoud aan de Kaap); doch later zullen wij uit de „brieven van Overzee” zien, dat 

dit gemiddelde zeer dikwijls werd overschreden, zoodat haast ten alle tijde schepen 

konden verwacht worden. 

 

Werden de uitvarende schepen met niet onbelangrijke hoeveelheden goederen 

bevracht, om daarmede handel te drijven in de Oost, óók om Compagnies dienaren het 

hun toekomend „rantsoen” te verstrekken, hoeveel werk daarentegen verschafte het 

opslaan der retouren! 

Vooral het sorteeren! Wie zich een denkbeeld wil vormen van al wat werd 

aangevoerd, sla slechts een blik op de lange lijsten, afgedrukt in de Nieuwe 

Nederlandsche jaarboeken. Daaruit blijkt tevens dat de verkoop der Indische 

producten op tweeërlei wijze plaats vond. In publieke verkoop bij afslag, en uit de 

hand voor vastgestelde prijzen. Om de koopers te vrijwaren dat later aanbod de 

prijzen zoude drukken, waarborgde de Compagnie, dat geen nieuwe verkoop 

harerzijds zoude plaats hebben, dan na een vastgesteld aantal maanden, al naar aard en 

gelegenheid, van een half-, tot een heel jaar toe. 

En om de dames van ons geslacht te doen watertanden, worden hieronder enkele 

soorten katoenen lijnwaden opgenoemd, welke Balthazar moest boeken en verzorgen. 

Smalle gebleekte baftassen van Souratte, roode Moerissen van Jaffanapatnam, fijn 

gebleekte Catte Caatjes van Ponnecail, gemeen gebleekte Haane Caatjes van idem, 

gebleekte Moenemolams Caatjes van Mannapaar, gebleekte Perie Moenemolams 

Caatjes van idem, fijn gebleekte Calla-manganijs van Tutucorijn, Dotij 

Ponnebegesjes, Berampaats Niquaniassen, Bherms, Brouwles, Lamby, Corroots, 

Chelassen, Salempoeris, enz. 

Bethilles Callewaphoe van Jaggernaikpoeram, Roemaals Sestergantij van idem, 

Salempoeris van Bimilipatnam enz., enz. Vergeleken met de katoenen uit voor-Indië, 

zijn de Chineesche zijden stoffen arm aan namen: poefjes damasten van twee kleuren, 

gorgerons met satijnen strepen, lustrings met satijnen loopers, Rol-armosijnen; zie 

daar wat bij het doorloopen der prijslijsten het oog trekt. 

Doch al die katoenen en zijdestoffen zijn maar enkele der vele goederen, van 

welker voordeelige opbrengst niet slechts afhing het voortbestaan van de Compagnie, 

maar zonder overdrijving kan gezegd worden: het voortbestaan onzer Republiek. 
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Hoe gewichtig dan ook was de taak van wie beheerden wat met den simpelen 

naam van „het Pakhuis” werd aangeduid, blijkt het best uit onderstaand instructie 

omtrent de boekhouding; welke document werd gevonden onder de papieren van den 

reeds genoemden bewindhebber Hudde (1683). Een document van te grooter waarde, 

omdat haast alles wat betrekking had op de administratie der Compagnie in later 

tijden gedachteloos werd vernietigd. 

Op „het Pakhuis” dan waren te houden de navolgende boeken: 

1. Een notitieboek; waarin te noteeren alle goederen die ingekocht werden, en met wat schepen 

dezelve werden verzonden; except de kaarten en Stuurmans gereedschappen, waarvan een boek apart 

wordt gehouden en verantwoord als boven. 

2. Een ordonnantie boek; waarin alle goederen worden geboekt van ieder persoon. 

3. Een factuur boek van de inkomende retouren (de goederen, welke uit de Oost werden 
aangebracht.) 

4. Een dito van de uitgaande goederen. 

5. Een boek genaamd Inkoop en verkoop van de retouren. 

6. Een dito van het rendement der zelve. 

8. Een memorie factuurboek; waarin kladwijze worden genoteerd alle koopmanschappen, en 

waaruit dan de facturen werden geformeert, alzoo (naardien) de goederen niet gelijk kunnen worden 

gepakt, die dan worden verdeeld over de schepen, 

9. Een boek van den Eisch. zoo die uit Indië komt, (de behoeften van Indien werden de Eisch 
geheeten) 

10. Een dito van den verdeelden Eisch uit Indië over de respectieve Kamers waaruit dan ieder 

comparant (ieder der 6 Kamers) ‘t zijne krijgt. 

11. Een boek waaruit blijkt wat overwicht gevende de nagelen, noten en foelie. 

12. Zes boekjes van de respectieve Kamers, wat op den Eisch over en te kort werd gezonden.1) 

13. Een borgtocht boek: (In 1779 bijv. moest de Kassier een borgtocht stellen van ƒ50.000,—), 

14. Een boek van de goederen, die jaarlijks onverkocht overblijven. (Die vertegenwoordigen 

soms een niet onaanzienlijke waarde; in 1775 bijv. bijna vier millioen gulden.) 

15. Een boek van de verminkte personen; wat aan hen wordt uitbetaald.2) 

16. Een retourboekje, waaruit blijkt hoeveel kwantiteit van ieder soort koopmanschappen 

jaarlijks, uit Indië overkomt. 

17. Een arbeidsloonboek.3) 

                                                

 
1) In Amsterdam werd nl. voor ieder der Kamers een boek aangelegd, waarin deze gedebiteerd werden 

voor het bedrag der hoeveelheden, die zij hadden te koopen ten behoeve der uitzending naar Indië. Die Kamers 

werden dan later gecrediteerd voor het bedrag dat zij, blijkens de facturen, inderdaad hadden verzonden. Op de 

herfstvergadering van heeren Zeventienen werd daarvan een overzicht gegeven, en bepaald hoe de onvoldoende 

zendingen waren aan te vullen, of hoe was te vergoeden hetgeen dan verplicht was verzonden. 
2) In bijv. 190 personen, die 50 à 60 Stuiv. weeks ontvingen wegens ouderdomsgebreken. Natuurlijk 

wisselde steeds dit aantal. 
3) Het bedrag dier arbeidsloonen toonen de Thesaurie boeken aan, welke op het Rijksarchief te ‘s Hage 

worden bewaard. En een niet gering bedrag — althans voor dien tijd! Zoo vind men bijv. opgeteekend in het 

Thesaurie boek der Kamer, aanvangende 1 Juni 1652: 

Arbeidsloon betaald aan Balthazar Nolthenius om daaruit te voldoen bet arbeidsvolk gewerkt hebbende op 

de Pakhuizen sedert 15 Mei (Dinsd.) tot 3 Juni (Zond.) 1753 incluis, als bij ordonnantie. ƒ2628.—. Betaald aan 

denselve als voren sedert (Zond.) 3 tot 24 Juni (Zond.) incluis, ƒ3221.-17). 

Hieruit blijkt dat de loonen om de 3 weken werden uitbetaald. Indien, evenals tegen het einde der eeuw, de 

werklieden op het pakhuis 16 tot 44 stuivers weeks ontvingen, zouden derhalve ongeveer 70 werklieden in dienst 

zijn geweest; dat geenszins ondenkbaar is. 
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18. Een boek van de betaalde convoijen en licenten (Over de beteekenis dezer termen, zie blz. 

295). 

19. Een dito waarin de gerbuleurs (de sorteerders) worden aangeteekend.1) 

20. Twee leverantie boeken van alle koopmanschappen. 

 

Gelijk uit het bovenstaande blijkt, was „het Pakhuis” der kamer Amsterdam min 

of meer het Centraal Administratie kantoor der Compagnie, althans voor hetgeen hier 

te lande gekocht werd, of aangevoerd uit Indië. Daar werd ook de „Eisch” over de zes 

kamers verdeeld. En gelijk wij later zien zullen — wanneer den werkkring wordt 

beschreven van Balthazar’s zoon, Willem Hendrik de oude — werden zelfs geregeld 

naar Amsterdam opgezonden de boeken der vijf andere kamers der Compagnie, 

alwaar dan door den opperboekhouder der kamer den generalen staat werd 

opgemaakt, welke aan de Hooge Regeering plechtig werd aangeboden! 

Aangezien in de Amsterdamsche pakhuizen tijdens Balthazar’s 

boekhouderschap, Indische goederen, ter verkoopwaarde van 9 à 10 millioen werden 

opgeslagen, daar ook tijdelijk geborgen werden wat overeenkomstig „de Eisch uit 

Indië” was te zenden — goederen ter waarde van 4 à 5 millioen — kan men begrijpen 

dat de Eerste boekhouder een groote verantwoordelijkheid droeg. Wel waren van de 

twintig gewone en vijf extraordinaire bewindhebbers ter kamer Amsterdam een vijftal 

aangewezen om zich meer in het bijzonder te bemoeien met de aangelegenheden van 

het Pakhuis, doch wie ooit in commissiën heeft gezeten, weet maar al te goed dat ten 

slotte alles éénmans werk is; in dit geval dat van den Boekhouder. 

Was de belooning van Balthazar evenredig aan zijn arbeid? Hij ontving als 

Eerste boekhouder per kwartaal ƒ400.—, zegge vierhonderd gulden. Doch er is reeds 

meermalen op gewezen, dat die vaste bezoldigingen slechts een klein deel uitmaakten 

van het werkelijke inkomen. 

 

                                                

 
1) Men weet hoe geducht onze voorouders spijzen en dranken kruidden met nagelen en nootmuskaat, wat 

zelfs in de 2e helft der 19e eeuw nog niet heelemaal in onbruik was in burgergezinnen. 

Deze „ruikende waar” vormde dan ook een der hoofdproducten van de Compagnie, en was zorgvuldig te 

sorteeren: Nagelen verdeeld in 5 soorten: 1 gesorteerde, 2 ongesorteerde, 3 cappletten. (de bolletjes) 4 antoffelen 

(de stelen zonder de bolletjes) 5 poeder. Nootmuskaat in 5 soorten; 1 gesorteerde, 2 ongesorteerde, 3 rompen 

(stukken van noten) 4 groote rompen, 5 kleine rompen. Foelie in 6 soorten: 1 mooie gesorteerde, 2 mooie bruine 

kleur, 3 witte kleine, 4 zwarte groote, 5 zwarte kleine, 6 foelie met noten. 

Eene onvolledige sorteering kon de Cie tonnen kosten, gelijk volgt uit een brief van Daniel Nolthenius, 

later te behandelen. 
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Daarenboven, afgescheiden van hetgeen Balthazar als ambtenaar trok, verdiende 

hij op andere wijze. O.I. Compagnie — op en top reederij, zij het ook in ‘t groot — 

verbood geenszins hare ambtenaren in patria het handeldrijven. 

Waar deze dicht bij de bron zaten, konden zij ongetwijfeld dikwijls voordeelige 

inkoopen doen En de bewindhebbers, die óók mede deden, zullen dien eigen handel 

vermoedelijk gaarne hebben gezien, want het moest wel de algemeene kooplust 

bevorderen als het publiek bespeurde dat de insiders òòk happig waren op den buit. 

Zoo word dan ook in het grootboek een afzonderlijk hoofd geopend voor 

Balthazar. Voor de laatste maal (want hij overleed in 1755) in het boek hetwelk van 

1752 loopt tot en met 1754. (De grootboeken werden elke vier jaar afgesloten, de 

bedrijfsperiode der Compagnie.) 

Zie hier daarin opgenomen posten. 

 

 Debet    Credit   

31 Maart 1753 aan salpeter ƒ 14614-05 31 Dec. 1752 van de ontfangers ƒ 14250.— 

,, 1754 aan thee ,, 
2249-11 

 
Dito van dezelve ,, 164-10 

Januari 
1756 aan Claude de la 

Porte gerescontreert 
,, 10000.— Mei 1753 van voorbetaling  ,, 199-15 

    Dec. van de ontfangers ,, 2200.— 

    Januari 1754 van dezelve ,, 15-16 

    Mei 1754 van voorbetaling ,, 33-15 

    Januari (sic.) van de ontfangers ,, 10000.— 

  ƒ 26863-16   ƒ 26863-16 

 

Ter verdere verklaring diene hetgeen op do 31 Maart in het Thesauriebock staat aangeteekend. 

welk boek tevens dienst deed als journaal: De nagenoemde personen aan salpeter den 4 Dec. 1752 tot 

verscheiden prijzen aan dezelven verkocht en geleverd: Volgen de namen van 34 firma’s en waaronder 

Balthazar Nolthenius voor 49157 u. ƒ14614-5. Balthazar behoorde tot de grootste kopers en de geheele 

partij, groot 1.127216 u. bracht op ƒ328962-11. 

Met „ontfangers” worden blijkbaar bedoeld, zij aan wie de goederen geleverd waren en die nu 

het verschuldigde storten bij den kamer. De rescontre van de la Porte schijnt eerst na Balthazar’s 

overlijden te zijn afgewikkeld. 

 

Ook het briefje in facsimile gegeven op blz. 26, gericht aan den directeur van 

den Levantschen handel, zal wel betrekking hebben op eene particuliere transactie. En 

het proces van Balthazar Nolthenius en Susanne Pasker, contra Gebroeders Plevier, 

gebracht voor den Hoogen Raad (1754—60) duidt eveneens op eigen handel. 

Een plotseling overlijden maakte een einde aan Balthazar’s bedrijvig leven. 

Want tot het laatst toe komt hij in het grootboek der Kamer voor als uitbetaler van 

diverse posten. Een einde, niet minder benijdenswaardig voor den koopman, dan voor 

krijgslieden het sneuvelen in ‘t harrenas. 
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II. DE. BRIEVEN VAN OVERZEE (1737—1743). Het perkamenten boek. — 
De schrijvers der 104 ingeregen brieven. — Daniel Nolthenius, J. Amels, Aletta Beck-
Slotsboo, W. van Boneval, G.E. Brandt, W. de Grandpreez, S. van ‘s Gravesande, E. 
Lanius, Joh. van der Linden, J.W. Martin, Jb. Nebbens, N.L. Paradijs, J.P. Schaghen, 
Petrus Jesse Slotsboo, Eewout van Son, Pieter van Son, J.V. Stein van Gollenesse, 
Hendrik Swellengrebel, J.P. Wetzelius. — Waarom deze zich tot Balthazar richtten. — 
Het „neefschap”. — Balthazar’s schelpenverzameling. — Invloed der dames. — 
Duplo’s, triplo’s; bepaalde tijdstippen van verzending. — Het lang onderweg blijven 
der brieven. — De vluggere Engelsche post. 

 

Balthazar behartigde niet enkel de belangen der Compagnie en zijne eigene, 

velen richtten zich tot hem om hulp en steun, en het toeval bewaarde daarvan eenige 

bewijzen. 

Onze voorvader was — gelijk zijn keurig handschrift verraadt — een zéér 

ordelijk persoon; geen wonder dus dat deze Administrateur van het Departement van 

Commercie zijne brieven klasseerde met de uiterste zorg. 

Waarom slechts één zulk dossier tot ons is gekomen, valt niet te zeggen; wel dat 

het in de tweede helft der negentiende eeuw aan den algemeenen moord onzer 

familiepapieren ontsnapte op de wijze als reeds in de Inleiding, (blz. XVII) werd 

medegedeeld. 

Dat dossier leert ons hoe Balthazar te werk ging. Hij koos een stevig 

perkamenten band, en naaide daarin vast alle brieven ontvangen van Overzee, in de 

volgorde van ontvangst. Dat vormde geen bont allegaartje, want nagenoeg alle waren 

geschreven op groot folio, op dat stevige Hollandsche papier, hetwelk ontzag 

inboezemt aan de pen. 

Al die brieven zijn dan ook netjes geschreven zoodat het haast den indruk maakt 

alsof zij van een zelfde hand zijn.1) 

Weinige zijn eigenhandig geschreven; de meeste door klerken. Begrijpelijk 

waar zij dikwijls in meervoud werden afgezonden, en deze verdeeld over 

verschillende schepen, opdat waar de kans op schipbreuk zoo groot was, ten minste 

één exemplaar behouden zou aankomen in patria. 

Bij verscheidene is de datum van ontvangst door Balthazar opgeteekend; 

waaruit is af te leiden de lengte der reis — somtijds een zeer lange! Doch daarover 

later. 

De verzameling omvat het tijdperk 1737—1743, en hoewel het achterblad van 

den perkamenten omslag niet is vastgehecht, blijkt uit de afmetingen van den rug, dat 

feitelijk het boek „vol” was. Vermoedelijk heeft Balthazar niet de hulp willen 

inroepen 

                                                

 
1) Eene eigenaardigheid treft bij het lezen. Terwijl de eerste brieven nog gepend zijn in steilschrift, zijn alle 

volgende in loopend schrift. Ter verduidelijking vergelijke men het handschrift van Willem Nolthenius (blz. 20) 

met het schrift van Balthazar uit 1754 (blz. 26). Het is alsof de mode plotseling veranderde. 



454 VII. BALTHAZAR, 1701—1755.  

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

van een binder, ten einde te voorkomen dat deze onbescheiden blikken wierp op den 

inhoud. Trouwens het boekdeel heeft zich uitstekend gehouden, en de wijze van 

inrijgen doet onzen voorvader alle eer aan. 

Dertig der 104 ingeregen brieven zijn van Balthazar’s broeder Daniël. Deze 

wordt later in eene afzonderlijke afdeeling behandeld, waarin ook die brieven 

besproken worden. De overige 74 stuks zijn voor verreweg de meeste geschreven 

door familieleden. Drie er Nicolaas Paradijs, Koopman en Eerste pakhuismeester van 

Bengalen, toen weduwnaar van Balthazar’s zuster Maria. Zij zijn kort vóór zijn 

vertrek naar lieve vaderland gepend, waar hij, gelijk wij reeds vroeger zagen, later 

nog zeven jaren mocht uitrusten op zijne buitenplaats Cromwijk te Maarssen. 

Tien brieven vloeiden uit de pen van Aletta Beck, weduwe eerst van Samuel 

Martini de Meurs, Landdrost van Stellenbosch (Kaap), later van Kaje Jesse Slotsboo, 

Commandeur aan de Kaap. Zij was de moeder van de eerste vrouw van Daniël 

Nolthenius: Maria Judith Slotsboo, en eene dame van ongewone geestesgaven.1) De 

Geldersche Almanak voor 1848 wijdde aan haar een lang artikel, opgeluisterd door 

enkele verzen, welke haar in patria den eeretitel van „Geldersche dichteres” deden 

toekennen. In alle geval gaat haar het proza voortreffelijk af, niettegenstaande hare 

zeventig jaren. Een flinke frissche Hollandsche vrouw, van ‘t slag der Wolff’s en 

Deken’s. 

Het is een ware verademing, een brief van hare hand tegen te komen, na er 

sommige te hebben doorworsteld van het 17 tal, waarmede onzen voorvader Balthazar 

lastig viel haar zoon Petrus Jesse Slotsboo, toen klerk op ‘t Comptoir van politie aan 

de Kaap, of van het 9 tal door haar schoonzoon gepend, de secretaris en lid van den 

Raad van politie aldaar, W. de Grandpreez. Want welbeschouwd, zijn deze, gelijk de 

meeste brieven van Overzee, bedelbrieven, d.w.z. beden om voorspraak. 

Niet veel vermakelijker is het 9 tal brieven van Pieter van Son, Onderkoopman 

te Negapatnam (Madras), kleinzoon uit het tweede huwelijk van Balthazar’s 

grootmoeder Elisabeth van Wesel, noch het eenig epistel van diens pas in de Oost 

aangekomen broeder Eewout. Maar zij doen uitkomen Balthazar’s onbaatzuchtigheid, 

hulpvaardigheid en onuitputtelijk geduld, en zullen daarom in het kort behandeld 

worden. 

En al is neef J.B. Schaghen een groot heer: Directeur-generaal van N. Indië, 

zijne twee brieven uit Batavia zijn evenmin eene verkwikking. Gelukkig dat een 6 tal 

epistels van Julius Valentijn Stein van Gollenesse, commandeur van Malabar, straks 

Goeverneur van Ceylon, bewijzen dat niet enkel Aletta Beck de pen wist te voeren! 

„Zeg mij wie uwe vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie gij zijt” — En niet zonder 

welgevallen zien wij uit den aanhef, dat hij Balthazar aanspreekt als „Mijn heer en 

 

                                                

 
1) Genealogische bijzonderheden, mij welwillend medegedeeld door Mr. W.C. Baert de Waarde en den 

heer van Lexau Frieswijk, zullen later gegeven worden. 
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broederlijke vriend!” Die brieven, onderteekend met eene inderdaad koninklijke hand, 

zijn de flinke uitingen van een fermen man. Trouwens nog wordt hij hooggeschat in 

de landen waar hij het regiment voerde. Aan zijn verblijf op Malabar is een 

afzonderlijke aflevering gewijd van de Records of the Madras Governement 
(aanwezig op de koninklijke bibliotheek te ‘s Gravenhage). En eveneens wordt hij 

hoogelijk geprezen in het niet lang geleden verschenen engelsche werk over het 

Nederlandsch bestuur op Ceylon, (Ceylon and the Hollanders, P.E. Piers, Mission 

Press, Ceylon 1918). Stein’s brieven zullen dan ook gedeeltelijk in de Bijlagen 

worden opgenomen. 

Nog slechts één ander correspondent teekent zich „Vriend”. Althans in den 

eersten brief. In den tweede zingt hij een toontje lager. Die „vriend”schap heeft hem 

echter het Onderkoopmanschap bezorgd; een zeer begeerd iets, gelijk blijkt uit 

zoovele sollicitatiën om voorspraak aan Balthazar voor het baantje hetwelk zonder 

bezwaar tegelijk met andere ambten kon waargenomen worden, doch dikwijls slechts 

een eere-titel was, gelijk later is te verklaren. Bij dien tweeden brief stuurt de 

sollicitant zelfs „ofschoon geen poëet, als aan de gebrekkigheid wel te zien is”, een 

lofzang op Balthazar, welke deze echter het inrijgen niet heeft waardig gekeurd, en 

dus voor den nazaat verloren ging. 

Zes brieven uit Batavia zijn geschreven door Joh. van der Linden, Koopman en 

Eerste administrateur van de Westzijdsche negotiepakhuizen te Batavia — blijkbaar 

iemand met wien Balthazar particuliere zaken deed, zij het ook van niet grooten 

omvang. 

Eén brief is van Hendrik Swellengrebel, Gouverneur der Kaap, onzen voorvader 

dankende voor diens voorspraak bij zijne bevordering, (notabene een „Boekhouder” 

aanbevelend een „Goeverneur”!). Zijne Excellentie meldt hem tevens dat hij reeds 

vóórdat Balthazar’s verzoek hem bereikte, Daniël’s zwagers Slotsboo en de 

Grandpreez had voortgeholpen. 

De acht overige brieven, welke in alle toonaarden eindigen met Balthazar toe te 

wenschen „alle heil naar ziel en lichaam”, bevatten weinig belangrijks. Een der 

schrijvers is J. Amels, door Balthazar’s broeder Daniël weder op de been geholpen en 

aangesteld tot sergeant in den oorlog met de Chineezen. „Ben ik ziekelijk geweest, hij 

heeft zijn gunst aan mij betoond, zoowel in ‘t zenden van kost en kleederen”. Niet 

veel zaaks: een sergeant! Maar toentertijd had iedere brave borst nog den 

maarschalksstaf in den ransel: getuige Abraham Patras, Goeverneur Generaal (1735—

1737) die als soldaat te Batavia aan wal slapte, terwijl Jacob Mossel, Goeverneur 

Generaal (1750—1761) van Texel vertrok als jong matroos, en van der Parra, diens 

opvolger (1761—1765) in dienst trad als soldaat „van de penne” (schrijver). 

Goeverneur Generaal van Riemsdijk (1775—1777) begon als sergeant; Goeverneur 

Generaal Reynier de Klerk (1777—1780) deed twee reizen naar Oost-Indië als 

matroos, Goeverneur Generaal Johannes Siberg (1801—1805) kwam op de ree van 

Batavia als constabelsmaat, 
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Goeverneur Generaal Wiere (1805—1808) was zelfs heelemaal niets toen oostwaarts 

stevende: slechts een „hooplooper”! wat bazelt men toch van achttiende eeuwsche 

regententrots en aristocratisch regiment! Eerst de negentiende eeuw is onzent 

„aristocratisch” en exclusief geworden, ingeluid door de fransche revolutie met hare 

liberté, égalité et fraternité! 

De andere schrijvers zijn W. van Boneval te Batavia, die met Balthazar thee „in 

kuiperij” (d.w.z. voor gezamenlijke rekening) heeft verkocht; S. van ‘s Gravensande 

aldaar, die door Balthazar ingeleid bij zijn broeder Daniel, dank diens bemoeiingen is 

aangesteld tot Onderkoopman en Fiscaal van Perzië; E. Lanius, eveneens te Batavia 

die nooit aan Balthazar had geschreven, doch van „zeker heer” vernomen had dat hij 

in correspondentie was met „mijnen” vriend Wilhelmus Hoogerwaard te ‘s 

Gravenhage, en hem nu kalmpjes verzoekt bijgaande brieven aan dezen te doen 

toekomen! J.W. Martin aan de Kaap, op doorreis naar Batavia, verzoekt om verdere 

voorspraak. Hij maakte een voorspoedige reis „God zij lof, geen ziekte van belang en 

tot dus verre slechts 4 dooden” — inderdaad voor die tijden een uiterst gering getal 

slachtoffers. 

De overige .brieven zijn van G.E. Brandt te Negapatnam, Pieter van Son’s 

zwager, tijdelijk zonder betrekking; en van den predikant Johannes Philippus 

Wetzelius, te Colombo, de gevolmachtigde van Stein van Gollenesse. Deze 

godsdienstleeraar stelt onzen voorvader voor.... met hem zaken te doen! Ieder, groot 

en klein, doet in de Oost zaken; koopt en verkoopt naar hartelust; niet altijd ten 

voordeele van de Compagnie, welke dan ook eindelijk verbiedt het zenden van 

„vergunkasjes” naar Patria. 

Men bezie echter ook hieromtrent niet de 18de eeuw met oogen der twintigste. 

De Compagnie beschikte over weinig gereed geld, kon trouwens geen hooge 

salarissen betalen wegens haar zeer wisselvallig bedrijf. En waar zij koopmanschap 

dreef, niet enkel tusschen Holland en de Oost, maar ook in de Oost zelve, moesten 

hare ambtenaren zeer pientere zakenmannen zijn, en niet bloot administrateurs. Door 

dat eigen koopen en verkoopen bleven die ondergeschikten wakker en op de hoogte. 

 

Dat de boekhouder op ‘t Pakhuis om voorspraak wordt aangeklampt, behoeft 

niet te verbazen. Hij toch kon zich wenden — in letterlijke zin — tot de hooge Oomes 

in Patria en in de Oost. Balthazar’s Amsterdamsche aanzienlijke bloedverwanten 

werden reeds opgesomd bij de vestiging aldaar van zijn vader Willem. Maar ook aan 

de „Hooge” tafel te Batavia zat een „neef”: de Directeur Generaal Schaghen; straks 

zijn eigen broeder Daniël. Oók de vader van diens tweede vrouw, Pasques de 

Chavonnes. En zelfs werd ten slotte een neef Goeverneur Generaal: baron van Imhoff’ 

Voorspraak was in den Oost zeer gewenscht, misschien nog meer dan in ‘t 

Vaderland! Wie kent niet het gezegde: „van de vrienden (d.i. bloedverwanten) moet je 

‘t hebben! Maar soms stelden de „vrienden” te leur, zoals Daniël ondervond. 
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Gaarne was deze na het overlijden van den heer van Kervel, Goeverneur van 

Malacca geworden, doch, gelijk hij zijne schoonmoeder Aletta Beck—Slotsboo 

mededeelt: „de vrienden zullen niet aan mij gedacht hebben”. 

Zoo zijn kans op dat Goeverneurschap voor goed is verkeken, is zulks te wijten 

aan Valckenier, toen Directeur Generaal, die een germain-neef zijner vrouw, de Laver 

onder dak moest brengen. En zoo Daniël vreest dat zijne bevordering tot Raad 

extraordinaris van Indië vertraagd zal worden, is zulks omdat overleden was de 

Amsterdamsche burgemeester Bicker, gehuwd met de dochter van Daniëls’ tante 

Jacoba Eyghels—de Witt. (Zie blz. 413) 

Zelfs de vrouwelijke „vrienden” zaten niet stil! Als Daniël belangstellend vraagt 

hoe het gaat met zijn petekind, Balthazar’s zoon, voegt hij er aan toe „die ik te zijner 

tijd alhier verwacht als Onderkoopman, nadat hij in de goede letteren en zeden zal 

onderwezen zijn (door welke laatste ik versta de verkeering met het jufferschap, die 

veel tot het maken van fortuin in deze landen kan contribueeren)”. Eene traditie, 

welke — naar mij de echtgenoote verzekerde van een zéér hoog geplaatst Indischman 

— ook heden ten dage nog in eere is in de tropen. 

Als dan ook de Grandpreez voorspraak vraagt voor het fiscaalschap aan de 

Kaap, verwijst hij Balthazar naar mevrouw Johanna Constantia Elsevier in den Haag, 

nicht van den veelvermogenden advocaat der Compagnie Hartman, aangezien hij 

gelooft dat deze zich voor hem zal interesseeren.1) 

Inderdaad, het „neefschap deed opgeld. Geenszins altijd ten bate der 

Compagnie. 

„Maar dat neefschap — barst Aletta Beck uit — dat in alle Staten (d.i. hooge en 
lage ambten) malkander de hand biedt, baart het verderf van Staat en Kerk. Zoo zéér 

zelfs is zij overtuigd dat de toorn Gods niet zal uitblijven, dat zij bij het afsterven 

 

                                                

 
1) De Advocaat der Cie te ‘s Hage was inderdaad een persoon van groot gewicht, niet zoo zeer wegens het 

aantal prosessen dat aldaar te voeren was voor den Hoogen Raad, maar omdat hij secretaris was van ‘t Haagsche 

besogne — eigenlijk de kern van ‘t bestuur der Cie. 

Want aldaar kwamen samen 4 Bewindhebbers uit Amsterdam, 2 uit Zeeland, 1 uit de 4 kleine kamers 

(Rott., Hoorn, Enkhuizen, Delft) met 2 hoofdparticipanten (groot aandeelhouders) o.a. om kennis te nemen van de 

brieven uit Indië, en deze te beantwoorden. Doch ook vele andere zaken kwamen ter tafel. Feitelijk was dit 

Besogne het dagelijksch beheer der of de Hoofddirectie, als men aldus mag noemen een vergadering welke niet 

permanent zat, wèl dikwijls 5 à 6 weken achtereen. Vergeleken met hen, fungeerden Heeren Zeventienen, die 3 

maal ‘s jaars vergaderden, meer als Commissarissen in eene Vennootschap. De Advocaat was tevens secretaris en 

stelde de brieven op. Wie ooit zelf secretaris was van commissiën, weet hoe grooten invloed zoo iemand uitoefent, 

ook buiten zijne eigenlijke werkzaamheden! In den raad van Heeren „Zeventienen,” — het Hoofdbestuur der 

Compagnie — namen zitting acht Amsterdamsche, vier Zeeuwsche bewindhebbers, een uit elk der „kleine” 

Kamers, alsmede een lid, om beurten aangewezen door een dier vier kleine Kamers. Zij verdeelden zich over vier 

departementen: Inkomsten, Equipage, Rekenkamer en Handel. Uitgezonderd in de Kamer Zeeland, werden de 

bewindhebbers gekozen door de burgemeesters der betrokken steden. 
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harer dochter (Daniëls eerste vrouw), eene dochter die zij „op ‘t hoogst beminde” aan 

Daniël deze sombere troost geeft: „Doch wij moeten hierin stille zijn: dewijl al God’s 

doen Majesteit en Heerlijkheid is (en) de wegen Gods rechtvaardigen, die somtijds 

iemand vóór ‘t verderf bij hem roept, eer de plasregen van Zijnen rechtvaardigen 

toorn de landen overstroomt”. 

Dat ook Daniël Nolthenius overtuigd is dat het neefschap een der groote 

bronnen is van het verderf, blijkt uit den eersten zijner twee merkwaardige brieven 

aan den Bewindhebber Dirk Trip, van welke Balthazar duplicaten inrijgde. 

„De Maatschappij moet noodzakelijk ten gronde gaan, want vele jonge lieden 

geparenteert aan Heeren Bewindhebbers of aan deze Regeering, uit Nederland komende met 

papieren harnassen (schrijver dezes cursiveert) moeten terstond met een profitabel ambt 

voorzien worden en worden dikwijls als hoofden naar de buiten-comptouren gezonden. 

Deze nog niet hebbende leeren gehoorzamen, weten ook onmogelijk wel te gebieden, 

en verslaan zich op geen andere zaken dan om in zoo weinig (mogelijk) jaren hun beurs te 

maken, en met het geroofde zoo spoedig mogelijk te repatrieeren.” 

Dat „neven” toepasten het gezegde „voor iets hoort iets”, ook daarvan getuigt 

op menige plaats het boek der Brieven van Overzee. Zoo schrijft Aletta Beck, die 

nooit een blad voor den mond neemt: 

„Wij hebben de weet, dat d’Heer Wolters tot Goeverneur (van Ceylon) aangesteld, 

overleden was. Zoo Daantje Nolthenius het Goevernement kon bereiken, zou zijn 

verwachting niet teleurgesteld zijn. Als er lustig in de bus geblazen wordt, zou ‘t kunnen 

lukken; ‘t heeft nooit zoo publiek geweest dat de meest biedende het lotje krijgt.” 

En in een ander epistel klaagt zij: „Vijf en twintig duizend rijksdaalders voor 

een officietje te geven is niets; dat moet er weer uit. Zoo wordt het gemeen verarmt, 

de koophandel slecht, de zeevaarder bedroeft, hebbende tot verversching geen stuiver 

te verteren”. Geen wonder dan ook dat haar schoonzoon W. de Grandpreez, 

vermoedende dat ‘t Fiscaalschap aan de Kaap zal openvallen, op den meest 

natuurlijken toon Balthazar verzoekt, hem zeer instantig in ‘t verkrijgen van dat ambt 

behulpzaam te willen zijn, en door sollicitatie bij de Heeren zijne vrienden, ‘t zoo 

verre trachten te brengen, dat hij daarmede begunstigd werde. 

„In welk geval ‘t bedragen der nevensgaande soldijrekeningen makende te samen 

ƒ2575-15.4 voor UEd. zijn zal; alzoo de fiscaal wordende, daarvan geen rekening of 

verantwoording van U begeer. Doch zoo UEd. kwam te oordeelen dat de sollicitatien alléén 

niet suffisant genoeg mochten zijn, en dat iets meer moet in ‘t werk gesteld worden, verzoek 

ik UEd. alsdan, en anders niet, bij gemelde sommen nog een duizend guldens of vier te willen 

voegen en voor mij te verschieten, en dezelve zodanig te distribueeren als zal bevonden 

worden te behooren. 

Ik zal alsdan ‘t verschotene of beloofde geld aanstaande jaar of zoodra kennis zal 

hebben gekregen, dat die zaak te mijnen voordeele zal zijn uitgevallen .derwaarts overzenden 

met een interest van zes percent en UEd. daarbij mede bedenken met een eerlijk en billijk 

present voor de moeite en de vriendschap, die hij in deze staat te nemen.” 
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En in een brief van zijn zwager Slotsboo stelt deze zich borg voor de ƒ 4000.—. 

Laten wij ons haasten erbij te voegen dat Balthazar de toegezonden gelden 

terugstuurde, blijkens den brief van Grandpreez do 14 Juli 1739 en kosteloos voor den 

aan gehuwden neef solliciteerde. Balthazar is niet de eenige, die weigert geschenken 

aan te nemen; zoo de Amsterdamsche burgemeester Schot, wien dezelfde Slotsboo 

Constantia wijn zond, welke hij echter zonder betaling niet wilde aannemen, gelijk 

blijkt uit het uittreksel uit Slotsboo’s brief van Maart 1739, dat tevens meldt het 

droevig einde van dat „Kaapsche vocht”. 

 

„Tot mijn leedwezen heb ik uit UEd. schrijven ontwaard dat in de kassen met 

Constantia wijn voor den Achtb. Heer Burgemeester Schot, de meeste flesschen gesprongen 

en de andere heel geblevene, bijna onbruikbaar waren. UEd. kan verzekerd zijn, dat dezelve 

wijn echter geweest is de oprechte van Constantia bij Johannes Colijn ingekocht, daar de 

Compagnie die ook van neemt. Maar het schijnt dat die wijn wel drie jaar oud wil zijn, eer 

verzonden wordt, en derhalve vrees ik zeer voor de kas aan den Achtbaren Heer 

Bewindhebber Gillis Van Hoven gezonden, dat die mede — als van een soort zijnde — (aan) 

dat zelfde ongeval onderhevig geweest zal zijn. Ik verzoek UEd. vriendelijk Haar Edelens te 

willen verzekeren dat zulks buiten mijn schuld is.” 

 

Ook de Goeverneur van de Kaap: Hendrik Swellengrebel behoort tot de 

Regenten die hun ambt hoog hielden: schrijft hij toch aan Balthazar (5 Maart 1740) 

dat hij door het aanstellen van den heer de Grandpreez tot Secretaris, den ouden 

predikant Bek en zuster eenigszins tot kwade vrienden heeft gemaakt, „doch daar ik 

mij weinig aan stoor: ik heb gezien op den ouderdom en bekwaamheid” 

Onze voorvader Balthazar is trouwens zeer royaal, rekent nooit interest aan 

familieleden voor hetgeen hij in Nederland ten hunne behoeve voorschiet, en helpt 

ongevraagd, gelijk uit vele brieven blijkt. Het eenige waarmede men hem aan den 

Kaap genoegen kan doen, zijn: strandschelpjes! Slotsboo schrijft 20 Maart 1743: ik 

ben thans bezig om eenige horentjes, schelpen en andere zeegewassen te vergaderen, 

en schoon dezelve hier thans zeer weinige gevonden worden, zal ik echter mijn best 

doen. Wie nog, zooals schrijver dezes, een Oud-hollandsch schelpenkabinet mocht 

bewonderen als dat van den vader zijner vrienden Roeters van Lennep op de Parkeler 

te Twello, kan begrijpen dat zoo iets een hartstocht kon worden, aesthetisch heel wat 

hooger staande dan het postzegel-verzamelen van dezen tijd. 

 

Dat de Compagnie vele eerlijke dienaren telde, en dat Daniël Nolthenius tot 

dezen behoorde, leeren verscheidene brieven. Maar het beste certificaat is wel de 

hartelijke gelukwensch van den „broederlijken vriend” Stein van Gollenesse aan 

Balthazar bij gelegenheid van Daniëls bevordering tot Raad van Indië, wat hij „een 

vreugd acht voor alle eerlijke dienaren, die zich over zijn avancement bijzonder 

verheugen” 

En dit vervolg der Aanteekeningen betreffende ons geslacht zoude dan ook 
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evenmin als het eerste gedeelte zijn aangevangen en voltooid, indien ook maar één 

smet hadde gekleefd op het zich zelf gegeven, maar dan ook steeds vlekkeloos houden 

wapenschild! 

Aan van Imhoff is eveneens eere verschuldigd, gelijk blijkt uit een later te 

behandelen brief van Aletta Beck. 

 

Hier boven werd aangestipt dat het deftige folio formaat der brieven van 

Overzee weinig bevorderde een lossen toon. Ook het doen copieeren in twee of 

meervoud door klerken, was daartoe niet bevorderlijk. Want deze voorzorg was 

noodig: niet weinig schepen vergingen met man en muis! In de jaren waarover het 

brievenboek loopt, verongelukten op de retourvaart 1737—43 : 8, 2, 3, 6, 1, 7, 

schepen. (Tot beter begrip diene dat in die jaren uit Patria waren gezonden 42, 37, 36, 

33, 30, 30, 29 schepen.) 

Doch er zijn nog andere redenen welke die correspondentie voor het nageslacht 

zoo weinig aantrekkelijk maakt. Daargelaten dat de doorsnee Nederlander nimmer 

uitblonk in de kunst van mevrouw de Sévigné: te babbelen op papier, zette de 

briefschrijver in de Oost zich niet voor den lessenaar uit innerlijken drang, maar enkel 

omdat het schip zeilree lag, hetwelk zijne ontboezemingen zoude medenemen naar het 

Vaderland. En zulks geschiedde slechts enkele malen in ‘t jaar! Niet heet van den 

rooster, maar zéér afgekoeld werden dus in den regel de voorvallen onzen voorvader 

Balthazar opgedischt. 

En indien niet — haast had ik geschreven: door een gelukkig toeval — de 

Chineezen waren opgestaan op een Octoberdag, of het gevangen nemen der Raden 

van Indië op last van Goeverneur Generaal Valckenier, een Sint Nicolaasverrassing 

ware geweest — omtrent den tijd dus dat de retourschepen vertrokken — zouden 

Daniël’s brieven daaromtrent zeker heel wat minder leesbaar zijn. Nu voelt men 

daarin nog het natrillen der toenmaals zoo hoog opslaande golven! 

En bij zijn uitval tegen het lid van den Raad van Indië van Aarden, (die zorgde 

dat Daniël een blauwtje liep bij de willige juffer Westpalm) had de pen zich zeker nog 

heftiger voortbewogen, indien niet toen het posttijd was, „de wond reeds gezalfd” 

ware geweest — om eene uitdrukking van Aletta Beck te bezigen. Want haasten wij 

ons den meewarigen naneef mede te deelen dat de blauwe scheen niet lang die zalf 

ontbeerde. 

 

Uit de dagteekening der brieven kan men afleiden wanneer de schepen naar 

Patria „retour” voeren. Dan blijkt dat aan de Kaap de meeste brieven geschreven 

werden in Februari en Maart (22 van het 38 tal.) De rijkbeladen retourschepen uit 

Batavia en elders daar verzameld, maakten zich dan gereed tot vertrek. Alleen in en 

omtrent Juli voeren opnieuw schepen van de Kaap naar Holland. (Zeven brieven zijn 
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uit dat tijdperk.) Deze zullen met het thee- of boekenschip zijn verzonden of wellicht 

met schepen Batavia aandoende uit China. 

Uit Batavia worden de meeste brieven verzonden in de maanden October— 

Januari: 27 van de 35.1) Zeven in de maanden Maart—April; één in Juni. 

Van de brieven uit Malacca zijn twee in Maart, twee in Augustus—September, 

twee in December gedagteekend. De twee brieven uit Ceylon zijn van December. Vier 

der zes brieven uit Cochin (westkust van Voorindië) zijn uit October, 1 uit Mei, 1 uit 

November. Van de 10 brieven uit Nagapatnam (oostkust van Voorindië) 8 uit 

September—October. Uit November—December zijn de drie uit Houghly (Chinsura, 

30 K.M. boven Calcutta) waar onlangs tegen de muur der kerk de herstelde 

wapenborden der toenmalige Nederlandsche notabelen wederom werden opgehangen. 

Niet slechts omdat enkel op bepaalde tijden de pen werd ter hand genomen, was 

de schrijflust gering, meer nog wegens de zekerheid dat die epistels eerst na maanden 

hunne bestemming zouden bereiken. Niet bij alle brieven van Daniël, doch bij althans 

de meeste, heeft Balthazar den dag van aankomst aangeteekend, en daaruit blijkt dat 

de brieven uit Malacca reizen maakten van 285, 290, 290, 443 dagen, één zelfs van 

454 dagen. 

Zij werden vermoedelijk van daar over Batavia verzonden; want die uit Batavia 

komen regelmatiger aan, en behoefden slechts 215, 221, 252, 259, 277, 277 dagen. 

Slechts van één Kaapschen brief kan de reistijd berekend worden: honderd dertien 

dagen! Uit Cochin waren 248 dagen noodig. 

Van sommige der door Balthazar naar de Oost verzonden brieven wordt den dag 

van aankomst gemeld. Daaruit blijkt dat twee brieven naar de Kaap verzonden, eene 

reis maakten van 107 en 133 dagen. Van de vijf brieven naar Batavia, deed er één 

ruim een jaar over, een ander bijna een jaar. ‘t Ging echter dikwijls vlugger: 243, 304, 

335 dagen. Doch ook dit is lang, want het kon veel korter. Daniël’s eigen persoon 

deed er op zijn uitreis 200 dagen over; dus elf dagen minder dan Goeverneur Generaal 

van Imhoff, hoewel die zich in 1742—43 haasten moest om den Bataviaschen 

warwinkel te herstellen! Maar gehaast of niet, steeds was aan de Kaap vele weken te 

pleisteren; het zeevolk moest grasduinen, want slecht water en ‘t zoute voedsel 

veroorzaakten vele ziekten, niettegenstaande citroensap en citroenen voor de 

scheurbuik werden medegevoerd. Dikwijls ook was averij te herstellen. 

De brieven van Balthazar bereikten Malacca na 288, 379, 385, 388, 392 dagen. 

Ook op de heenreis werd dus blijkbaar eerst Batavia aangedaan. Nicolaas Paradijs 

 

                                                

 
1) Uit den aanhef van Daniels 12e brief, geschreven 12 Januari 1740, blijkt dat deze verzonden werd met de 

tweede retourvloot, en dat de twee voorgaande van 5 Nov. en 5 Dec. 1739, vertrokken met het eerste en het tweede 

smaldeel der eerste retourvloot. Het duplicaat van den 12e brief kwam Balthazar 15 Aug. 1740 in banden, het 

origineel eerst op 28 September. 
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ontving een van Balthazar’s brieven na 317 dagen. Dit was het triplicaat dat via 

Batavia, met vaderlandsche schepen gezonden werd naar de Ganges. Het origineel en 

het duplicaat had Balthazar aan engelsche schepen toevertrouwd. Want uit vele 

brieven blijkt dat engelsche schepen een vlugger reis maakten — Wellicht ten deele 

omdat de Kaap niet hun eigendom was, en dus een minder geliefde pleisterplaats! 

Doch ook uit de Jonge’s beroemd werk weten wij dat helaas, de britsche schepen 

vluggere vormen hadden, zoodat wij zelfs Engelschen lieten overkomen om onze 

lijnen te verbeteren. — Maar ditmaal had Balthazar zich misrekend: de Britten deden 

er langer over: kort na het uitvaren kregen zij averij, moesten weer binnenloopen, en 

toen draaide de wind. Dientengevolge bevond zich de brief op den laatsten September 

geschreven, nog in Februari in een Engelsche haven! 

In plaats van na 8 à 9 maanden, zooals Paradijs verwachtte, kwam Balthazar’s 

origineel eerst na 414 dagen in zijn bezit. 

Zeer fataal was de reis van Balthazar’s brief naar Cochin (westkust van Voor- 

Indië). Verzonden op 11 Januari 1737, kwam deze eerst op November 1738 in 

handen; bijna 2 jaren later! Een andere, meer begunstigd, deed er 385 dagen over. 

Maar wel ‘t meest zwerflustig was Balthazar’s brief aan dominé Wetzelius te 

Colombo: op 31 December 1739 verzonden uit Amsterdam, kwam deze den 

Eerwaarde eerst in October 1741 in handen, „met de retourschepen van Batavia over 

Ceylon naar ‘t lieve vaderland, niet wetende waarom die zoolang terug gebleven 

zijn”. (Heden ten dage bereiken de brieven over en weer uit het binnenland van 

Ceylon, Europa in 21 dagen.) 

De postdienst der Compagnie had echter niet aan al die vertragingen schuld. 

Behalve dat dikwijls brieven over Engeland werden verzonden, al werd daarvoor 

hooger port betaald (wat zelfs tot bekorting der epistels leidde), zeer dikwijls ook 

vonden Balthazar’s correspondenten het raadzamer deze met vertrouwde 

landgenooten te verzenden dan per post. Schippers, stuurlieden, predikanten, dokters, 

ziekentroosters, zijn de meest voorkomende briefdragers, die zich gaarne hiertoe ter 

beschikking stelden, als zijnde zulks een soort aanbeveling bij den blijkbaar niet 

ondankbaren en hulpvaardigen boekhouder van ‘t Pakhuis. 

En zoo hierbij zoo lang werd stilgestaan, is zulk niet enkel omdat dit doet 

begrijpen waarom de meeste epistels zoo „saai” zijn, maar ook omdat dit het beste 

antwoord levert op een vraag, die hedendaagsche onderzoekers van het bedrijf der 

O.I. Compagnie doen: waarom worden in de boekhouding in ‘t Vaderland heelemaal 

de Indische baten en bezittingen niet vermeld, waarom negeerden de Amsterdamsche 

documenten als ‘t ware Indië? De Oost lag toenmaals te ver weg; het was alsof wij 

koloniën hadden op de planeet Mars. Wat kon er niet gebeuren alvorens de Indische 

balans het Vaderland bereikte? Oorlog, brand, scheepsrampen konden elk oogenblik 
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een streep door de rekening halen, en ‘t was dus wel veiliger dat ieder zijn eigen potje 

kookte. Eerder moet het verbazen dat nog zoo zeer voeling werd gehouden tusschen 

Oost en West!1) 

Het bovenstaande bevat hetgeen die brieven belangrijks opleveren, voor zooveel 

betreft onzen voorvader Balthazar. Wie meer wil weten van de daarin behandelde 

oostersche aangelegenheden, worde verwezen naar de uittreksels opgenomen in de 

Bijlagen. 

 

III. HUISELIJK LIEF EN LEED. Jeugd. — Huwelijk. — Het geslacht Boel 
(Boull). — De Statenbijbel met Balthazar’s familie-aanteekeningen. — Kosten der 
begrafenis van Catharina Hester. — De portretten door Denner. — Schilderij van 
Troop. — Schilderij der drie kinderen. — Oostersch wapenporcelein en Porcelein met 
naamcijfers. — Een onbekend vrouwenwapen —Porcelein als stapel-artikel der O.-
I.Cie — Zilveren tabaksdoos met Balthazar’s 8 kwartieren. — Gouden en zilveren 
signetten — Baltahzar’s kinderen — Gedichten van Jeronimus bij promotie en 
huwelijk. 

 

Eerst het werk, dan het genoegen! En daarom komt eerst thans de beurt aan het 

huiselijk leven van onzen voorvader Balthazar. En zoo gelukkig mogen heeten, 

omtrent wier huiselijk weinig valt mede te deelen, dan zeker leefde Balthazar een 

gelukkig leven. En toch: hoe veel ernstiger ziet den op 37-jarigen leeftijd afgebeelden 

boekhouder uit de lijst van het schilderij dan zijn op 30 jarigen leeftijd genomen 

vader, of zijn op 55 jarigen op het doek vereeuwigden zoon! Wellicht is zulks toe te 

schrijven aan de eerste indrukken der jeugd. Immers Balthazar telde elf jaren toen zijn 

vader failleerde, dertien toen zijne moeder Catharina de Witt overleed; en in de 

sombere woning in het stadhuis zonder tuin, met de binnenplaats vol gevangenen; kon 

waarlijk geen jeugd bloeien. 

Wel zullen de half-weezen — Balthazar met zijn ietwat oudere zuster en de 

twee jongere broeders — steeds welkom zijn geweest bij hun moeder’s 

bloedverwanten. Dat dezen hem den rug niet toekeerden, gelijk zoo dikwijls, helaas 

geschiedt als met of buiten schuld een familielid „keldert”, bewijst o.a. een toevallig 

bewaarde lijst van de rangorde waarin de familie den lijkstoet had te volgen van den 

in 1737 overleden Mr. René de Vicq (blz. 418), zoon van Judith Adriana Velters, de 

dochter van Helena de Haze (zuster van Catharina de Witt’s grootvader.) De zonen 

van Willem Nolthenius (Willem zelf woonde toen te Waalwijk) behooren tot de eerste 

rouwdragers.2) 

                                                

 
1) Wel voelden Bewindhebbers dat meer vlugheid wenschelijk was, en werden dan ook premiën verleend 

voor snelle vaart. Door de Kamer Amsterdam alleen werd gemiddeld 2½ ton per jaar aan premiën uitgekeerd. 
2) Voor liefhebbers der geslachtkunde, worden hieronder alle namen genoemd in de volgorde waarin zij 

voorkomen Op die lijst: Achterkinderen. Jan de la Tour, Maximus van der Grijp Aangetrouwd. Lieve Geelvink; 

Achterskind over Balthazar Nolthenius, Jeronimus Nolthenius, Gerard Rogge, Theodore Rogge, Jan Jeronimus de 

la Tour, Isaak Muijssart. Cornelis Graafland Elbersz., Nicolaas Geelvink; Aangetrouwd. Jan van Kerkhem, 

Hendrik Bicker, Dirk Trip, Gerard Bont van Waveren, Nicolaas Calkoen de jonge, Ferdinand van Collen 

Ferdinandz., Nicolaas Pancras, Constantijn Sautijn; Kinderen van achterskind over François de Witt. Aangetrouwd 

Jacob van Wezel, Willem van Loon Jansz.. Eerste Lit. Ferdinand van Collen, Bauduin van Collen,  … van 
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Had dan ook Mr. Joan de Witt verontwaardigd het voogdijschap neergelegd 

over Willem’s kinderen, toch heeft hij zooals reeds werd aangestipt, op de bruiloft der 

oudste dochter Maria met Nicolaas Paradijs de lier getokkeld, al erkent de nu acht en 

veertigjarige secretaris van Amsterdam dat zijn dichtgeest „bijna schijnt 

uitgebluscht”. En dat de bloedverwanten Balthazar, later Daniël voorthielpen, is ook 

bewijs dat zij het „neefschap” hoog hielden! 

 

Evenals iedereen te dier tijde, trad Balthazar vroeg in ‘t huwelijk. Telde zijn 

vader nauwelijks 22 jaren toen deze zijn even jonge bruid ter kerke leidde, hij zelf 

was 24 jaren oud toen hij zijn lang omworven, ruim drie jaar oudere Johanna 

huiswaarts voerde. — Lang omworven; althans daarop zinspelen de 

Huwelijkszangen! Een heele bundel! 

Niet zooals bij de huwelijken in het vorig geslacht, enkele losse blaadjes, neen, 

een kwartijn! Vermoedelijk waren de voor bruid en bruidegom bestemde exemplaren 

hoogst sierlijk gebonden, evenals de nog aanwezige van het bruidspaar Jeronimus 

(Balthazar’s zoon) en Maria van der Meulen. Doch de overgebleven exemplaren zijn 

enkel ingenaaid in de welbekende gemarmerde kaften. Hoogst deftig zijn de 

gedichten, behalve de „zang” waarmede de gasten als een soort marche nuptiale het 

bruidspaar naar de echtkoets geleidden. Zóó geleerd zelfs, dat een der „dichters”, Jan 

van den Borch Melchiorszoon, zich niet schroomt Venus te noemen „de minnaar van 

Adoon”, welke vermannelijking hij verdedigt in een noot gespekt met latijnsche 

aanhalingen uit Calvus en Virgilius, daarbij — wie er meer van weten wil — 

verwijzende naar Servius. 

Van het tiental verzen is één onderteekend door den broeder der bruid: Hendrik 

Boel Hzn., een ander pende de echtgenoot der zuster van de bruid Jan van Leeuwen 

als „boezemvriend” van Balthazar’s broeder. S. van der Velde verklaart 

 

                                                                                                                                       

 

Genegen, David de Wilhem, Mouris de Wilhem, … de Wilhem; Aangetrouwd: Jan Six, Nicolaas Sautijn, Albertus 

Homoit. Willem Backer; Kinderen van Eerste Lit: Willem Sautijn, Hendrik Nicolaas Sautijn, Willem van Collen, 

Job de Witt, Andries Adolf Duijts, Iman Mogge van Haamstede, Jan Hendrik Kerkeringh. 

René de Vicq, secretaris der stad, bewindhebber der O.I. Compagnie, was getrouwd geweest met de in 

hetzelfde jaar als haar echtgenoot overleden Jacoba van Goor. Hun eenigst kind, Jacoba Helena de Vicq, huwde 

twee jaren later Diderik Jacob Tuyl van St. Herooskerken, heer van Zuylen, beschreven in de Ridderschap en 

Edelen ‘s Lands van Utrecht. De oudste spruit van dit tweetal was de geestige Belle van Zuylen (mevrouw de 

Charrière) bekend door hare geschriften, doch wel het meest wegens hare verhouding tot Benjamin Constant. 
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volmondig dat Onze voorvader wordt gevonden „bij de Jufferen beleefd en aardig”, 

wat Titsingh aanvult door: braaf van leest”; familie-eigenschappen en hoedanigheden 

welke naar wij hopen, de leden van ons geslacht tot in lengte van dagen zullen 

kenmerken. 

Johanna Boel woonde bij haren vier en zeventig jarigen grootvader Hendrik 

Boel senior, wiens vrouw een zevental jaren tevoren was overleden. Haar eigen vader 

was jong gestorven, en hare moeder stierf in den aanvang van Johanna’s 

huwelijksjaar. Wellicht getuigt haar lang dralen met het jawoord, van Johanna’s 

kinderliefde. Immers haar eenige broeder en hare oudere zuster waren reeds gehuwd, 

en dus zoude hare moeder alleen achterblijven. 

Was de moeder: Cornelia Geus, dochter van den Commandeur en 

Equipagemeester Generaal van Nederlandsch Indië en Aletta Rengers, van 

nederlandschen bloede, de Boel’s daarentegen waren vermoedelijk refugiés. In den 

aanvang der 17de eeuw had Tobias Boull zijn woonplaats Keulen met Amsterdam 

verwisseld, en hier werd de geslachtsnaam tot Boel verklankt, evenals Toutain of 

Toustain tot Tutein werd, toen leden van dat fransche geslacht naar Duitschland 

uitweken om den geloove. 

De Boels waren — gelijk zoovele fransche uitgewekenen — zijde-reeders, 

d.w.z. wevers en handelaren in zijde. Dat het mannen waren van beteekenis, bewijst 

het feit dat twee van Johanna’s oud-ooms — waarvan een nog leefde ten tijde van 

Johanna’s bruidschap — regenten waren van het  , eene economisch-filantropische 

inrichting, dagteekenend uit 1682, gevestigd op de reusachtige zolders van ‘t 

stadsmagazijn op ‘t Singel bij den Heiligenweg (in de 19de eeuw welbekend als 

militiezaal, en ook omdat aldaar de Japansche najaarsveilingen der 

Handelmaatschappij plaats vonden). De instelling was bestemd om te voorzien in het 

tekort aan werkkrachten in de zijde-fabricatie en om tevens zoodoende de schamele 

meisjes der stad van de straat te houden. 

Te oordeelen naar de huwelijksvoorwaarden, was Johanna Boel een echt 

koopmanskind. (acte van notaris van Aken te Amsterdam 18 April 1725). Geen 

gemeenschap van goederen, noch van winst- en verlies, d.w.z. zij zal ten allen tijden 

voorkeur en optie hebben, voor haar en hare erven, om in Balthazar’s winst en verlies 

te deelen. Ook zal een staat worden opgemaakt van hetgeen zij ten huwelijk 

medebrengt, (helaas niet gevonden). Enkele maanden later, vermoedelijk door den 

echt beter met elkaar vertrouwd, maken zij zich over en weer erfgenamen. 

Uit dat testament (voor den zelfden notaris verleden op 12 Juli) blijkt dat het 

echtpaar woont op de Bloemgracht.1) Daar woonde ook haar oud-oom, terwijl 

                                                

 
1) Terwijl Balthazar’s vader in 1708 woonde op het Singel, in 1711 op de Keizersgracht bij de Hartestraat, 

wordt in de Inventaris door notaris van der Groe opgemaakt na het overlijden zijner moeder Catharina, na de zeer 

lange opsomming der meubelen in de cipierswoning, nog vermeld „het huis op de Bloemgracht, waar zich een 

geschilderd behangsel bevindt, enkele meubels, nog eenige kleinigheden, die daar hebben laten maken en aard en 

nagelvast zijn, een narreslede met zijn toebehooren, een rijzadel met laarzen en haltters”. — Aan een naneef worde 

overgelaten Willem’s zwerftochten door Amsterdam na te sporen; doch in alle geval blijkt uit het bovenstaande dat 

Balthazar Bloemgracht en Bloemstraat kende uit zijne jonge jaren. Wellicht dat Johanna een speelnote was uit 

zijne jeugd; want toenmaals waren in dat deel der stad zijdeweverijen gevestigd. 
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haar grootvader woonde in de Bloemstraat. Balthazar is van wijk veranderd, althans 

bij het huwelijk van zijn zoon Willem Hendrik woonde het echtpaar op de Oude Zijds 

Achterburgwal bij de Wale Kerk, en aldaar is hij dan ook na een twintigjarig huwelijk 

overleden. Evenzoo Johanna Boel na een dertienjarig weduwschap. 

Maar loopen wij niet zoover vooruit! Laten wij liever het weinige mededeelen 

dat wij van het huwelijk weten. Zéér weinig! Wel schafte Balthazar zich een folio 

Staten-bijbel aan — welke nog aanwezig is — en teekende daarin omstandig op de 

geboorten, huwelijken en sterfgevallen zijner kinderen — een zevental — doch 

verdere documenten ontbreken. 

Ja toch, één document is overgebleven ! Het lag in het boek der Brieven van 

Overzee, en bleef zoodoende bewaard. Het is de onkosten-rekening der begrafenis van 

zijne zeventienjarige dochter Catharina Hester, overleden den 8sten Febr. 1748 „na 

eene bedlegering van 23 dagen en continueerende koortsen” teekent Balthazar aan in 

zijn Staten-bijbel. Zij werd den 15en daaropvolgende des avonds bijgezet in de 

Nieuwe kerk. 

Uitvoerig, des schrijvers boekhoudersaard niet verloochende, is de rekening 

opgemaakt; de 41 posten te zamen vormen een bedrag van ƒ 1202 – 8 -. Zij worde 

hieronder overgenomen, en zal den lezer duidelijk maken, dat de Amsterdamsche 

aansprekers niet enkel kraaien werden genoemd wegens de zwarte kleeding! Eerst in 

de 2e helft der 19e eeuw werden den zwarten roofvogels voor goed de vleugels geknot. 

 

Betaalde onkosten wegens de begravinge van onze geliefde dochter Catharina Hester 

Nolthenius, oud 17 jaren, 2 maanden en 17 dagen. 

12 Febr. Voor ‘t recht van ‘t Aalmoezeniershuis om bij avond te begraven ƒ 105 

 ‘t Concent op ‘t stadhuis  31 - 10 

 ‘t Recht van den Heer Hoofdofficier  5 - 8 

15 dito 14 lijkdragers 

 14 lantaarndragers 

 2 heksluiters 

 1 aan de deur 

 31 ƒ 7 - 10  ƒ 232 - 10 

 4 aansprekers ieder ƒ 15  60 

 1 12 

 2 dienders, ieder 4 – 4 8 - 8 

   80 -  8 

  312 - 18 

  Transporteere ƒ 454 - 16 
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   Per transport ƒ 454 - 16 

15 Febr. 4 uitkleeders. ieder ƒ 5 - 5    21 

 1 zegel van ƒ 3 - tot de opleiscedulle  3 - 12 - 

 de Roef    1 -  

 de Baar    1 -  

 doodgraversknecht    1 - 8 - 

 14 lantaarns ƒ 1 ƒ 14 

 aan de brengers  1 - 10 15 - 10 - 

 de brengers van de kist     1 - 2 - 

 1 £ waskaarsen    1 - 4 - 

 briefporten     8 - 

 aan de gravenmaker van de Nieuwe Kerk  26 - 10 - 

 aan Elisabeth van Zon voor linnen en kamerdoeken 33 - 13 - 

 Sara Mijer voor maakloon van jakken voor ‘t volk 5 - 2 

           (blijkbaar rouwgoed der dienstboden) 

 de kuijv maakster voor de meid   3 - 6 - 

 voor rouw waaiers    4 - 2 - 

 3 stroohoeden en voering    2 - 8 - 

 Alida Nap voor koussen en handschoenen 27 - 10 - 

 Johan Sallilee voor orlietten & gespen  11 - 6 - 

 Abraham van Wijk voor de rouw  24 - 2 - 

 Jan van Coevorden schoenmaker  19 - 12 - 

 Jan van den Borgh ¼ aam rinsche wijn en Excijs 50 - 4 - 

15 Maart aan Juff. v. Bruijn voor 157/8 £ quadrille 20 st. 15 - 17 - 8 

      (dit is een nog te Amsterdam bekend koekje) 

 den apotheker van de Velde     29 - 13 - 

1 April de mutsenmaakner volgens kwitantie19 - 8 - 

17 dito aan Cornelia Blaauw voor handschoenen 21 - 5 - 8 

 aan den zelve voor 8 dagen loon v 6 st. in de ziekte 2 - 8 - 

 voor de doodkist en bekleeden aan Vierdeman 11 -  - 

 Johanna Maasdorp voor naailoon van linnengoed 6 - 14 

 Johanna Hobert voor idem    7 - 15 

 Harmina Brink voor idem    3 - 6 - 

6 Juli aan Cornelia Blaauw voor linnen neteldoek en maakloon van rokken 

  voor ‘t volk   38 - 7 - 

3 Aug. Juff. Thurens voor gryn damast enz.119 - 3 - 

14 dito Krasman voor een pruik    24 -  - 

 Willem van Egteren voor hoeden en rouwbanden 17 - 18 - 

 Juff. Picavi voor handschoenen, enz. 12 - 1 - 

19 dito aan Johanna Potman voor laken en voering 80  7 - 

 aan Terburgh & Dussart voor 3 stukken rouwband ƒ 9 27 -  

 aan Warning, Kleermaker    47 - 16 - 

     ƒ 1202 - 8 - 

Volgens familie-overlevering overleed Catharina Hester aan de tering, en was 

 



468 VII. BALTHAZAR, 1701—1755.  

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

zij verloofd met een lid van het geslacht Geelvinck. Nu was Anna de Haze (1690—

1761) een reeds eerder genoemd familielid, in tweede huwelijk met Mr. Lieve 

Geelvinck (blz. 416), en wellicht was daar in huis de band aangeknoopt. 

 

Heugelijker bewijzen van Balthazar’s welgesteldheid — ook teeken van diens 

goeden smaak, zijn de portretten van hem en zijne vrouw geschilderd in 1738 door 

den toenmaals hooggenoemden Balthazar Denner (blz. 26; beschreven op blz. 352). 

Hoe de kennismaking ontstond met dezen hofschilder, waarom hij lang genoeg 

in Amsterdam vertoefde om onzen voorvader te kunnen afbeelden, dat alles ligt in het 

duister. Maar in alle geval bewijst zulks dat Balthazar zelfstandig oordeelde en op 

kunstgebied zich niet liet portretteeren door wie toen in Holland in de mode waren, en 

inderdaad niet hoog stonden, Troost uitgezonderd. Dat hij trouwens Troost 

waardeerde, blijkt uit het eenige „genre” schilderij, dat van alle door onze 

voorvaderen verzamelde schilderijen tot ons is gekomen: het stelt voor — volgens 

overlevering — een lid van ons geslacht op den morgenrit naar zijne geliefkoosde 

pleisterplaats. 

De heer te paard heeft een krijgshaftig voorkomen en een door de zon gebruind 

gelaat, dat eenigszins doet denken aan Balthazar. Met pistolen in de holsters het rapier 

op zijde, in hooge militaire laarzen, en met karwats in de hand zoude men hem eerder 

aan ‘t hoofd denken van een regiment dan in zulk vredig landschap. Wien het 

voorstelt, moge een lid van ons geslacht uitvinden, maar in alle geval is het een mooi 

en daarenboven merkwaardig doek, want in den linkerhoek staat: C. Troost 1747. Dat 

jaartal heeft beteekenis; immers de geest van schilder en steller spreekt duidelijk uit 

de schilderij: alles draagt Oranje, tot den staart van het paard toe, welke getooid is met 

een strik in die kleur; ook de hond, die het paard aanblaft, draagt een oranje lint om 

den hals. Alleen de kippen bleven neutraal. Doch twee oranje strikjes tieren den 

boezem van het snoeperige schenkstertje, dat met een aan tafel gezeten heer 

koketteert, die eveneens met oranje is getooid. Ook kippenvoederende kleine meisje 

draagt oranje. Alles zeer begrijpelijk voor wie weet dat 1747 was het jaar waarin 

Willem IV tot de waardigheden zijner voorvaderen werd verheven. En niet beter kon 

Balthazar, die ongetwijfeld evenals zijn vader oranjegezind was, dit heugelijk feit 

doen vereeuwigen. 

Wèl teekenend, en wat óók een familietrek is: al rijdt de heer te paard de 

herberg ‘t Bokje (de naam staat op het uithangteeken), blijkbaar heeft de lastgever den 

schilder beduidt, dat deze hem niet deel mag doen uitmaken van het genre tafreeltje 

aan den linkerkant. De ruiter zit kaarsrecht in den zadel, met de karwats in de hand, en 

keert het gelaat naar den toeschouwer, alsof hij evenmin als het paard zich bewust is 

de pleisterplaats te zijn genaderd. Zonder eenig bezwaar zoude men dan ook 
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het doek in tweeën kunnen snijden: de rechterzijde betitelen „Heer te paard”, de 

linkerzijde „Herberg-idylle”. 

Trouwens reeds jaren geleden dacht aldus een copiist. Op eene veiling bij 

Frederik Muller (28 April 1907) werd een tamelijk slechte copie van enkel die 

rechterhelft — de heer te paard — aangeduid als à la manière de Troost. En waar 

Troost zulk een meester was in de kunst van groepeeren, kan het niet anders of de 

opdracht gever heeft hier zijn wil doen zegevieren over dien van den schilder. 

Merkwaardige wisseling van het lot: waar de vader van den schilder: Jan Troost, 

curator was van den desolaten boedel van Balthazar’s vader, kan thans Willem’s zoon 

den schilder protegeeren! Hier werd dus bewaarheid Breero’s ‘t kan verkeeren, doch 

nu in gunstigen zin.1) 

Nog een ander schilderij, ditmaal een familieportret, doch zonder handteekening 

of jaartal, stamt uit Balthazar’s boedel. Volgens overlevering stelt het voor zijn oudste 

zoon met diens beide zusters Catharina Hester en Cornelia. Naar de leeftijden te 

oordeelen, is het omtrent 1745 geschilderd. Het is ietwat zoetelijk gedaan, gelijk 

toenmaals smaak was. Hoewel de handteekening ontbreekt, zal de schilder niet een 

geheel onbekende zijn geweest; althans herinner ik mij op eene Amsterdamsche 

verkooping een in den zelfden trant geschilderde familiegroep te hebben gezien, 

eveneens ongeteekend. 

 

Nog andere tastbare bewijzen van Balthazar’s welvaren zijn behouden 

gebleven; zij het ook in veel kleiner hoeveelheid dan eertijds het geval zal geweest 

zijn: chineesch porcelein met familiewapen en naamcijfers. 

Niet zeer veel bleef overig, te oordeelen naar de grootte der toenmalige 

serviezen. Van het servies met het familiewapen, gedekt door het helmteeken en 

omgeven door een hermelijnen mantel: 33 tafelborden, een botervlootje, twee 

suikerpotten, chocoladekan, koffiekan, twee melkkannen, 20 groote kopjes 

(chocoladekopjes) 12 koffiekopjes en 20 theekopjes met de schoteltjes. (De onlangs 

overleden verzamelaar de heer J.G.A.N. de Vries, was in het bezit van zulk een 

theekopje.) 

                                                

 
1) De herberg ‘t Bokje, welbekend in die dagen, lag aan de Haarlemmerhout. In de studie van Mr. A. 

Verhuell omtrent Cornelis Troost (1873), worden uit catalogi van verkoopingen de volgende prenten van dezen 

meester opgenoemd, welke in eenig verband staan tot deze schilderij: gezicht van de herberg het Bokje in de 

Haarlemmerhout; Een officier te paard „zeer meesterijk van manier”; een heer te paard rijdende in een landschap. 

Verder een teekening aldus omschreven 

Devant une hôtellerie sur route, un homme monté sur un cheval, boit un verre de bière que lui présente une 
servante; un personnage comme il faut, est assis à une table devant la maison, dont le maître se trouve à la porte. 
Ce dessin très clair, est d’une exécution admirable. Ook nog op dezelfde verkooping: un chevalier devant auberge. 
Dessin à l’encre de chine sur papier bleu. 

Waar deze prenten en teekeningen zich thans bevinden, weet schrijver dezes niet. Jammer dat onze 

hollandsche Hogarth niet grondiger wordt bestudeerd. Zulks geldt trouwens voor onze geheele 18e eeuw, uit welke 

— veel meer dan uit de „gouden” eeuw — zijn af te leiden onze huidige maatschappelijke en staatkundige 

toestanden. 
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Tegen het einde der 18de eeuw was dit servies iets minder onvoltallig. Want in 

de inventaris opgemaakt na het overlijden van Willem Hendrik de oude (1797), 

worden geteld: 36 borden, een boter- en twee suikerpotjes, een koffie- en een 

chocoladekan, twee melklampetjes, 13 paar chocoladekopjes, 25 paar koffie- en 40 

paar theegoed. 

Behalve dit wapenservies, zijn nog in schrijver’s bezit twee bloemvazen; doch 

van een ander porcelein en grover glazuur: aan den eenen kant met het familiewapen, 

aan den anderen kant met het monogram J.N., gedekt door een kroon, en gesteund 

door twee leeuwen als schildhouders. Hetzelfde monogram dragen 12 dessertborden, 

2 bordjes, 10 groote theekopjes (chocoladekopjes), 11 koffiekopjes, 1 trekpot, 1 

melkkan, 1 suikerpot, 23 theeschoteltjes en 1 schaaltje (twee kopjes zijn in het bezit 

van mevr. J.J. Nolthenius—Meyer). Het porcelein is van mindere hoedanigheid, de 

randversiering minder zorgvuldig uitgevoerd, en draagt geen chineesch karakter. 

(Wijngaardrank). Is het wellicht „Lowestoft” porcelein? In die engelsche stad werden 

nl. indertijd naamcijfers geschilderd op uit China afkomstig porcelein.1) Doch op wie 

hebben deze naamcijfers betrekking? Is wellicht aan Balthazar dit porcelein 

geschonken door zijn oom Jeronimus? Deze had slechts een eenige dochter, en leefde 

— gelijk reeds werd opgemerkt — in onmin met zijne vrouw. Wellicht heeft hij dus 

ons wapen aan veiliger handen willen toevertrouwen. 

Nog ander porcelein, en zulks verreweg het fraaiste — 2 groote, 2 kleine 

schalen en 9 borden — dagteekent uit die jaren. De rand is met email beschilderd; het 

midden is beladen met twee wapens: het mannelijke ons wapen, het vrouwelijke 

onbekend, wellicht Boull. (Van dit vrouwenwapen zijn het eerste en vierde veld van 

zilver, beladen met een rooden balk, het tweede en derde dragen op een blauw veld 

drie gouden ossenkoppen, van voren gezien.) 

Dit moeten brokstukken zijn van grooter serviezen. De heer de Vries wijst in 

zijne studie omtrent „Porcelein” (1923) op een zeer donkere plek onzer zoo hoog zich 

zelf roemende negentiende eeuw: de volkomen minachting van het voorvaderlijk bezit 

aan porcelein en andere familiekostbaarheden. „Het was de tijd — en schrijver dezes 

kan helaas uit ondervinding hem niet tegenspreken — waarin kostbare zaken uit de 

„salon” gevoerd en naar de bovenkamers en zelfs naar zolder werden gebracht. Het 

was de tijd dat men de mooie ramen met kleine ruiten liet vervangen door spiegelglas, 

en dat portretten volgens testamentaire bepaling, na den dood waren te vernietigen, 

opdat ze niet op een „stalletje te koop zouden gesteld worden”. Zóó weinig hechtte 

men aan dat porcelein, dat veel werd weggegeven, zelfs met opzet stukgemaakt ...” 

Het is niet te verwonderen, dat Balthazar zich oostersch porcelein aanschafte. 

 

                                                

 
1) Volgens den hierboven genoemden verzamelaar is vermoedelijk hier te lande geen „echt” Lowestoft 

aanwezig. 
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Want het was in de 18de eeuw een stapelartikel der Compagnie, en — 

goedkooper dan het Europeesche — vond gretig aftrek hier te lande. Vermoedelijk 

was de smaak daarvoor ontstaan door de groote hoeveelheid, welke in 1602 te 

Amsterdam werd geveild, afkomstig uit een Portugeesche kraak (caraque), die van 

Macao langs Malacca naar Europa voer, (vandaar ook de naam kraakporcelein) en 

door Heemskerk genomen werd in weerwraak wegens het vermoorden van 17 

Nederlandsche zeelieden, het jaar tevoren te Macao. Een flinke boete: de buit bracht 

3½ millioen gulden op! 

En het vervoer naar Patria joeg de Compagnie niet op kosten! Het werd 

ingeladen als ballast. Een getal van 200 kisten met porcelein werd geoordeeld en 

bevonden te zijn een bekwame onderlaag van schepen van 150 voet, en zoo kan het 

dan ook niet verbazen dat bij een enkele bestelling niet minder gevraagd werden dan 

48.000 spoelkommen en 130.000 paren koffiegoed. Zoo werden in 1758 aangevraagd 

639.000 stuks porcelein, in 1768 niet minder dan 843.000 koffie- en theegoed, 

waaronder 295.000 theekopjes. Eigenaardig geschiedde de verpakking meestal in 

sago. 

 

Als families in het bezit van Indisch (d.w.z.) Chineesch wapenporcelein, noemt het reeds 

aangehaalde werk behalve de onze: Bal, Chasteleyn, Clifford. Famars-Testas, Van Haersolte, Van 

Haren, van Herzeele, van Hogendorp, van Holy, van Hoorn, van Isselmuiden, Kikkert, de Neufville, 

van Reeden, Reverhorst, de Rigail-Certon, Sichterman, Trip, Ver-Huel, van Visvliet en van 

Willemswaard. Doch vooral de goeverneur generaal Valckenier moet een ongehoord groot servies 

bezeten hebben, waaronder zich 900 chocolade kopjes bevonden.1) 

 

Van Balthazar’s zilver en goud zijn slechts drie exemplaren tot ons gekomen: 

een zilveren tabaksdoos, een gouden signet met het mannelijk wapen, een zilver met 

het vrouwelijk. Dit laatste indertijd door Peter Marius aan zijn toen nog niet gehuwd 

nichtje Pauline (IX 2.2.) geschonken, schijnt niet meer aanwezig te zijn. 

De zilveren tabaksdoos werd blijkens de stempels vervaardigd door Jacobus van 

Leiden in 1742.2) In het midden is het Noltheniuswapen gegraveerd, met de leeuwen 

als schildhouders en de zwaan tot helmteeken. Rondom zijn aangebracht de 4 

mannelijke en de 4 vrouwelijke kwartieren: links de wapens Nolthenius, van Wesel, 

van Wesel (bij het tweede ter onderscheiding, onder de 3 wesels, waterpas een 

maatkan) en de Vries; rechts de wapens de Witt, Baelde, de Haze en van Jugteren. 

 

                                                

 
1) In het bovengenoemde werk, waarin vele borden zijn weergegeven (doch geen met patronen gelijk op 

ons familie porcelein voorkomen) wordt een chineesch bord afgebeeld met eene voorstelling van de plundering 

van het huis van den Rotterdamschen Schout van Zuijlen van Nijevelt, gecopiëerd naar eene gedenkpenning bij die 

gelegenheid geslagen. Op de kopjes is afgebeeld het hoofd van den geëxecuteerde, wiens onthoofding het oproer 

had doen ontbranden, omgeven door een laken. (Zie blz. 329). 
2) Volgens Elias Voet, Merken van goudsmeden, bevindt zich van denzelfden meester in het Koninklijke 

Prentenkabinet een zegel uit 1739. De Zilversmid M.J. Theunissen bezit van hem een gegraveerden tabaksdoos uit 

1735. 
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Helaas, dit laatste kwartier is fout! Dat bemerkte Johannes Jacobus Nolthenius (Jer. X 

4) de eenige in ons geslacht die in wapenkunde belangstelde; want op het wapen van Maria 

Baelde (de echtgenoote van Jeronimus de Witt, Balthazar’s grootvader) behoort te volgen het 

wapen der Tristrams. Immers de moeder van Maria Baelde heette Pieternella Tristram. 

Helena (Hengst) van Jugteren, gehuwd met Jeronimus de Haze, was daarentegen de 

moeder van Geertruida de Haze, de echtgenoote van Dr. Pieter de Witt (de vader van 

Jeronimus). Haar wapen behoort dus tot een staat van 16 kwartieren, doch niet tot den staat 

van 8 kwartieren. Op de tabaksdoos is dus het wapen van Jugteren te vervangen door het 

wapen Tristram: Doorsneden: I. In zwart een omgewende zilveren geitenbok, II in goud drie 

groene klaverbladen; twee boven, een beneden. 

Het gouden signet is een fraai werkstuk in barok-stijl (wellicht deed Balthazar’s 

vader zulks vervaardigen, want Willem’s brief, op blz. 20 weergegeven, was er mede 

gezegeld). 

 

Maar meer dan goud en zilver, zijn kostbare kleinodieën een kinderschaar! Ook 

in dit opzicht werden Balthazar en Johanna gezegend. Behalve een jongentje en een 

meisje, beide kort na de geboorte overleden, teelde het echtpaar drie zonen en twee 

dochters. Catharina Hester werd reeds genoemd; de jongste dochter, Cornelia, huwde 

achttien-jarig een Dordrechtschen neef, Govert van der Pot, (wiens moeder eene 

Dordtsche van Wesel was) en trok met hem naar den Haag. Want haar echtgenoot was 

verbonden aan het departement van Holland en Westfriesland, (zie blz. 28) en klom 

op tot Eersten commies. Het woord commies doe niet schrikken — in onzen tijd 

zoude de zeer vermogende Govert denkelijk zich vermeien in den zoo Hollandsch 

klinkenden titel van Raadadviseur aan het Departement van Financiën! 

Dat hij inderdaad zeer vermogend was, blijkt uit den verkoop zijner inboedel 

door executeuren (1807), waartoe onder anderen behoorden zijne buitenplaats Bosch- 

en Veldzicht aan den Bezuidenhoutschen weg, en het sterfhuis met erve en tuin, aan 

de noordzijde van het Westeinde. (Bosch- en Veldzicht bestond nog omtrent 1875, en 

lag ongeveer halverwege Carolinehof en „de Bonte Koe”.1) 

Ziehier op welke wijze Pauline Cornelia Henriëtte (IX. 1) met onze Haagsche 

familie kennis maakte. 

 

Als kind van vier jaar (derhalve in 1805), schrijft zij in hare Familieherinneringen. 

(afgedrukt in „Grootmoeder”) bezocht ik dezen oud-oom en tante, en kan mij dit bezoek nog 

voorstellen: Toen 

 

                                                

 
1) Govert van der Pot was de tweede van drie zonen, waarvan de oudste, Jacob, huwde met J. Onderwater, 

(uit een bekend Dordrechtsch geslacht). De jongste: Damas, stierf ongehuwd. De doodsbrief onderteekend door 

een neef: Johan Diderik van Slingelandt en den Haagschen notaris Gilles Mijne, is gezegeld met het cachet zijner 

ouders; het 1e en 3e kwartier vertoonen het wapen van der Pot: in groen drie zilveren zwanen, die met roode 

snavels pikken in een gouden pot op drie pootjes. Het 2e en 4e kwartier vertoonen het bekende van Wesel wapen. 

Tot helmteeken dient een zwaan halverwege komend uit een gouden pot. 
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reisde men over een zandweg met vier paarden naar den Haag en was er geen sprake dit op 

een dag heen en weer te doen. Wij logeerden in de Doelen aan de Vijverberg, en ik herinner 

mij het kinderlijk genoegen de zwanen bij het eilandje in den vijver ziende en het miniatuur 

Haagsch ontbijt.1) 

Die herinnering is mij altijd bij gebleven, evenals de verlichting van den Haag, toen 

moeder mij bij het vallen van den avond bij ons naderen van de residentie, op de knietjes op 

de voorbank zette om de vele lichtjes te zien. De vriendelijke oud-oom en tante, die zeer 

deftig uitzagen, kan ik mij ook nog flauw voorstellen; zij vereerden mij een goudstuk voor 

mijn spaarpot, toen ik aan tantes schoot stond, (Op een kleine onjuistheid is te wijzen: 

Cornelia Nolthenius, Pauline’s oud-tante, was al vele jaren overleden vóór de geboorte van 

het schrijfstertje, en deze telde slechts twee jaren toen de oud-oom stierf. Vermoedelijk zal het 

bezoek gegolden hebben een lid van het aangetrouwde geslacht van der Pot, en betitelde het 

kleine meisje slechts bonoris causa den vriendelijken ouden beer als oom, de dame als tante; 

gelijk nog gewoonte is. Een kort vers, vervaardigd door Govert ter eere van het huwelijk van 

zijn zwager Willem Hendrik, is alles wat van hem was te vinden onder de familiepapieren.) 

Aangezien later de stamhouder Willem Hendrik de jonge afzonderlijk wordt 

behandeld, zouden thans de jongere zonen Daniël en Jeronimus aan de beurt zijn. 

Doch beiden zijn zelf stamhouders geworden van thans in talrijke loten uitgebotte 

takken. Aan hunne nakomelingen worde dus deze eervolle taak overgelaten! 

Hier kan worden volstaan met te vermelden dat Daniël (blz. 79) evenals zijn 

vader en zijn oudste broeder, in dienst trad bij de Kamer Amsterdam der O.I. 

Compagnie. Doch na zijn huwelijk met Martina Frederika de Wilde, werd hij 

deelgenoot in de zaak van zijn schoonvader, handelaar en steenkooper. Naar het 

schijnt, leed hij toen gevoelige verliezen door den ontrouw van een boekhouder. Na 

het overlijden van zijn vader, werd hij in diens plaats gekozen tot Regent van het 

Leprozenhuis. Als zoodanig staat hij afgebeeld op het Regentenstuk, geschilderd door 

Agostini (1773), thans aanwezig in het Rijksmuseum (blz. 78). Hij is daarop te 

herkennen, niet enkel omdat hij in de hand houdt een brief van zijn broeder Jeronimus 

(blz. 355), maar omdat van het zestal op dat stuk afgebeelde personen, hij de eenigste 

is, wiens gelaatstrekken niet de allerdeftigste plooi hebben, welke 

waardigheidsbekleeders meenen te moeten aannemen bij zulke gelegenheden. Frisch 

en vroolijk, en met een elegant gebaar, is hij een echte Nolthenius. Of wellicht zich 

deed gevoelen den invloed van het fransche bloed der Baelde’s en Boull’s? 

Dàt was zeer zeker het geval met zijn twee jaar jongere broeder Jeronimus, 

gelijk straks zal blijken. Een vlugge jongen! Drie jaren na den dood van zijnen vader 

ingeschreven als student te Utrecht, promoveert de een en twintigjarige reeds het 

volgend jaar op een onderwerp uit de belastingwetgeving (blz. 93). Doch 

vermoedelijk bekroonden die Utrechtsche studiën slechts de lessen, welke hij had 

genoten op het 

                                                

 
1) Het Haagsch miniatuur ontbijt: minuscule broodjes, kadetjes enz., heeft ook nog de maag van schrijver 

dezes in zijne jonge jaren gestreeld. Wat de vijver betreft, deze brengt hem in herinnering dat hij indertijd 

verbonden aan de Maasmond-verlegging, het ontwerp der brandspuit-pont ontving ter beoordeeling. 
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Amsterdamsche Athenæum — anders ware die vlugheid raadselachtig! Aangezien 

zijn vader was overleden, werd zijne dissertatie opgedragen aan vier andere 

bloedverwanten: Willem Hendrik Nolthenius, Burgemeester van Tholen, lid der 

Generaliteits Rekenkamer, Drossaard van St. Maartensdijk (blz. 122); Mr. Frans de 

Witt, Raad en Schepen, later Burgemeester van Amsterdam (zoon van Balthazar’s 

voogd); Mr. Jacob van Ghezel, Bewindhebber der O.I.Cie te Amsterdam (echtgenoot 

van nicht Clara de Witt) en Samuel de Romare, kanunnik van St. Johan te Wijk bij 

Duurstede, Oud Schepen van IJsselstein (een neef van moederszijde). 

Dat Daniël als student wist te vereenigen l’utile et l’agréable, bewijst de 

afscheidsgroet welke hij bij het verlaten van de Bisschopstad richt tot het „bekoorlijke 

jufferschap, dat door aanminnigheid, verdient te zijn geliefd, geëerd en aangebeden”. 

Dat hij die ontboezeming liet drukken, bewijst dat hij aan te vele danseuses een 

afscheidsgroet verschuldigd was om zulks eigenhandig te kunnen doen.1) 

Ook later sprong Jeronimus’ dichtaar en — zeldzaam geval — bij zijn eigen 

huwelijk met Johanna Maria van der Meulen. Tot zijn eere worde verklaard: zijn 

gedicht is het beste der verzameling, allerminst banaal en diep gevoeld. 

Enkele der vijftien strofen worden hier overgenomen. Het zijn de 6e, 7e, 8e, 10e 

en 14e. 

‘k Zal in min en zuiv’re trouw Waardige Ouders, hoog geacht. 

Altoos voor mijn Echte Vrouw Steunsels van uw braaf geslacht, 

Op het ijverigste blaken; Die aan ons oprecht verlangen 

En, bekoorelijke Bruid, Ter voltrekking onzer Echt, 

Voor Uw welzijn altijd waken, ‘t Zegel wel hebt willen hangen, 

Tot de dood mijne oogen sluit. U zij altoos dank gezegd! 

 

Waardig drietal, dat Uw deugd 

Te onzer voordeel. eer en vreugd, 

Nog een lange reeks van dagen 

Ons, verheugt van hart, en blij 

In des Hemels welbehagen, 

Tot een waardig voorbeeld zij! 

 

                                                

 
1) Trouwens Utrechtsche studenten waren zangerig gestemd, gelijk blijkt uit zijn Album amicorum, 

hetwelk daarenboven versierd is met vele vrouwelijke bijdragen. 

Ook voegden bij zijne stellingen de volgende collega’s poëtische ontboezemingen: C.G. Kelderman, Z.H. 

Alewijn, G. Rolandus, J. Langerak Oosterland, Joan Stouw, en een anonymus, door wie wij o.a. vernemen dat 

Jeronimus zwaar ziek was geweest: 

Eerst moet ik U gratuleeren ‘t Jufferschap betoont haar vreugde, 

Wijl ‘k mijn vriend, gelijk voorheen. Nu een Heer, zoo lief en waard, 

Van de dood zie wederkeeren, Zoo versierd van zeên en deugden. 

Fraai, gezond, en rad van leên. Voor de kunne blijft bewaard. 

Alewijn en Kelderman bezongen den summos in Jurisprudentia in jolig latijn. 
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Stort, ô eeuwige Opperheer,  Schenk vooral aan ons gemoed 

Van den Hemel op ons neer  ‘t Denkbeeld van het hoogste goed, 

‘t Zegel van Uw welbehagen;  En doe ons steeds ondervinden, 

Laat dees wel verëenden Echt  Eeuwig levende Opperheer 

Altoos ‘t kenmerk met zich dragen,  Dat, waar wij ons ook bevinden, 

Dat ze in Uw gunst gelegd.  We altoos leven tot Uw eer.
1
) 

 

Is beter te bewijzen hoe vroom en toch opgeruimd het gezinsleven was van 

onzen voorvader Balthazar? 

Geen wonder dat Jeronimus als lid van Doctrina te Amsterdam een zeer lang 

vers „opsneed”, nog aanwezig, en evenals alle andere bescheiden en portretten dezer 

tak, berustende bij mevrouw J.J. Nolthenius—Meijer te ‘s Gravenhage. Ook werd hij 

benoemd tot lid van het Utrechtsch Genootschap. Jeronimus’ portret, kort voor zijn 

huwelijk geteekend met krijt, is afgebeeld op blz. 92. 

Een zijner zonen, Willem Hendrik (blz. 94), verdient in eere te worden 

gehouden door heel ons geslacht. Want — gelijk reeds werd aangestipt — zette deze 

met Josua van Eik voort de theehandel der O.I. Compagnie, en werd zoodoende een 

der vaderen van het thans nog zoo bloeiende Amsterdamsche instituut der 

Pakhuismeesteren van de Thee. (Zie de noot op blz. 411) 

 

 

IV. SCHUTTERS WEL EN WEE. De Amsterdamsche schutterij. — Balthazar 
kapitein van bet blauwe vendel. — De wachten aan de poorten. — De verkiezing der 
officieren. — Misbruiken bij bet vergeven van ambten. — De verpachting der 
belastingen. — Een middenstandsbeweging: de Doelisten. — Balthazar met vele 
andere officieren, schutter-af. — Latere schutters in ons geslacht. — Een landstorm-
idylle. — Balthazar regent van het Krankzinnigengesticht. 

 
Enkele jaren geleden ware dit hoofdstuk niet geschreven, want welke 

Nederlander in de tweede helft der 19de eeuw en de eerste jaren der twintigste, 

glimlachte niet minachtend bij het woord schutter? De „Schoolmeester” had dezen 

rustbewaarder met een zijner gedichten voorgoed het stempel der onbenulligheid 

opgedrukt! Doch nu de gebeurtenissen van 1918 ons uit den droom schudden, in 

allerijl overal Burgerwachten werden opgericht, zijn wij ons weer bewust, dat de 

voorouders allerminst dwazen waren door zich geregeld in den wapenhandel te 

oefenen, en niet aan huurlingen of aan van elders komende krijgslieden de taak over te 

laten, welke een der heiligste plichten is van den burger. 

 

                                                

 
1) De „waardige” ouders waren de moeder van den bruigom en de vader der bruid. Het „drietal”, wien in 

een latere strofe Jeronimus verzekert dat hij en zijne vrouw dit altoos eer en achting zullen biên, zelfs naar hunne 
bevelen zich te zullen voegen! zijn zijne beide broeders en zuster. Zoo wordt deze bruidzang als een weerklank van 

den 133sten Psalm, hetgeen ongetwijfeld ook de bijbelvaste hoorders zal getroffen hebben. 
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Dat de schutter in de 2de helft der 19de eeuw een aanfluiting was, mag niet 

ontkennen wie die tijden medeleefde. Daarenboven hadden de schilderstukken van 

Rembrand, van der Helst en Frans Hals de slecht met onze historie vertrouwde 

generatie in den waan gebracht dat eertijds de schuttersdienst slechts een voorwendrel 

was tot feestvieren. Gelijk echter bleek uit hetgeen werd verhaald omtrent het 

schutteren van onzen voorvader Pieter te Dordrecht (blz. 285), was voormaals die 

stadsverdediging lang geen kinderspel, doch een zware taak. En is het welslagen van 

den opstand tegen Spanje niet in de eerste plaats te danken aan het manhaftig optreden 

onzer schutterijen?1) 

Ook onze voorvader Balthazar heeft langen tijd geschutterd, opklimmend van 

vaandrig tot luitenant, van luitenant tot kapitein. Tot deze hooge waardigheid 

bevorderd op 38-jarigen leeftijd, heeft hij negen jaren als zoodanig het bevel gevoerd 

over de 3de Compagnie van het Blauwe Vendel. 

Die Compagnie werd gevormd door de burgers uit de wijk, welke zich uitstrekte 

langs Singel en Heerengracht, van Hartestraat tot Leidschegracht. Een zéér deftig deel 

derhalve der stad! Feitelijk schoof zich deze wijk van het Blauwe Vendel als een soort 

tong in tusschen het gebied van het Gele Vendel (dat de wijken omvatte gelegen ten 

westen van de Heerengracht) en dat van het Witte Vendel (hetwelk de wijken omvatte 

ten oosten van den Singel tot het Rokin). Want tot het Blauwe Vendel of regiment 

behoorden verder de wijken gelegen ten oosten van het Spui en de Leidschegracht tot 

de Weesperstraat, de Raamgracht en de Oude Doelenstraat tot de Beurs, welke 

toenmaals lag aan het einde van het Rokin. 

De Amsterdamsche schutterij, sterk tienduizend man, was verdeeld in vijf 

regimenten, te herkennen aan de kleur van het vaandel. Elk regiment telde 

compagniën. In het geheel dus 60 compagniën, gevormd door de burgers van 18 tot 

60 jaren. Allen moesten dienen die het burgerrecht bezaten, niemand uitgezonderd; 

doch in den regel waren slechts in elke compagnie honderd man „wakend”; te zamen 

dus 6000 man. Behalve bij brand, werd in hoofdzaak enkel ‘s nachts dienst verricht, 

waartoe de aangewezen 

 

                                                

 
1) Zelfs namen de schutters deel aan de landsverdediging tijdens den inval van Lodewijk XIV. En dit geeft 

aanleiding even terug te komen op het gebeurde te Dordrecht (blz. 285); eenigzins ook tot eerherstel van kapitein 

Huybert van der Graeff en diens knecht Aart Vermaas. Volgens Matthijs Balen (blz. 911) trokken „op er eijgen 

beurs uijt” onder Huybert’s bevel ruim honderd twintig Dordtenaren, onder welke ook Vermaas. Zij begaven zich 

den 2 Januari 1673 over het ijs, via Gouda naar Oudewater, ter versterking van deze stad. Daar bleven onze 

schutters, totdat zij op bevel van Zijne Hoogheid den 24en Februari tot nader order huiswaarts mochten keeren. 

Begrijpelijk dat kapitein van der Graeff zijn trouwen metgezel eenige maanden rustig liet uitslapen! En 

zoodoende wordt verklaarbaar de houding van dien kapitein in den nacht van den 2 Juni daaropvolgende. Maar is 

niet des te meer onze voorvader Pieter te prijzen, die zulk een met roem beladen krijgsoverste aan diens plicht 

dorst te herinneren? 
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schutters zich te 8 u. ‘s avonds op de Hoofdwacht moesten bevinden. IJverig toch 

moest steeds het stadsbestuur waken tegen machtsovertredingen van de Staten- 

Generaal: de eeuwigdurende strijd tusschen centraliseerde en decentraliseerende 

krachten! En verrassingen waren niet uitgesloten: men herinnerde zich hoe in 1650 

Stadhouder Willem II Amsterdam haast had overrompeld! Zeer noodig was dus de 

nachtwake op wallen en aan poorten. Deze werden ‘s avonds om half tien gesloten in 

tegenwoordigheid der schutters, die de sleutels op het Stadhuis brachten. Vier 

vendelen, te zamen ongeveer 400 man, waren ‘s nachts op de been, (voor de 

eigenlijke straatpolitie zorgden 480 ratelwachten) en om den 15den nacht moest ieder 

schutter zijn post betrekken — dus 25 maal ‘s jaars. 

Aan het hoofd van elk regiment stond een kolonel; elke compagnie telde een 

kapitein, een luitenant, een vendrig en 3 sergeants (de drie corporaalschappen). De 

schutters ontvingen geen soldij, enkel wachtgeld. Ten deele werd zulks gevonden in 

de bijdragen van hen die om een of andere reden waren vrijgesteld (contribuanten); 

een soort weergeld, even als thans nog in Zwitserland wordt geheven. (Jaarlijksche 

opbrengst ruim fr. 10.000.000). 

De taak der Vendelen was scherp omschreven in eene „provisioneele ordre” 

welke gelijk veel voorloopigs, een taai leven had. Zoo moet de compagnie waarover 

onze voorvader kapitein was, dagelijks zenden 12 man naar de Weteringspoort, 

„gecommandeert door een landspassaat. Zij moet ‘s morgens de Utrechtsche poort 

openen, en van daar uitzenden een adelborst en een mindere officier met twee man, 

tot het brengen der sleutels aan de Weteringspoort, blijvende zoolang tot de poort 

wordt geopend”. 

Verder moest zij uitzenden een corporaalschap naar de Weesperpoort en een 

naar de Utrechtsche poort. 

Balthazar woonde toenmaals op de Oudezijds Achterburgwal, over het 

Prinsenhof (het tegenwoordige Stadhuis), dus buiten zijne wijk, doch slechts enkele 

minuten gaans (600 M.) verwijderd van de „loopplaats” (verzamelplaats) van het 

Blauwe Vendel. En wij kunnen ons hem dus voorstellen, hoe hij na zijne 

werkzaamheden op ‘t Pakhuis, (hoek Hoogstraat en Kloveniersburgwal), zich even 

naar huis spoedde — 200 M. verwijderd van ‘t kantoor — om zich daar te voorzien 

van de teekenen zijner waardigheid. Toenmaals toch droegen de schutters geen 

uniform, en zijne geheele uitrusting bestond uit de halskraag, of juister: het halve 

maantje waartoe het vroegere ridderharnas was ingekrompen, alsmede de sponton: 

een korte piek, welke diende om tot voortgang te dwingen soldaten die aarzelden 

wanneer tot aanval was over te gaan, — een bij schutters haast ondenkbaar geval, 

doch veel voorkomend in de werkelijke legers, waar zulke prikkels vervingen den 

knoestigen romeinschen wingerdstok. 

Vervolgens zal onze voorvader langs de Kloveniersburgwal, over de Binnen-

Amstel 
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door de Halvemaansteeg bereikt hebben de voormalige Regulierspoort, toen 

Boterwaag. Een schilderachtig bouwwerk op het tegenwoordige Rembrandtsplein; 

nog in de jeugd van schrijver dezes het middenpunt van een boter- en kaasmarkt, en 

waar op boekenstalletjes de mooiste plaatwerken der 18de eeuw in fraaie lederen 

banden, voor een appel en een ei te koop waren. 

 

Aan wie had onze voorvader zijne aanstelling tot kapitein te danken? Het 

onderstaande schijnt geen twijfel over te laten: „Volgens hetgeen reeds ten tijde van 

den Doorluchtigen Prins Willem den eersten, grondlegger der Vrijheid van dezen 

Staat, onsterfelijker gedachtenis, was geordonneerd en goedgevonden; mitsgaders 

sedert dien tijd altoos gepraktiseerd, — aldus verklaren plechtig Heeren 

burgemeesters van Amsterdam — worden de kapiteins vrij en onbedwongen gekozen 

door de Edele, manhafte krijgsraad bij meerderheid van stemmen. In welken 

krijgsraad omtrent de aanstelling der kapiteins en verdere officieren, de luitenants 

mede stem hebben”. 

Doch de werkelijkheid was anders! De Amsterdamsche regeering was terecht 

overtuigd dat, wilde zij haar gezag handhaven, zij zeker moest zijn van de 

medewerking der officieren van de schutterij. Die schutterij toch was haar tot ijzeren 

vuist; want weinig was te rekenen op het kleine troepje heusch krijgsvolk, hetwelk te 

Amsterdam lag in garnizoen. Dat troepje bestond uit niet zéér slagvaardige mannen. 

Zoo werd Willem Boreel, kleinzoon van Burgemeester Munter reeds met een 

kapiteinsplaats begiftigd op den aanvalligen leeftijd van 3½ jaar! Die „bezetting” van 

2 vendelen, elk van 200 man, diende dan ook in hoofdzaak tot het bewaken bij dag 

van de poorten en boomen, en tot het orde houden wanneer lijfstraffen waren te 

voltrekken. Dan omringden zij het schavot, dat òf voor de Waag, òf op den Dam òf 

voor het Stadhuis-paleis werd opgeslagen. Bij oproer echter — teekent Wagenaar aan 

— hadden de burgers meer respect voor de schutterij; wat inderdaad geen hoog 

denkbeeld geeft van de krijgshaftigheid der heeren militairen! 

De schutters waren dus de eigenlijke rustbewaarders, en het stedelijk bestuur 

zorgde er derhalve voor dat de vijf kolonels en zestig kapiteins enkel gekozen werden 

uit den kring van mannen, op wie zij vast konden rekenen; liefst dus verwanten van 

burgemeesters en raden. Zeker zoude dan ook Balthazar Nolthenius — al ware hij een 

Napoleon geweest — nimmer tot den kapiteinsrang zijn opgeklommen, indien niet 

vermaagschapt aan de machtige geslachten de Witt en de Haze. 

Het was trouwens niet zoo heel moeilijk voor de regeering om invloed uit te 

oefenen op de keus van heeren schutters. Over niet minder dan 3200 posten en potjes 

konden heeren Regenten beschikken. En op zulk aas zijn kiezers happig! 

 

Dat vele posten en postjes geenszins om niet werden gegeven, doch dat 
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dikwijls de sollicitant slechts door klinkende argumenten de Heeren kon overtuigen, is 

begrijpelijk; aan dat euvel leed heel Europa, en elders woedde dat zelfs veel heviger 

dan ten onzent. Zoo werden in Frankrijk, waar koning en hof schatten verspilden, 

volkomen overbodige ambten geschapen, ofwel het aantal bestaande ambten 

verdubbeld, enkel om door verkoop aan geld te komen. En in het zooveel armere 

Duitschland namen de vorsten tot nog sterker middelen hun toevlucht: verkochten 

hunne onderdanen om in den vreemde soldatendienst te verrichten. 

Waren betrekkelijkerwijze onze regenten in hunne eischen bescheiden, in 

evenredigheid waren de gevolgen dezelfde. De aldus begiftigden zochten zich 

schadeloos te stellen uit de beurs van wie hunne diensten noodig hadden — wat 

natuurlijk niet ging zonder willekeur, en veel ontevredenheid verwekte. Soms leidde 

dit tot uitbarstingen, en een der Amsterdamsche burgemeesters, Nicolaas Sautijn, 

verbeurde er zelfs zijn zetel door. Bij welke gelegenheid het bijv. uitkwam, dat hij het 

doodgraversambt van de Westerkerk voor ƒ8000 had verkocht (1721). Om niet hem 

alléén hard te vallen, diene dat de leider van de tegenpartij, de ons welbekende 

burgemeester de Haze de Georgio, gelijk uit het zelfde proces bleek, het ambt van 

boekhouder van de equipage der O.I. Compagnie voor ƒ16000 had vergeven. 

 

Doch nog veel grooter en veel algemeener ontevredenheid wekte de wijze 

waarop de belastingen werden geïnd. Ook nu nog zijn ontvangers allerminst persona 
grata bij hoog en laag. Ook nu nog kunnen zij — voor zooveel dichterlijk gestemd — 

hun collega Gogel nazingen diens ontboezeming aan zijn vriend D.J. van Lennep, 

gepend op de rugzijde van de waarschuwing, welke hij qualitate qua dien 

Hoogleeraar zond in Dec. 1847 wegens niet betaalde grondlasten: 

 

Als een van Chams geslacht, gedoemd tot slavernij, 

Door ‘s drijvers zweep genoopt van elk zich te doen vreezen, 

Dien de armoe te onrecht vloekt, dien ook de rijken doemen, 

Is hij, dien we in dit land een rijksontvanger noemen. 

 

Toen ter tijde werden de meeste belastingen niet geïnd door ambtenaren, doch 

door pachters, die daarvoor groote bedragen hadden betaald aan Staat of stad. Ook dit 

was toenmaals in alle landen regel en leidde overal tot willekeur, omdat de zeer 

ingewikkelde tarieven werden toegepast met aanzien des persoons: wie hoorde niet 

van de fabelachtige fortuinen in korten tijd bijeengebracht door de fermiers généraux, 

alhoewel dezen op hunne beurt een deel moesten afstaan van hunne winsten aan 

hovelingen en anderen? Zelfs Voltaire en Beaumaschais, die vurige strijders voor een 

betere orde van zaken, deelden zonder gewetenswroeging in dien buit! Doch zwom 

men elders in poelen van ongerechtigheid, hier waren het hoogstens plassen op den 

weg, welke leidde tot eene algemeene welvaart, door alle buitenlanders geprezen 
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en benijd. Al konden dus onze pachters niet den grooten heer spelen, het kan niet 

verwonderen, daar eigen schram meer schrijnt dan andermans diepe wond, dat bij het 

ongunstiger worden der omstandigheden, de verbittering steeg en tot uitbarstingen 

leidde. 

En inderdaad zag het er duister uit voor onze Republiek tegen het midden der 

18de eeuw. Berokkende de Oostenrijksche successieoorlog den handel reeds groot 

nadeel, de inval der Franschen in Staats Vlaanderen deed vreezen voor eene herhaling 

van 1672, toen door den krijg de kosten der eerste levensbehoeften schrikbarend 

stegen. En wie weet niet welk een overwegende rol de prijs van het brood speelt bij 

omwentelingen? (Werden niet Lodewijk XVI, Marie Antoinette en de dauphin als 

boulanger, boulangère et le petit mitron gedwongen Versailles te verlaten door de 

hongerende Parijzenaars? En meer dan voor de legers der Verbondenen was Napoleon 

in 1813 bevreesd voor broodschaarschte in de hoofdstad). 

Zoo besloten dus de Regenten in Holland, Utrecht en Zeeland den Prins te 

verheffen tot Stadhouder (iets waartoe de overige gewesten reeds vroeger waren 

overgegaan), hopende zoodoende het volk te sussen. Helaas, de verrassing van Bergen 

op Zoom bewees dat ook de benoeming van Willem IV tot Luitenant Generaal geen 

uitkomst gaf. De gisting nam dan ook hand overhand toe, en in verschillende steden 

werden de gehate pachters lastig gevallen; eindelijk ook te Amsterdam. Daar werden 

op 24 en 25 Juni 1748 twintig pachterswoningen geplunderd. Het oproer begon op de 

Botermarkt: dus op de verzamelplaats van de schutterij uit Wijk 29 — de wijk van 

onzen voorvader. Het meerendeel der schutters zag dat plunderen niet zonder 

leedvermaak aan, en de kapiteins moesten machteloos toekijken. 

Eindelijk nadat twee dagen lang was geplunderd en het grauw door den 

buitgemaakten drank verhit, ook andere woningen bedreigde, greep de schutterij 

krachtig in. Verscheiden plunderaars werden gedood of gekwetst, en daarna een paar 

belhamels opgehangen in de vensters van de Waag op den Dam, waarbij door een 

misverstand een tumult ontstond, dat wederom velen het leven kostte. 

Nu was wel het oproer gestild, doch de Staten van Holland waren zóó 

geschrokken, dat reeds enkele dagen daarna besloten werd, en wel met algemeene 

stemmen, om de verpachtingen af te schaffen. 

 

Was daarmede in Amsterdam de rust hersteld? In geenen deele. Er waren te vele 

andere misbruiken ingeslopen; daarenboven was de toestand van handel en nijverheid 

zóó achteruitgegaan, dat het volk wel onrustig moest blijven. Niet enkel het volk, ook 

wat wij thans aanduiden als Middenstand — de stand waaruit eertijds de Regenten 

zèlf waren opgekomen, doch op welken zij thans diep neerzagen. En de 

Middenstanders begrepen dat zoolang de schutterij een werktuig was in handen der 

Regenten, van afdoende verbetering der toestanden geen sprake kon zijn. Vandaar een 

rekwest 
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op 17 Augustus door vele burgers en ingezetenen opgeteld, waarbij onder meer 

verzocht werd voortaan de kolonels en kapiteins weer vrij te laten verkiezen. Ons, die 

heel wat krasser adressen gewoon zijn, schijnt het stuk in héél bescheiden toon 

gesteld. Doch zoo hazig waren toen de meeste burgers, dat niet het stuk zelf, doch 

enkel een ongeteekende copie aan Burgemeesters en Raden werd aangeboden door 

drie waaghalzen, met Daniël Raap, porcelein koopman op den Dam, als 

woordvoerder. 

Hoe onderdanig waren toenmaals oproerkraaiers! Toen den volgenden dag het 

drietal bij Burgemeesteren werd ontboden om het (weigerend) antwoord te hooren 

voorlezen, bogen zij eerbiedig „zoo dikwerf de naam van Haar Edel Groot Mogenden 

(de Staten), van Zijne Hoogheid (Prins Willem IV), van Burgemeesteren en den 

Achtbaren Raad werd genoemd”. Maar dat desalniettemin het verzet groeide, werd 

bewezen bij den intocht (2 Sept.) van den met kanongebulder verwelkomden Prins. 

Toen de stoet trok voorbij het huis op den Singel, waar zich Schout en Schepenen 

bevonden om Zijne Hoogheid te begroeten, weigerden de gecommitteerden der 

oproerige schutters — die medetrokken in den stoet — den hoed te lichten voor de 

Heeren voor wie zij nog enkele dagen geleden zoo nederig bogen. 

Had de Prins niet dan aarzelend gehoor gegeven aan het verzoek om over te 

komen, zij die van zijne tegenwoordigheid alle heil verwachtten, werden bitter 

teleurgesteld. Zóó zeer zelfs, dat toen de Prins na een veertiendaagsch verblijf 

Amsterdam verliet, (bij welk heengaan de schutters in onafzienbare gelederen den 

weg bezetten van het Heerenlogement af, waar hij zijn intrek had genomen, tot aan de 

Leidsche poort toe), Z.E. nauwelijks buiten de stad was, of velen legden tegelijk met 

hunne oranje-kokarde ook af hunne oranje-gezindheid. 

Want wel had de Vorst ingewilligd het verzoek der vier bevende Burgemeesters 

om te worden ontheven van hun ambt, had ietwat het bloed ververscht van Raden en 

Schepenen met flinke kooplieden en bankiers, niet tot de Regeeringsfamiliën 

behoorende, en had ook toegegeven aan den eisch der schutters: een vrije krijgsraad; 

maar dit laatste zéér aarzelend, en op den keper beschouwd, eigenlijk heelemaal niet. 

Immers wel verre van de schutters geheel de vrije hand te laten, stond hij dezen alleen 

toe het corps officieren te zuiveren van de kolonels, kapiteins, luitenants en vaandrigs, 

„die niet aangenaam waren”, en in de plaats van dezen aan te bieden dubbeltallen, 

waaruit dan Zijne Hoogheid eene keuze zoude doen. 

Van een volksregeering of juister gezegd een Middenstandsregeering, wilde de 

Stadhouder niets weten. En zoo de Prins aan zijne gemalin schreef: „Il est sur que le 
risque de voir naître içi un gouvernement populaire est infiniment plus grand et les 
consèquences plus dangereuses qu’on ne le croirait, par la constitution de cette Ville 
commerçante”, dan had hij daarbij alleen op het oog den middenstand, den gezeten 

burger — niet wat wij thans ten onrechte uitsluitend noemen „het volk”. 
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Behoorde onze voorvader Balthazar tot de officieren, die „niet aangenaam” 

werden bevonden, en werd hij uitgeslooten als verwant aan Regenten? Of werd hij 

voorbij gegaan omdat hij — wat ook een der grieven was — niet woonde in de wijk 

van zijne Compagnie? Of heeft hij evenals de kolonels en vele andere officieren — 

genoeg gehad van de herrie, en eenvoudig uit eigen beweging bedankt? Dit laatste is 

niet onwaarschijnlijk als men aandachtig beschouwt het voorname, ietwat koele 

gelaat, op welke lippen men als ‘t ware leest het Horatiaansche Odi prosanum vulgus 
et arceo. Doch de vergadering van den krijgsraad op 12 Augustus zal hij zeker wel 

hebben bijgewoond, op welke de Amsterdamsche regeering, ten einde raad, de 

officieren der schutterij voorstelde, ieder in zijn wijk, de manschappen ongewapend 

bijeen te roepen in een of meer partijen, ten einde hun te vragen of ze eenige klachten 

hadden tegen de regeering of wegens de voorrechten der burgers. Mocht dit het geval 

zijn, dan konden deze hunne klachten op schrift stellen en die onderteekend inleveren 

aan den officier, die dan door middel van commissarissen rapport zou uitbrengen aan 

den Raad. En ongetwijfeld zal Balthazar overeenkomstig dit toen aangenomen 

voorstel zijne schutters hebben opgeroepen en hunne grieven hebben aangehoord, zoo 

die er waren. Doch wij weten dat zijne wijk was eene zeer deftige, en vele klachten 

zal hij dus zeker niet hebben vernomen. 

En verder zal Balthazar in die troebele dagen wel zijn meesten tijd op ‘t Pakhuis 

hebben doorgebracht, terdege toeziende dat zijn talrijk personeel niet met politieke 

besprekingen hun tijd verbeuzelde, dat het porcelein en de specerijen, lijnwaden en 

andere goederen behoorlijk geboekt en geborgen werden. Niet enkel was te beletten 

dat zijne ondergeschikten ter plaatse lanterfantten, doch ook dat zij niet van bet werk 

wegliepen, zooals het personeel van ‘s lands werf en van de werf der O.I. Compagnie 

op Kattenburg: de befaamde „bijltjes”. Toch is dezen die werkstaking niet al te 

kwalijk te duiden, want feitelijk hebben de bijltjes den toestand gered. Zonder hen 

zouden nog héél wat meer schoenzolen versleten zijn in stad en op weg naar en van ‘s 

Hage, nog héél wat meer papier beklad, nog meer keelen zijn heesch geschreeuwd, 

eindelijk misschien een heusche opstand zijn uitgebroken — hoewel blaffende honden 

in den regel niet bijten. Want legden de bijltjes het werk neer, niet het werktuig 

waarmede zij het scheepshout behakten! Integendeel, twee, drie duizend man sterk, 

marcheerden deze oranjeklanten (het werd reeds vermeld: de O.I.Cie was orangistisch) 

met de bijl gewapend in optocht door de stad, dreigden de Burgemeesters in stukken 

te hakken als ze niet toegaven, en begeleidden, in plaats van de stakende schutters, 

den Prins bij zijne inkomst met een Oranje vaandel. Zoo eindigde de Doelisten-

beweging feitelijk met een Kattenburger parademarsch! 

Hoe verder verliep deze eerste poging van den middenstand om wederom tot 

macht te komen, ligt buiten het bestek dezer aanteekeningen, al verdient die beweging 

meer aandacht dan haar tot nu toe te beurt viel. 
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Dat het inderdaad was een middenstandsbeweging, blijkt uit de formuleering 

der grieven: dat de burgers mochten worden hersteld in hunne door den tijd vervallen 
privilegiën en praerogatieven, zoo rakende het stuk der Gilden als anderzints. zoo 

latere geschiedschrijvers enkel aandacht hebben voor de schuttersgrieven, is zulks 

omdat zij weinig belang stelden in ons gildewezen en dit toen reeds beschouwden als 

geheel vervallen. Ten onrechte, gelijk schrijver dezes aantoonde in zijn 

„Middenstandskernen” (1907). Zelfs nog in den aanvang der 19de eeuw was het 

Gildewezen ten onzent geenszins ten doode opgeschreven. En nu bij de hervorming 

onzer Kamers van Koophandel, afdeelingen Middenstandskamers werden ingesteld, 

men allerwege aandringt op het vertegenwoordigen der vakbelangen in de 

Parlementen, verdient dat eerste zwakke protest meer aandacht, al ware het alleen om 

te bewijzen hoezeer heden en toekomst onverbrekelijk verbonden zijn aan het 

verleden. 

Wat den Stadhouder betreft, ten onrechte beschuldigt men hem in deze van 

weifelachtigheid. Zijne houding is anders te verklaren. Hij was allerminst een 

democraat, een volksman, zooals de grondlegger onzer vrijheid: de groote Zwijger.1) 

En niet de minste sympathie gevoelde dan ook Willem IV voor wie hem ‘s nachts om 

vier uur uit bed trommelden, en wel hard „Oranje boven” schreeuwden, doch den 

Prins eerder als middel dan als doel beschouwden. 

Misschien is van allen nog de meest sympathieke persoon: de „miserabele” 

Raap. Toen niemand tevreden uitging — weldra zelfs verdween uit Raad en schutterij 

het laatste spoor der orangistische bemoeiing — moest natuurlijk een zondebok het 

ontgelden. Daartoe was als het ware aangewezen, wie een oogenblik leider was 

geweest: Raap. Deze moest wel allen ergeren — het meest zijne partijgenooten! Want 

terwijl de bontgenooten zich haastten hun Oranje-roepen om te zetten in klinkende 

munt, begeerde hij geen enkel baantje, doch bleef voor en na rustig een pijpje rooken 

onder zijn luifel op den Vijgendam, waar hij voortging tot den civielsten prijs (gelijk 

hij adverteerde) te verkoopen chocolade met kaneel, vanille en amber gekruid; zoo 

goed als wie ook in Holland. 

 

                                                

 
1) Dat inderdaad Willem van Oranje beter dan alle zijne opvolgers besefte wat ons land van noode had en 

heeft, bewijst zijn brief van 21 Mei 1575 aan de afgevaardigden uit Noord- en Zuid-Nederland, toen 

samengekomen om over een nauwere Unie te beraadslagen: „Het ware goed en raadzaam dat al zulke ordeningen 

als zij wilden stellen, zoo op het feit van den Gouvernemente als van der oorloge, politie en landraad, werden 

geapprobeerd, niet alleenlijk door de magistraten en schutterijen van de steden, maar ook door de gemeenten, om 

des te meer en beter gehoorzaamd te worden, en ook ten einde deze zich niet hebbe te beklagen dat de 

ordonnantien, bij haar consent gemaakt, nu zonder haar weten worden veranderd”. 

Zweefden den Zwijger voor den geest den rechtstoestand der oude Germanen; wenschte hij dus het 

referendum, in zoovele landen reeds in eere hersteld, helaas nog niet ten onzent? (Zie mijn „Democratisch 

Zwitserland”.) 
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Ook Oost Indische gebrande boontjes en cissers. (Producten welke hem vermoedelijk 

Balthazar leverde uit het Pakhuis der O.I.Cie). 

 „Gewas van 1748” noemde men smalend de baantjesjagers, die zich wierpen op 

de nu opengekomen posten. Want was de verpachting der belastingen afgeschaft, de 

belastingen bleven. (Welke omwenteling verlichtte ooit de lasten?) Heerlijk veel 

plaatsen waren dus te bezetten … en te vergeven. Dat is misschien wel het meest 

tastbare gevolg geweest van die „Doelistenbeweging”! Eere dus het nageslacht den 

verguisden Raap als de eenige werkelijke democraat onder al die gloeiende patriotten! 

Nog één gevolg had de beroering — en wel een niet heel prettige voor de 

schutters, die de beweging in gang hadden gezet. Nu de pachten waren afgeschaft, 

werd — want geld moest er zijn — voorloopig ingesteld een hoofdelijken omslag. En 

aan het Hof wenschte men dat in Amsterdam de krijgsraad zou zorgen voor het 

schatten der burgers. De 5 kolonels weigerden (niet onbegrijpelijk) dien last uit te 

voeren. Eerst den 26 Januari 1749, toen de meeste kapiteins van hunne doling en 

verkeerd patriotisme waren „gereverteerd”, wist Burgemeester Hasselaer den 

krijgsraad te bewegen die taxatie op zich te nemen. En gelijk óók begrijpelijk is — 

weldra regende het klachten: de schatting was veel te hoog, te ongelijk! Velen 

wenschten de afgeschafte pachten terug. (Was toen reeds in ons Gezangboek 

opgenomen: Ieder haakt hier naar verandering, wenscht terug ‘t geen hij eens zag?) 

Vele winkeliers zelfs weigerden belasting te betalen alvorens de burger in zijn volle 

recht zoude hersteld zijn, en redres ware gegeven omtrent de gilden.1) 

Zoo had dus de Doelistenbeweging een nieuw beroep geschapen: kapitein- 

taxateur! Goede straf voor wie zich „aangenaam” hadden gemaakt, en nu zeker door 

hun eigen partijgenooten hoogst „onaangenaam” werden bejegend! Balthazar zag 

zeker niet zonder eenig leedvermaak, zijn den burgers meer „aangenamen” opvolger 

met zoo’n baantje belast!2) ‘t Eenige wat hem misschien speet, was nu niet meer te 

zullen uitreiken 

 

                                                

 
1) Nogmaals komen dus de gilden ter sprake! Het is niet onmogelijk — en verdient nader onderzoek — dat 

door den handel van Amsterdam met den Rijn, de Amsterdamsche middenstanders bekend waren geraakt met den 

politieken invloed, welke de gilden o.a. te Keulen uitoefenden. Hoe hoog daar geschat werd het gildewezen, zullen 

wij later zien als de reizen worden behandeld van Willem Hendrik de oude. Wellicht ook wist men ten onzent door 

de vele betrekkingen tusschen ons land en Zwitserland (o.a. door onze Zwitsersche regimenten) hoe in 

verschillende zwitsersche steden o.a. Zürich wel degelijk rekening werd gehouden met de gilden. 
2) Wien ooit mocht worden aangeboden een silhouet, blijkens het bijschrift voorstellende Balthazar als 

kapitein der Schutterij in 1743, bezie dat eerst nauwkeurig! Kort voor den wereldoorlog werd zulk een silhouet op 

vergeeld papier in zwart houten, wormstekig lijstje te Delft aan familieleden te koop aangeboden; ‘t is waar, voor 

geringen prijs. Doch zéér duidelijk was het bijschrift met een stalen pen geschreven, en dus valsch, evenals het 

silhouet zelf. In ‘s Gravenhage deelde men schrijver dezes mede, dat toenmaals vele dergelijke valsche silhouetten 

in omloop waren. Oók valsche, in hout gesneden familiewapens, volgens bewering afkomstig van oude 

kerkbanken of uit andere afbraak. 
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de inderdaad fraaie wachtbriefjes, juweeltjes van graveerkunst, waarmede de schutters 

tot den dienst werden geroepen. (Van zijne wijk is er echter helaas, geen bewaard 

gebleven). 

 

Ook verscheidenen van ons geslacht hebben zich in later jaren in officiersrang 

van hunne schuttersplichten gekweten: te voet, te paard; zelfs als artillerist! Want nog 

lang daarna bleef de Regeering zich bewust dat de burgerij als zoodanig gewichtige 

diensten kon bewijzen èn in stad, èn daarbuiten (men denke slechts aan de mobiele 

schutterij van ‘t jaar dertig). 

Drie Nolthenii zijn in het bijzonder te noemen: Dirk Cornelis (Jer. VIII. 2), 

luitenant van de cavalerie uit de burgerij, die als een der beide adjudanten van den 

stadscommandant, deel nam aan de plechtige optocht op 4 Maart 1795, ter 

gelegenheid van het planten van den vrijheidsboom op den Dam. Toen zal Dirk 

Cornelis waarlijk niet hebben voorzien dat hij onder Koning Lodewijk kapitein zoude 

worden bij het grenadierscorps uit de burgerij, eindelijk op vijftigjarigen leeftijd 

majoor bij den landstorm, welke op St. Nicolaasdag 1813 het Provisioneel bestuur van 

Amsterdam oprichtte naast de schutterij, om „is het nood, te helpen beteugelen de 

woede eens vijands, voor wiens woeste roof- en moordzucht, noch grijszaards, noch 

vrouwen, noch kinderen beveiligd zijn”. — Helaas, bij gebrek aan snaphanen werd dit 

keurkorps gewapend met pieken! „Waren die pieken prachtig — gelijk een 

ooggetuige verhaalt — van glanzend wit hout en blinkend ijzer, en met een 

oranjelintje versierd, ‘t geen hun die ze droegen, een recht herderlijk aanzien gaf’, wel 

verklaarbaar dat die piekeniers zich niet heelemaal gerust gevoelden als zij zich 

vergeleken met de Napoleontische heerscharen. 

Daarom was het dan ook zeer verstandig dat hun luitenant-kolonel, de 

hooggeleerde D.J. van Lennep hen aanvuurde met eene rede, wele zijn zoon — de 

later zoo geliefde schrijver — aanhoorde en opteekende als een merkwaardig staaltje 

van militaire welsprekendheid. 

 

De ondervinding heeft geleerd dat in handen van goedwillige. wel geoefende burgers 

zelfs de piek een genoegzaam wapen worden kan en hetzelfde, ja nog meer, verrichten dan de 

bajonet op het geweer. En is ook niet de oefening met het eene wapen eene voorbereiding tot 

de oefening met de andere? En het marcheren en zwenken in genoten gelederen (eene zaak 

waar zooveel gelegen ligt) is met beide wapenen hetzelfde. Niemand dan achtte deze 

oefeningen gering. 

 

Mocht dit betoog van den als vinkevanger vermaarden eigenaar van ‘t Huis te 

Manpad wellicht niet bevredigen alle toehoorders, zeker waren zij opgelucht door het 
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 slot: „Klein en licht is de last, die wij te dragen hebben: deze kortstondige oefeningen 

des Zondags, en eenige wachten in den loop van het jaar”. 

Gelukkig dat onze jongens te (Quatrebras straks bewezen dat de hardere 

leerschool van Napoleon den bewoners van de lage landen aan de zee had hergeven 

de kracht, welke zij indertijd in de nog hardere spaansche leerschool hadden 

verworven, doch in latere eeuwen ietwat was bestorven. „Wie zijn kind lief heeft, 

spare de roede niet”; en inderdaad waren de harde slagen van het noodlot ons altijd 

profijtelijk; zullen het misschien nogmaals worden..... 

De één geslacht jongere Kryn Adriaan (Jer. IX. 8) neemt deel aan de Belgische 

veldtocht als vrijwilliger, later als luitenant bij de afdeeling mobiele Noord 

Hollandsche schutterij. Nog een geslacht later verzoekt Johannes Jacobus (Jer. X) 

wegens particuliere aangelegenheden niet te worden voorgedragen tot kapitein; welk 

verzoek in het stamboek der officieren wordt aangeteekend. 

Stam noch tak Daniël blonken uit op schuttersgebied; en van lieverlede 

verflauwde zoozeer de geestdrift, dat — vriendelijk geholpen door de autoriteiten — 

één lid zich niet schroomde door inschrijving als rustend plattelands-schutter zich in 

alle woonlieden een otium cum dignitate te verzekeren. Een otium, dat — zij het ook 

zonder eer — velen in den lande zich verwierven door eenvoudig te verzuimen zich 

aan te melden op den schutterplichtigen leeftijd; wat wegens het slordig bijhouden der 

registers, tot geenerlei moeielijkheden aanleiding gaf. 

Oordeelden Burgemeesters, dat het commandeeren van oproerige schutters de 

beste voorbereiding was geweest voor een Regentschap van het Dolhuis? Want aldus 

heette in de wandeling het toenmalige Krankzinnigengesticht, en niet ten onrechte, 

daar de geesteskranken door de onoordeelkundige behandeling in die tijden wel dol 

moesten worden. Dat Balthazar het jaar waarin hij de kapiteinswaardigheid 

nederlegde, tot regent dier instelling werd benoemd, was vermoedelijk te danken aan 

den invloed der neven de Witt en Trip, die in den „gezuiverden” Raad hunne zetels 

behielden. 

Ver behoefde Balthazar zich niet van werk of huis te verwijderen tot bezoek der 

ongelukkige bewoners van het „Dolhuis”. Want het lag op de Kloveniersburgwal, 

naast het pakhuis der O.I. Compagnie. En ook zijne kantooruren behoefde hij er niet 

voor te verzetten. De vier Regenten vergaderden eenmaal ‘s weeks, des Woensdags 

namiddags ten 5 ure. Wat de 3 Regentessen betreft (den deftigen Wagenaar worde de 

volle verantwoordelijkheid gelaten voor zijne zijdelingsche beschuldiging): „deze 

komen gewoonlijk des Donderdags na den middag bijeen, doch niet stipt alle weken”. 

Het binnenplein van ‘t Dolhuis maakte een hoogst aangenamen indruk: een 

bloemenveld met sierlijk slingerende palmomrandingen, rondom omgeven door 

kolonnaden, terwijl de noordergevel van het gebouw zich verschuilt achter een 

berceau 
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van weelderige wingerdranken. In het midden een zeer fraai, doch griezelig beeld: de 

Razernij — (thans in het Rijksmuseum). Zelfs voor den tegenwoordigen tijd, welke 

op het gebied der beeldhouwkunst zoo realistisch durft zijn, zoude het een al te brutale 

zinspeling schijnen op de droeve werkelijkheid achter de gesloten deuren van de 53 

„dolhuisjes”, (elk met kribbe en heimelijk gemak voorzien), welke alléén licht en 

lucht ontvingen door een rond gat boven elke deur, en door een daklicht. Dubbele 

zware deuren, waarvan de buitenste bij nacht werd gegrendeld; ook des daags als de 

lijder te veel geweld maakte. In de binnendeur was een opening, waardoor den lijder 

spijs en drank werd gereikt — gelijk thans in cellulaire gevangenissen. Bij zeer koud 

weder werden tusschen beide deuren gelegd heet gemaakte steenen, opdat de 

verkleumde lijders tenminste eenigszins werden verwarmd. Evenals de kleeding, 

waren echter spijs en drank zéér voldoende. (Wagenaar deelt ons mede de tafelgids). 

Daarenboven ontvingen de lijders iedere maand, wat nederlandsche tongen zeer 

streelt: een zoete koek. Ook buitengewone maaltijden verfeestelijken ietwat hun 

eentonig leven. Eentoonig? Wat weten wij van hunne geestesbeweging? In welke 

heerlijke droomwereld dwaalden wellicht die opgeslotenen rond? Want voor ‘t 

geschoren schaap tempert de Algoede de winden. Trouwens krankzinnigen in lichten 

graad zal het Dolhuis niet hebben opgenomen: immers slechts 31 waren aldaar in 

1765 opgesloten: vermoedelijk dus alleen ongeneeslijken, te onrustig om hen in eigen 

huisgezin te verplegen. 

Doch genoeg: Wie er meer van wil weten, sla Wagenaar op, en bezoeke het 

gemeentelijk museum, waar kribben en andere voorwerpen worden vertoond uit deze 

niet meer bestaande vrome stichting der echtelieden Hendrik Pauluszoon en Christina 

Boelens (1562). 
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VI. 6. 

DANIEL (1703–1754). 
(Geslachtslijst blz. 23). 

 

I. MALACSCHE JAREN. (1724—1738). Vaart uit als onderkoopman per 
“Leijden”. — Huwt aan de Kaap Judith Slotsboo. — Wordt na een jaar verblijf te 
Batavia aangesteld tot Pakhuismeester te Malacca. — Verschillend oordeel over het 
klimaat. — Neemt waar het Goeverneurschap. — Wachtwoorden. — Strubbelingen. 
— Verlost naar Batavia. 

 
Al wie wat worden wil, hij ga het zeegat uit! Deze gulden raad, thans 

vereeuwigd in den gevel van het koloniaal museum, nam Daniël, de broeder van 

onzen voorvader Balthazar ter harte, en ‘t is hem wèl bekomen! Goedsmoeds 

vergezellen wij dan ook op 10 Febr. 1724 den 21 jarigen jongeling in gedachte naar 

den Schreierstoren, in ‘t zicht waarvan de Oost-Indiëvaarder: de „Stad Leijden”, 

zeilree ligt; en waarheen hem zeker uitgeleide deden zijn vader, stiefmoeder, beide 

zusters alsmede den reeds tot 3e boekhouder op ‘t Pakhuis bevorderden oudsten, en 

den twaalfjarigen jongsten broeder. Heugelijk en merkwaardig feit — waar in die 

tijden zoovelen jong overleden — na 24½ jaar teruggekeerd in patria (1748), konden 

allen, die hem vaarwel hadden gewenscht, Daniël opnieuw in hunne armen sluiten, op 

de oudste zuster na, die — zooals wij weten — in Bengalen was te ruste gelegd. 

En hoe kwam Daniël terug, die uitvoer als Onderkoopman! Als geëligeerd 

Directeur-generaal van Nederlandsch Indië, als admiraal van eene Retourvloot, zéér 

kostelijk beladen. Daarbij vergezeld van eene jeugdige en bekoorlijke echtgenoote, 

dochter van den Directeur-Generaal Pasques de Chavonnes. En met een behoorlijk, 

zoo niet overmatig fortuin. Trouwens, wat ook pamfletschrijvers mochten schimpen 

en latere historici generaliseeren, de Compagnie telde vele eerlijke dienaren; had het 

anders niet zoo ver gebracht! Wel ontbrak iets aan Daniël’s geluk: zijn tweede echt, 

evenals de eerste, was kinderloos. 

Van zijne jeugd weten wij niets. Doch zijn briefstijl, zijne aanhalingen uit 

Horatius en La Fontaine, het bestellen uit patria (gelijk zijne brieven uitwijzen) van 

rechtsgeleerde en geschiedkundige werken, getuigen van een degelijke opvoeding. 

Dat hij op Malacca Portugeesch leerde, bewijst zijn praktischen zin; want dit was 

aldaar de landstaal. Dat zijne medeleden van den Raad van Indië hem opdragen het 

beschrijven 
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van Bengalen en Malacca, van den handel der Compagnie op China en Siam, ook het 

opstellen van gewichtige missives naar patria, leert dat ook zij waardeerden zijn 

helder oordeel en vaardige pen. Helaas weten wij uit zijn eigen brieven, dat Daniël 

niet sterk was van gestel. 

 

Voor ‘t eerst hooren wij van Daniël aan de Kaap, waar zijn schip pleisterde. Een 

schip van het toenmalige grootste charter, en niet oud. In 1718 op de Amsterdamsche 

werf van stapel geloopen, lang 150 voet (45.30 M.), 180 last groot, bemand met 275 

koppen, onder den Schipper (kapitein) Jacob Briet. Regeerde de Schipper over 

vaartuig en manschap, de lading werd toevertrouwd aan den Koopman —  of bij 

gebreke van dien — aan een Onderkoopman. En zoo die taak voor Daniël’s onervaren 

schouders niet te zwaar was, is zulks omdat uitgaande schepen weinig overbrachten. 

Enkel wat de dienaren der Compagnie daarginder zelf behoefden. Zij voerden dus 

gedeeltelijk in ballast; waartoe ingeladen werd vaderlandsche baksteen. Vandaar dat 

te Batavia zoovele gebouwen in een hollandsch gewaad zijn gestoken; gelijk ook 

wegens de zelfde reden oud New-York typisch Hollandsch was. 

Men denke trouwens niet te gering over de waardigheid van Onderkoopman! 

Aan tafel zat deze titularis naast den Schipper, boven den Predikant! 

Dat Daniël op zoo jeugdigen leeftijd Onderkoopman werd, had hij natuurlijk 

niet te danken aan zijne verdiensten, doch aan zijne bloedverwanten in het Bewind der 

Kamer.1) 

Het Texelsche zeegat uit, ging de jeugdige ambtenaar de „Breeveertien op” — 

eene uidrukking welke Jacob van Lennep nog in Klaasje Zevenster kon gebruiken, 

zonder zijne landgenooten verbaasd te doen opkijken, doch die thans — in goede en 

slechte beteekenis alle zin heeft verloren. Die „Breeveertien” was eertijds een bank 

ten westen van Texel, aan de varensgezellen van alle landen wèl bekend, veel beter 

bekend dan den Helder. Een bank waarop veertien vadem water stond (ongeveer 24 

meter) en die vele tientallen kilometers breed was, zoodat daarop de golven, (welke 

uit het westen aanstormden), voldoende werden gebroken om aan de schepen een 

 

 

                                                

 
1) Onderkoopman was niet enkel eene betrekking, doch ook een rang. Al overtrof de Compagnie in macht 

en aanzien vele keizerrijken, dat zij van huis uit was een handelslichaam, bewijst hare indeeling der ambtenaren in 

klassen, welker benamingen ontleend waren aan handelstermen. De geheimschrijver van den Gouverneur-

Generaal, en wie wij zouden noemen de Directeur der douane, hadden den rang van Opperkoopman; de Groot-

kassier, de eerste klerk ter generale secretarie den rang van Koopman. Niet heel hoog aangeschreven stonden de 

heeren bij ‘t onderwijs: te Batavia had de eerste Praeceptor den rang van Boekhouder, de tweede slechts van 

Onderkoopman! Dit doet denken aan de rangindeeling bij wijlen het Pruissische hof, waar de ministers niet als 

zoodanig doch als majoors en luitenants verschenen, zelfs Bismarck de kurassiersuniform moest aantrekken! 
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veilige ankerplaats te verschaffen in de geul (lek) dichter bij ‘t Noordhollandsch 

strand. 

Dit is tegenwoordig niet meer het geval; die geul is verdwenen, en ook 

overigens heeft de onderzeesche oever van onze kust van lieverlede belangrijke en 

voor de toekomt van ons land minder aangename wijzigingen ondergaan, gelijk 

schrijver dezes aantoonde in een tweetal Gidsartikelen (Westerstranden, 1913). 

En nu zou het verblijf aan boord der Oostvaarders zijn te beschrijven — want 

men zijne voorvaderen doen herleven, dan moet men hen vergezellen op hunne 

tochten; doch tijd en plaats ontbreken, en dus worde verwezen naar de studies van dr. 

de Hullu in de Bijdragen van het Instituut voor Taal- en Volkenkunde (deel 67). 

Natuurlijk werd aan boord gezorgd voor amusementen voor Janmaat, waar uit- en 

thuisreis meer dan een jaar namen! Ook daaromtrent verschaft een artikel van dezen 

archivaris licht (Vragen des Tijds 1913). Dat eveneens geestelijk voedsel werd 

verschaft, behalve door predikant of ziekenzorger, daarvoor levert o.a. bewijs de 

inventaris van het schip „Velsen” in 1757, welke bodem medevoerde 183 religieuse 

boeken, waaronder 165 psalmboeken in sloten en in schapen(leer) voor de manschap, 

terwijl voor de kajuit zwaardere kost werd geschaft o.a. de „Meditatio Moleri” in 

schapen(leer). Wellicht waren dit stichtelijke overdenkingen van den Ds. Mollerus, 

die Lepina Nolthenius huwde (blz. 118), en door Brielle vertrouwd was met het 

zeemansleven. 

Waarlijk, godsdienstige sterking had de zeeman wel van noode! Hoe dikwijls 

lezen wij niet in een scheepsjournaal, als ‘s avonds een storm een tweetal 

samenvarende vaartuigen overviel: „zagen nog laat in den nacht een zeer slingerend 

licht. Bij het aanbreken van den dag was geen schip te bekennen” — sobere lijkrede 

op den met man en muis verganen kameraad! Doch waarom lang getreurd over iets 

wat den volgenden nacht den schrijver zelf kon overkomen? 

Maar nog veel meer dan de trouwelooze elementen „grasseerden” ziekten, al 

sloeg de Schipper kisten citroenen en vaten citroensap in tegen den scheurbuik. Zoo 

stierven op een ongeveer te zelfder tijd als de „Leijden” in zee gestoken 

Oostinjevaarder op de heenreis niet minder dan 138 koppen van de 200! Toch worde 

zulks niet enkel toegeschreven aan de onhygiënische voeding en het slechte 

drinkwater, velen droegen door uitspattingen op ‘t vasteland de kiem des doods mede 

op ‘t water; want waarlijk niet alleen de besten trokken over zee. 

Daniël’s reis was ook in dit opzicht voorspoedig: slechts 6 dooden aan boord! 

Zeven dagen na de uitvaart uit Texel werd even Portsmouth aangeloopen, en na in ‘t 

geheel 116 dagen reis, ankerde de „Leijden” op de Kaapsche reede, waar onze 

Onderkoopman zag in alle hare heerlijkheid den Tafelberg (7 Juni 1724). Juister ware 

deze genaamd de Lorelei der Afrikaansche kust, want menig Onderkoopman verloor 

aan de Kaap zijne jonggezellen-vrijheid. Zoo ook Daniël. Doch zeker werd hij niet 

overrompeld zooals ietwat vroeger een collega. Deze, die zich den volgenden morgen 

niet 
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herinnerde dat hij ‘s avonds „ietwat bestoven”, bij wijze van trouwbelofte een 

Kaapsche schoone zijn neusdoek had toegeworpen, werd den volgenden morgen 

daaraan zóó uitdrukkelijk door hare vriendinnen herinnerd, dat hij twee dagen later 

gehuwd stevende naar de Oost, gelijk Ds. Valentijn met eigen oogen zag. 

Niet onbegrijpelijk dat de Kaapsche sirenen de voorbijzeilende Onderkoopmans 

trachtten te betooveren; weinig huwbare jongelingen en weinige vermaken bood 

Kaapstad, en van hare stammoeder af heeft voor alle Evas een sprong in ‘t duister iets 

aantrekkelijks. Daarenboven was Batavia in de oogen der Kaapsche schoonen een 

klein Parijs! En wie weet op hoe hooge stoelen de nu nog „baren” eens zouden zitting 

nemen! Daarvan schitterden voorbeelden te over voor hare oogjes. 

Dat het hart der Hollandsche jongelingen openging in de Kaapstad, laat zich 

begrijpen. Zij moesten zich dadelijk thuis voelen in die straten met typische 

Hollandschen topgevels, van welke zoovele nog bestaan. En dan onze vlag! Wie 

onzer, die op een zeereis die driekleur ziet waaien in een vreemde haven, klopt niet 

het hart sneller? 

Zelfs alle sentimentaliteit ter zijde gelaten, wat kon het een en twintigjarig 

jongmensch gedurende de een of twee maanden dat zijn schip en de manschap op de 

Kaapsche reede zich ververschten, beter doen dan flirten? Vooral nu het winter was in 

het zuidelijk halfrond, en dus het seizoen weinig geschikt voor uitstapjes in de 

verrukkelijke omgeving. 

Het waren trouwens niet enkel hollandsche jongens, die werden gefuikt. Vele 

schepen van andere naties deden de Kaap aan; vooral Engelsche. Our officers have of 
late been marrying these Dutch vrouws at a great rare, zucht Anne Barnard, de 

echtgenoote van den Kolonialen secretaris, tijdens de eerste bezetting van de Kaap 

door de Engelschen (1797). 

En toen Java in beslag was genomen, deden de Bataviasche dametjes niet onder 

voor hare Kaapsche lotgenooten, van wie Anne schreef: the Dutch ladies all of whom 
love dancing and flirting still more. Wie kan zulks het jeugdige bloed kwalijk nemen? 

Niet ieder is voor Kenau Hasselaar in de wieg gelegd, en de Engelschman is geen 

Spanjool. 

Daniël had het slechter kunnen treffen; want Maria Slotsboo, de drie jaar 

jongere, zeventien winters tellende dochter van de weduwe van den kapitein-

kommandant der Kaap, zal stellig op hare levendige, geestige, hoogst beschaafde 

moeder hebben geleken.1) 

De hofstede Leeuwenburg van Aletta Slotsboo-Beck was zeker evenals alle 

Kaapsche verblijven, typisch Hollandsch. Ter weerszijde van den ingang een groote 

 

                                                

 
1) Maria’s vader, Kaje Jeffe Slotsboo, geboren te Hadersleben (Sleeswijk, Denemarken), was omtrent 1726 

aan de Kaap overleden, na in eerste huwelijk te hebben getrouwd (1702) Anna Regina Harts, geb. te Kaapstad, in 

tweede huwelijk (ondertrouwd te Arnhem) Aletta Beck, geb. Arnhem 2 Nov. 1667, dochter van Stephanus Beck en 

Aletta van Ophuysen, weduwe van Samuel Martini de Meurs, landdrost van Stellenbosch. Toenmaals waren 

meerdere Deenen als militair in Kaapschen dienst. 
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kamer, daarachter de eetkamer en twee slaapkamers. De zelfde indeeling dus als op 

Koppelrust bij Abcoude, waar wij later Julie Tutein zullen vinden. En Leeuwenburg 

bood derhalve zeker gelegenheid om intiem te babbelen bij een knappend haardvuur, 

terwijl daarbuiten de winterstormen gierden. 

Zonder van alle onze familie-uilen valken te willen maken: Daniël was een 

mooie jongen, gelijk getuigt zijn miniatuur; het eenig overgeblevene afbeeldsel van 

leden van ons geslacht op jeugdigen leeftijd. Jammer genoeg, want uit al de hoogst 

deftige portretten opgenomen in het vorige deel dezer aanteekeningen, kunnen wij ons 

toch eigenlijk geen voorstelling vormen, welken indruk die voorvaderen op jonger 

jaren maakten op het netvlies hunner bruiden. 

Op het miniatuur van Daniël vormen zijn guitige oogen zulk een contrast met de 

statige allonge pruik, dat men haast aan een maskerade zou denken. Doch bij nader 

inzien zal de jeugdige kwant het noodig hebben gevonden door dat hoofdbedeksel zijn 

aanschijn de deftigheid te geven, passend bij zijn zeer verantwoordelijk ambt. Dat dit 

miniatuur inderdaad voorstelt Daniël, wijst het best uit de verrassende gelijkenis met 

een lid van ons geslacht, bijna twee eeuwen later geboren: een nog springlevende 

afstammeling van diens broeder Balthazar! (J.H. XIbis. I). 

Als een tweede Caesar, kon Daniël naar patria berichten: Veni, vidi, vici — want 

25 dagen na aankomst huwde hij zijne uitverkorene. ‘t Was trouwens tijd: want juist 

een week daarna moest het paartje de scheepsladder beklimmen van den 

huwelijksbodem, welke hen in twee maanden zal voeren naar Batavia. Het 

afscheidsgedicht der moeder, „aan den Heere D. Nolthenius en Mejufvrouw M.J. 

Slotsboo op hare reis naar Batavia”, werd overgedrukt in de Geldersche Almanak van 

1848. Het was inderdaad een afscheidsgroet, want Aletta heeft hare dochter nimmer 

weder gezien. 

Een en twintig jaren heeft Maria getrouw Daniël ter zijde gestaan in lief en leed, 

doch het eenige wat van haar overbleef, is hare handteekening, welke zij getrouwelijk 

pent onder die van haren echtgenoot, aan het slot van diens brieven aan Balthazar. 

Wat althans gracieuser is, dan onze half gedachteloos onderaan gestelde „groeten van 

huis tot huis”. 

Hooren wij niet hare stem, wel vernemen wij de echo. Want de brieven van 

Aletta Beck aan Balthazar behelzen bijzonderheden omtrent Daniël, welke alléén eene 

dochter mededeelt aan hare moeder, en wel eene dochter die met de pen in de hand 

gezellig kan babbelen. Slechts door die dochter kon Aletta weten „dat ZEd. broeder, 

mijn geliefde schoonzoon, een burgemeestersbuikje heeft” (13 Febr. 1738) — een 

erfelijk euvel in ons geslacht! Ook dat Daniël een tuin bij Batavia kocht voor 5000 

Rijksdaalders (29 Febr. 1740). Jammer slechts dat Aletta vervalt in het euvel van vele 

brievenschrijvers en schrijfsters, die veronderstellen dat de geadresseerde al door 

anderen op de hoogte is gebracht van bepaalde feiten. Wat ten gevolge heeft — omdat 

allen 
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ditzelfde veronderstellen — dat de geadresseerde geheel onkundig blijft! En zoo 

vernemen wij wel door Aletta dat Maria zich kloekmoedig heeft gedragen, maar op 

welke wijze zij toonde een echt officierskind te zijn, blijft in ‘t duister. 

Alleen doet de dagteekening van Aletta’s brief vermoeden, dat zulks was tijdens 

de Chineesche troebelen; omtrent welke troebelen zij Balthazar eenige bijzonderheden 

mededeelt, welke haar zeker door de dochter zijn overgebriefd en wij te zijner tijd 

zullen mededeelen. 

 

Doch nu het jonge paar gevolgd naar Malacca, waarheen zij vertrekken na 

ongeveer een jaar verblijf te Batavia, waar Daniël vermoedelijk werkzaam werd 

gesteld op ‘t Pakhuis tot het verkrijgen van meerdere ervaring. Want Daniël treedt 

dadelijk te Malacca op als Pakhuismeester. 

Vluchtig worde in oogenschouw genomen de plaats waar het echtpaar 13 jaren 

vertoefde. Een uiterst gewichtige plaats voor de Cie, want zooals later Daniël schrijft 

aan de Staten Generaal in zijn overzicht der Indische bezittingen, kan die sterkte met 

drie oorlogsbodems de Straat sluiten voor het verkeer, en alle schepen noodzaken 

buiten om te zeilen; wat velen moeilijk, ja somtijds onmogelijk valt. (Waarbij Daniël 

natuurlijk denkt aan de inlandsche, slecht zeebouwende vaartuigen). Zulks verklaart 

dan ook waarom de Compagnie zich de kosten getroost van aldaar 3 à 400 man in 

garnizoen te houden; een inderdaad voor die tijden groot getal. 

Vanuit zee gezien, maakt Malacca een gunstigen indruk. Een vlak land, omringd 

in de verte door bergen. Links van de uitmonding der rivier, aan het strand, onder 

palmen en bamboezen verscholen, de inlandsche hutten; rechts tegen en op een heuvel 

gebouwd de Europeesche stad, met een typisch Hollandsch stadhuis, de pakhuizen en 

de (steenen) huizen der dienaren van de Compagnie. Een sterke wal omringt den voet 

van den heuvel; een kerk bekroont den top; de torenrand is dreigend met kanteelen 

voorzien. Dat zijn allemaal herinneringen aan den tijd dat Malacca vele aanvallen had 

te verduren; want halverwege Voor-Indië en het verre Oosten gelegen, was het een 

handelsplaats van groote beteekenis. Vele Indische vorsten sloegen er dan ook een 

begeerig oog op; meermalen wisselde Malacca van meester; eindelijk hadden de 

Portugeezen, (die ons overal vóór waren), in 1511 er beslag op gelegd. Na 

verscheidene mislukte pogingen werden zij ten slotte in 1641 verdreven door onze 

O.I. Compagnie, krachtig gesteund door den Sultan van Lahore. Niet zonder 

inspanning. Bijna een half jaar duurde het beleg, en onze macht, 1500 sterk — 

matrozen en soldaten — smolt tot 650 man. 

Voor Malacca was de overgang een ramp. Onder Portugeesch bestuur een 

aanzienlijke stapelplaats, zag de Compagnie er alleen in den mededinger van Batavia. 

Zij volgde dus hier dezelfde politiek, welke de Kaap verhinderde zich te ontwikkelen. 
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En terecht, aangezien het haar geenszins te doen was om koninkrijken te stichten. 

Heeren zeventienen drukten de Indische regeering steeds op het hart dat aan een 

handelslichaam enkel passen handelsagentschappen, en zagen veroveringen met leede 

oogen. 

Zoo bleef dan ook onder nederlandsch bestuur de stad haar portugeesch- 

katholiek karakter behouden, waarvan zelfs heden ten dage niet alle sporen zijn 

uitgewischt. Zelfs mochten bijv. (hoe anders dan in patria!) ongestoord en in het 

openbaar meer dan duizend roomschen hun eeredienst uitoefenen. In hoofdzaak waren 

deze belijders halfbloeds, en vormden zelfs een zóó groote meerderheid der quasi-

europeesche bevolking, dat in 1735 (dus ten tijde van Daniël’s verblijf) de Indische 

regeering bepaalde dat slechts benoembaar waren tot Commissaris-politiek wie 

bewijzen konden den gereformeerden godsdienst te belijden. (Blijkbaar uit vrees voor 

overrompeling). 

Zooals reeds werd aangestipt, was Malacca de poort van onze Oost, en al 

leverde het dus geen geldelijke voordeelen (integendeel sloot de rekening gewoonlijk 

met een tekort) de Compagnie zorgde er ter dege voor dat geen onbevoegden 

doorslopen. Zonder pas mochten geen andere dan Compagnieschepen door de Straat 

varen. En zeer groot was het verkeer door de zee-engte; niet enkel van Europeesche 

bodems, doch vooral van Maleische, Indische en Chineesche jonken. Want de 

Aziatische kustvaart was zéér levendig. 

De pas werd eerst verleend na betaalden tol, en schepen, welke niet betaalden, 

werden prijs gemaakt — vooral Europeesche. Bij het tanen van onze macht, werden 

de Engelschen ongemoeid gelaten — doch ten tijde van Daniël stonden wij nog sterk! 

Twee tot negen ten honderd was te offeren van de geschatte waarde, naar gelang de 

schepen voorbijvoeren, geheel losten of slechts last braken. Wat de in- en uitgaande 

rechten betreft, deze werden in 1744 gesteld op 6%. 

Stapelartikel was de tin, welke in het achterland gewonnen, en naar Malacca 

vervoerd, aldaar vooral werd opgekocht door Voor-Indië. Verder peper, ietwat goud 

en olifanten. De invoer bestond hoofdzakelijk uit lijnwaden. 

Deze bijzonderheden worden hier gegeven ten einde ons in te leven in het werk 

en de zorgen van Daniël. Want achtereenvolgens bekleedde hij te Malacca de ambten 

van Koopman, Havenmeester, Opperkoopman en Hoofdadministrateur; zelfs nam hij 

eenige maanden waar het Goeverneurschap. 

 

Wie de stad wil kennen, neme ter hand het Oudheidkundig Jaarboek (1923) 

waaruit blijkt dat zij nog verscheidene typische gebouwen telt; o.a. het stadhuis — dat 

zoo uit een Hollandsch marktplein schijnt te zijn weggenomen. Van het kasteel, dat op 

een heuvel lag, midden in het ommuurd, europeesch gedeelte, bestaat echter alleen 

nog de ingang. Zoo hecht was deze door de Portugeezen gebouwde veste, dat de 

slooping in 1807 den Engelschen twee jaren tijds kostte en meer dan een halve 
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ton gouds. Boven de behouden kasteelpoort prijkt nog het reusachtige in neen 

gehouwen wapen, onder hetwelk Daniël zoo dikwijls in- en uitging. Het vertoont een 

schip; want evenals de Compagnie voor haar heele bedrijf, kozen de Portugeesche 

bouwheeren tot zinnebeeld het middel waarmede zij zich van Malacca hadden meester 

gemaakt. Dat zij — en niet wij — stelden het wapen, bewijzen de beelden welke dit 

flankeerden; en waarvan één nog aanwezig is: een engel des vredes. Meer met de 

waarheid overeenkomende, heeft in 1641 de Compagnie den anderen engel vervangen 

door een geharnast man, wiens opgeheven zwaard bekroond is met een lauwertak, 

terwijl het schild siert het bekende monogram V.O.C. 

Nog een tastbaar bewijs is overgebleven uit Daniëls tijd: Het avondmaalzilver 

waaruit hij de geestelijke spijze genoot en dat een vroegere Goeverneur schonk aan de 

kerk.1) 

Wat het klimaat betreft … zie hier wat schrijft een niet voor een klein geruchtje 

vervaard fransch zeeofficier, die uit de Roode Zee stevent naar de straat van Malacca 

(Claude Farrère, Combats et batailles sur mer; Sept.-Dec. 1914). 

 

Van Bal-el-Mandeb tot Ceylon heerscht des winters de Noord-Oost-moesson, des 

zomers de Zuid-West-moesson en is het er ideaal koel; als met een waaier! Verder oostwaarts 

verflauwen die lucht stroomen, en de straat van Malacca, geniepig gevaarlijk, voert terug tot 

de werkelijkheid. De thermometer waarschuwt niet; vliegt drie of vier dagen na Colombo 

omhoog, ongeveer tot 32o, en blijft daarop staan, dag en nacht. 

Dat is de tropische „Smeerpot”! De hygrometer beweegt zich naar ‘t hoogste punt, en 

wordt daar als vastgehouden. De electriciteit der lucht bereikt een maximum. De zee is als 

machine-olie, de zon — die zich schuil houdt achter onweerswolken — is hier verraderlijker 

dan overal elders, en slaat den mensch neer, zooals men velt een os, zoodra maar eventjes den 

helmhoed wordt afgezet om het voorhoofd af te wisschen, dat nooit opdroogt. Het witlinnen 

pak kan men uitwringen. Niettegenstaande de ventilators in de hutten, is het verkieslijk den 

nacht in pyjama door te brengen Op het dek, onder het tentdak waarop een zware warme 

regen neerplast, in hoeveelheden welke alle uitzicht beletten. Eenigste vertroosting is: zich 

jeuken — want wegens dat onophoudelijk transpireeren, is men geheel bedekt met kleine 

roode stekende puistjes. Dan beseft men van lieverlede, Wat „Kolonie” beteekent in het 

kwade seizoen! En de drooge moesson duurt slechts van 15 Februari tot 15 Maart. 

 

Zóó voelt en spreekt een twintigst-eeuwsche zeeman, wien dan toch alle heete 

klimaten blakerden. En Daniël, die daarginder geen witlinnen droeg, maar fluweel en 

laken, en uit Holland vroeg een pruik … tegen hoofdpijn! Als hij naar Batavia wordt 

„verlost”, waar hij afwacht zijne benoeming tot Raad Extraordinaris van Indië, schrijft 

hij zijn broeder, dat hij wel naar Malacca terug zou willen keeren als 

 

                                                

 
1) De tegenwoordige staat van stad en lande is door H.P.N. Muller beschreven in De Gids voor 1913 en 

1914. (Britsch Malacca). Men weet dat wij in 1824 deze nederzetting verruilden voor … Atjeh! De stad heeft door 

verzanding der haven alle beteekenis verloren, doch het schiereiland kwam tot grooten bloei, en stapelplaats is 

thans Singapore. 
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Goeverneur, hoewel dat niet zoo voordeelig was als bijv. het Ceylonsche 

Goevernement! Dus had het klimaat Daniël geenszins afgeschrikt. Ook zijne vrouw 

vindt Malacca’s klimaat gezond. Want als Aletta Beck aan Balthazar doet weten dat 

Daniël (toen nog te Malacca) „vermoedelijk naar dat vege Batavia zal aspireeren, 

waar tegenwoordig alles wegsterft, en integendeel Malacca een gezond klimaat is”, 

dan zal zij zeker wel weergeven het gevoelen harer dochter. Eerbied dus voor het 

voorgeslacht! Als dit even verwend ware geweest als de kinderen der 19e en 20e eeuw, 

Nederland zoude nooit koloniën hebben gekend, noch zoo groot zijn geworden. 

De eerste brief van Daniël uit Malacca, ingeregen in het boek der Brieven van 

Overzee, is gedagteekend 20 Dec. 1736. Hij was toen ruim elf jaar aldaar gevestigd en 

reeds een jaar Opperkoopman en Hoofdadministrateur — een lastige bediening gelijk 

hij schrijft, terwijl de vorige (Koopman en Havenmeester) een gemakkelijke en 

lucratieve was. Doch hij had het hooger ambt aanvaard uit hoop op verdere 

bevordering.1) 

Reeds de eerste zinsneden der brief bewijzen Daniël’s kinderliefde, want daaruit 

blijkt dat zijn broeder Balthazar op zijn verzoek 1727 van zijn soldij-rekening aan 

„onze waarde vader” heeft uitgekeerd. Wij weten trouwens, dat Willem toenmaals 

slecht bij kas was, en als het ware inwoonde bij zijn tweede vrouw. Dat zijn vader 

steeds blijft in Daniëls gedachten, bewijst het hem telkens, via Balthazar, zenden van 

thee, van chitsjes, van een cabaai, van een rotting met goud gemonteerd en daarop 

gegraveerd de letters W. N. enz. O, die „vergunkasjes!” Hoe levendig herinnert 

schrijver dezes zich, als in de zestiger jaren der negentiende eeuw op de kamer van 

„Grootmoeder” op de Groote Markt te Haarlem, werden ontpakt de inwendig met blik 

bekleedde vierkante kisten, zoo Indisch ruikende, niet het minst door de stokjes 

vanille — eigen teelt van haar zoon Hugo en toen een hooge zeldzaamheid — de 

potjes gember, 

 

                                                

 
1) Inderdaad waren de bezoldigingen zeer laag, gelijk blijkt uit de Resolutie van 15 Oet. 1735, fo 1373 

(Landsarchief te Batavia) waarbij Daniël werd bevestigd in de bediening van Hoofdadministrateur (welk ambt hij 

wegens het overlijden van den titularis waarnam) en tevens werd bevorderd tot de qualiteit van Opperkoopman 

met de gage van 80 gulden per maand; onder een nieuw verband van 5 jaren, heden ingaande; met ordre dat 

dienvolgende, benevens den politiquen raad, het bestuur van zaken, na het vertrek van den heer de Chavonnes tot 

de aankomst van den Goeverneur Bake zal moeten waar nemen, en uit dien hoofde dan ook transport ontvangen”. 

Het inkomen zal zéér zijn gestijfd door percentages en provicies van allerlei aard. Zoodoende stegen de 

verdiensten met den omzet; een algemeene en zeer oordeelkundige maatregel, want daardoor hadden de 

ambtenaren belang bij een grooter vertier. Kent men niet om dezelfde reden heden ten dage tantièmes toe aan wie 

zijn verbonden aan fabriek of kantoor? En men vergete nooit dat de O.I. Compagnie was een handelslichaam, dus 

commercieel werd beheerd. 

Alle Compagniesdienaren waren verplicht een zeker deel dier vaste toelage te laten staan tot hun 

terugkomst in het vaderland; dus een soort storting voor pensioenen, want pensioenen verleende de Compagnie 

niet. 
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de thee gepakt in tinlood en met phantastische Chineesche opschriften, de Indische 

kopjes in zijdepapier verpakt — kopjes en schoteltjes zóó ragfijn, dat menig later 

verschrikt een stuk van ‘t schoteltje in de hand hield, niet gewend aan zulk teer 

goedje. En dan de voor jongens onvergetelijk heerlijke zure tamarinde, als reuzen 

rozijnen aan steeltjes hangend. Wat beteekenen heden ten dage de tallooze 

magazijnen van Indisch goed, tegen de spaarzame verrassingen van toenmaals? 

Bewijs dat Daniël niet enkel zijn vader liefhad, doch ook niettegenstaande diens 

wederwaardigheden, zijn oordeel hoogschatte, is dat hij in moeielijke gevallen 

Balthazar verzoekt dien te raadplegen. Zoo bijv. moet zijn broeder niet doorzenden de 

memoriën aan Bewindhebbers, in zake het gevangen nemen der drie Raden van Indië 

en de hoogst bedenkelijke, ja veege toestanden in de Oostersche landen, gevoegd bij 

zijne 17e en 19e brief, indien vader zulks onraadzaam acht. 

In brieven toch schuilt zoo dikwijls gevaar voor den schrijver. Wie kan voorzien 

de gemoedsstemming van den geadresseerde op het oogenblik dat deze den brief 

ontvangt? 

Heden ten dage, wegens de zooveel gemakkelijker middelen van verkeer, is het 

dan ook verstandig in zoo’n geval niet de pen op te nemen, doch zich zelf te 

verplaatsen. Maar toenmaals bij het lang verloop tusschen verzending en ontvangst, 

was zeer zeker Daniël’s behoedzaamheid te prijzen. Doch den tijd niet 

vooruitgeloopen. 

 

Te Malacca zijn het echter slechts persoonlijke aangelegenheden, niet de 

jammerlijke toestanden der Compagnie, welke Daniël’s hoofd en hart vervullen en in 

de brieven tot uiting komen. Begrijpelijk! want zoo even had onze Opperkoopman (de 

Opperkoopman was per se secunde, d.i. plaatsvervanger van den Goeverneur) de 

heerlijkheid geproefd van het Oppergezag! Den 10en Februari 1736 had nl. de 

toenmalige Goeverneur, Pieter Rochus de Chavonnes, Malacca verlaten, en moest hij 

het ambt waarnemen, tot den komst van diens opvolger (14 Sept.). Zonder vermelding 

van jaar en plaats, is in het boek der Brieven van Overzee een lange lijst ingeregen, 

waarvan het opschrift luidt: „D’uitgegeven parools der stad en kasteel”. De brief 

ontbreekt waarbij deze lijst werd verzonden; vermoedelijk werd die ingeregen in een 

vorig boek, nu niet meer aanwezig. Maar de datums vergelijkende met die van 

Daniël’s tijdelijk Goeverneurschap, blijkt dat het de wachtwoorden zijn, door hem als 

zoodanig uitgegeven aan de wachten aan de stadspoorten, en aan den ingang van het 

kasteel. 

Niet zonder humor zijn verscheidene dier wachtwoorden. Ruikende waar, luidt 

het stadsparool op 26 Aug., en het kasteel antwoordt: Vaart er wel mee! Wie ooit met 

een schip volgeladen met haring, of erger nog, sinaasappelen, heeft gevaren, zal die 

afscheidsgroet begrijpen, vermoedelijk gegeven aan een op dien dag met specerijen 

vertrekkend schip. Op 22 Maart mompelt de stad: Controleur. En het kasteel 

antwoordt Paterstukje, doelende op ‘s mans vette emplooi. Op 19 Februari luiden de 

parolen: 
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Goudmijn en Misgissing; kort begrip van den toestand op Malacca, dat steeds tekorten 

opleverde. Sommige zinspelen blijkbaar op gebeurtenissen van den dag: 30 Maart: De 
brutale, en Veel geschreeuw en weinig wol; ook 31 April : Elk zijn deel en Verschoont 
u minder. Het Trouwen en rouwen op 29 Juli duidt op een niet verder genoemde Onze 
vriend. Een voorbeeldige afstraffing gaf vermoedelijk aanleiding tot 16 Juni: Wreede 
woorden en verdiende straffen. Een andere, 7 Aug.: Loon naar werken en Exemplare 
straffen. 

Profijtelijke nabetrachtingen in de stilte des nachts leveren 22 Juli: Dronkemans 
lot en Dronkemans einde. Hoe ziekte en dood Malacca teisteren, bewijzen 27 Mei: De 
tijd en De weg van alle vleesch, 28 Mei: Lijkplichten met den weerklank Het eeuwige 
Huis; 10 Juli: Zoo het God behaagt met Hoop en Vreze; 11 Juli: Krankentroost met 

Moedverloren; 12 Juli: Verdorde blom met Voleinde loop; 13 Juli: De laatste eer met 

Zoo einden onze dagen. 

Dat Daniël met Paschen uitgeeft De vogelzang en Drie vrije dagen, evenals op 

29 Maart Witte Donderdag en Wandeling, bewijzen dat hij evenmin als latere leden 

van ons geslacht, ongevoelig was voor natuurschoon en vacantie. Duiden zijne eerste 

wachtwoorden op het vertrek naar patria van den Goeverneur (10 Febr. Gelukkige reis 
en Zeer minnelijk afscheid; 11 Febr.: Heil en vrede en De goede harmonie; 12 Febr.: 

Malacca en Amsterdam), Daniëls laatste paroolen verwelkomen zijn nieuwen baas; 13 

Sept. Gewenscht gezicht en De gelukkige wellekomst; 14 Sept.: Malacca’s welvaren 
en d’E. Regeering van den Heer Goeverneur de Laver. Want deze was de Edele Heer, 

die de plaats innam van den oorspronkelijk daartoe aangewezen heer Bake, die te 

Amboina bleef.1) 

 

                                                

 

1) Eenige parolen zinspelen op feiten, welke meerder kennis der toestanden eischen, dan schrijver dezes 

bezit: 23 Febr. Tappershoedje — Middelburg; 24 Febr. Onrust — Edam; 28 Febr. Ziet het einde — Enkhuizen; 2 

Maart, De watereilanden— Te laat; 4 Maart. Medelijden — Pondicherrij; 10 Maart, Zorg — Oplettendheid; 23 

Maart, Beterschap— Kaap de Goede Hoop; 14 Maart, Bengalen — Geen tijding; 18 Maart, Inbeelding — 

Vriendelijke bijeenkomst; 19 Maart, Zuur en zoet — Het roovers-eiland; 21 Maart, Delfshaven — Kwaad 

vermoeden; 23 Maart, Slecht beraden — Kent den tijd; 24 Maart, Nieuwendam — Onbetamelijke assurantie; 25 

Maart, Palmzondag — Noodige correctie; 26 Maart, Werkendam — Schrijven en wrijven; 27 Maart, Niet te 

vergeten — Het laatste schuitje; 9 April, De Noord — Oudbakken zeetijding; 10 April, De Verloren reis — Vijgen 

na Paaschen; 14 April, Niet altijd zomer — Niet altijd winter; 28 April, Cassembazaar — Ontijdig sterfgeval; 1 

Mei, Kaneel — Voordeelige handel; 4 Mei, Cina palang— Masthouten; 12 Mei, Lest — Nieuwe tijding; 18 Mei, 

Onrust — Windhandel; 22 Mei, Gerestein — Uitvlucht; 17 Juni, Canton — Alij Meuje; 30 Juni, Ultimo Juni. — 

Generale monstering; 21 Juli, Harderwijk — Ongelukkig toeval; 25 Juli, Breutum van de gaarkeuken — Het 

laatste stuivertje; 9 Aug., Al op zijn tijd — Drie en dertig; 15 Aug., Eindhoven — Kustnieuws; 25 Aug., Minilhas 

— Het nestje; 27 Aug., Uitzien — Verlangen; 28 Aug., Tolkleeden — Duizend gulden; 29 Aug., De Zuid — Den 

uitkijk; 30 Aug., Verstrekking — Goede maanden; 31 Aug., Verpachting — Impost; 1 Sept., Den 1en 

September— Het nieuwe boekjaar; 6 Sept., Heynkenszand — Brieven schrijven; 7 Sept., Verzoekschrift — 

Requesten; 8 Sept., Achter de watereilanden — Misgezien. (Dit laatste duidt misschien op een onjuist melden van 

den komst van den Goeverneur). De op 28 Aug. genoemde kleeden zijn de toenmaals aldus genoemde lijnwaden 

uit Voor-Indië, een belangrijk handelsartikel. De overige wachtwoorden zijn plaatsnamen en bewijzen Daniels 

uitgebreide geografische kennis. 
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Of uit den grond zijns harten, Daniël den nieuwen Goeverneur even hartelijk 

verwelkomde, als hij den vorigen bracht den afscheidsgroet? Hij hield zich echter 

goed, want hij had gehoopt zelf tot Opperhoofd te worden benoemd. Daniël had 

Malacca lief gekregen, zooals wij reeds aanstipten, en zoo hij dan ook zoo spoedig na 

de Laver’s optreden het schiereiland verlaat, geschiedde zulks geenszins uit vrijen wil. 

Blijkens den eerste zijner ingeregen brieven (die in de Bijlagen geheel wordt 

opgenomen, en reeds zinspeelt op de verhouding tusschen Valckenier en van Imhoff, 

welke later tot zulke uitbarstingen zouden leiden) had hij in den korten tijd van zijne 

waarneming een buitengewoon voordeeligen handel gedreven voor de Compagnie. 

Doch niet onwaarschijnlijk hadden hetgeen de Compagnie won, eenige harer dienaren 

verloren. Want ‘t was maar al te zeer bekend dat velen dezer zich te harer koste 

verrijkten en zij dus het scherpe toezicht van Daniël in hun beurs voelden. De 

benadeelden, in plaats van in stilte te mopperen, hadden de brutaliteit zich naar 

Batavia te wenden met valsche en ongegronde aanklachten. Welke, vermeldt Daniël’s 

brief niet; wèl den afloop. En deze schenkt hem alle voldoening! Niet alleen werd te 

Batavia het klagen „zeer kwalijk genomen, doch hebben die lieden daaromtrent hem 

zelfs excuus moeten vragen”.1) 

Jammer dat Daniël’s voldoening vergald wordt door voortdurende hoofd- en 

tandpijn, welke hem doen verzoeken om 2 à 3 allonge pruiken „doch niet te blond”. 

Intusschen is hij in den pasgeboren zoon van den Opperchirugijn Stamper, een 

petekind rijk geworden, te zamen met mevrouw Catharina Balthazarina de Beaumont, 

echtgenoote van den fiscaal de Roth — de man met wien Daniël het aan den stok had, 

en die straks zal blijken zijn nederlaag niet te hebben verkropt. Ter eere van dit ten 

doop houden heeft Daniël zich getooid met een door Balthazar gezonden degen, 

terwijl hij wederzijds zijne genegenheid betoont door het zenden van een paar 

chitsjes, een sprei en een Japansche tabaksdoos. 

Zulk soort presentjes worden trouwens herhaaldelijk vermeld. Niet altijd echter 

 

                                                

 
1) De Resolutie van 12 Aug. 1737 (Landsarchief Batavia) vermeldt de personen, die Daniël niet wil 

noemen, en licht het geval toe. De Fiscaal Jan de Roth, benevens de Pakhuismeester Gerardus Pan hadden „bij een 

particulieren brief aan deze Regeering, den voornoemden gezaghebber durven beschuldigen dat dezelve een ieder 

kwam te onderdrukken en zich gansch niet te reguleeren naar de wetten en orders; bijzonders dat hij den met 

afgeschreven gage herwaarts gezonden vaandrig Johan Godfried Rhetel zeer onbillijk zoude hebben behandeld; 

doch ten welken reguarde de Goeverneur de Laver adviseert, dat gemelde Opperkoopman Nolthenius met den 

voornoemden Fiscaal en Pakhuismeester geaffopierd waren (in margine staat assapieerd, d.w.z. assoupi: gesusd) 

waarom hij voor dezelve komt te interceeren, dat deze regeering die zaak geliefde te passeeren, en ook specialijk 

tot verschoning van voormelden vaandrig Rhetel komt aan te halen, dat het schijnt dezelve door gemelde de Roth 

en Pan misleid te zijn en aangezet te zijn om zich tegen zijn toenmaligen gezaghebber aan te kanten, en zelfs te 

weigeren op zijn toerbeurt wacht waar te nemen. 

Men kan wel zeker zijn dat de zaak Rethel slechts tot voorwendsel diende, en de klagers met hunne 

wezenlijke grieven niet voor den dag dorsten te komen! 
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als liefdegaven. Ook — en die waren de meer kostbare, ietwat als hulde van den vasal 

aan zijn heer. Zoo zendt Daniël neef Dirk Trip, de machtige bewindhebber, een pedro 
de porco — die fabelachtige goudbruine galsteen, waarvan een exemplaar zich 

bevindt in de apotheek van stedelijk museum te Amsterdam, hangende aan een 

zilveren ketting. Zulke galsteenen waren duizenden waard, omdat zij den roep hadden 

bij stervenden de levenskrachten op te wekken.1) Zij werden daartoe in wijn 

afgetrokken. 

Een hoopt hij te kunnen zenden aan neef de Wilhem, eveneens Bewindhebber 

der O.I.Cie, die hij echter eenige maanden later nog beter bedenkt, nl. met een fraai 

garnituur tot een slaapvertrek, bestaande uit sprijen, ledekant- en venstergordijnen, 

enz. „’t geen mij al een aardig stuivertje kost”. 

‘t Was trouwens ten zeerste gewenscht dat de vrienden in patria zich zijner 

herinnerden. Want het verblijf te Malacca was den Opperkoopman onmogelijk 

geworden. Uit Daniëls brief van 25 Maart 1738 blijkt dat hij op allerlei wijze den 

nieuwen Goeverneur de Laver en den havenmeester van Norden was ter wille 

geweest, doch — vermoedelijk dientengevolge, want men moet zoo nu en dan de 

tanden laten zien! — door beide was hij verachtelijk behandeld; eerst in zijne rechten 

verkort, eindelijk hem alles afgenomen „hiertoe opgeruid door hunne gierige 

inhaligheid en door de instigatiën van den fiscaal de Roth, die mij altijd een doorn in 

den voet en een bitteren vijand is geweest”. Zoo hoog liep de twist, dat eindelijk de 

Goeverneur verbood Daniël te bezoeken „welk verbod sommigen lafhartig genoeg 

waren om te gehoorzamen”. Aldus voor „dood” verklaard, bleef Daniël niets anders 

over dan „verlossing” te verzoeken naar Batavia. (Verlossing was toenmaal de geijkte 

term, had geen ironischen zin, doch beteekende aflossing, vervanging). Te meer, wijl 

hij vreesde — en niet ten onrechte — dat het edele drietal: Goeverneur, fiscaal en 

havenmeester, bij zijne patronen over hem zouden klagen, met het gevolg dat dezen 

hem wellicht „op zijn Oost Indisch” zouden behandelen, d.w.z. onverhoord 

veroordeelen en naar Batavia ontbieden. 

Van zelf spreekt dat zulk een op eigen verzoek verlaten van Malacca hem 

hoogst onvoordeelig kon worden. Want hij liep alle kans òf te Batavia een paar jaar 

zonder betrekking rond te loopen, òf zich tevreden te moeten stellen met een 

onvoordeelig ambt. Wat heerlijker — schrijft hij Balthazar — indien nu de 

bevordering tot Raad van Indië afkwam, waarvoor zijn broer en de vrienden in patria 

werkten. (De benoeming der Raden van Indië, evenals van den Goeverneur Generaal 

in patria door Heeren zeventienen). Hoe zouden dan de Heeren, die hem nu zoo 

 

                                                

 
1) Uit een brief van Daniel, 5 Nov. 1739 blijkt verder dat hij aan den Mijn een kleine pedro de porco 

verkocht voor 750 rijksdaalders, die deze vermoedelijk beter in Engeland zou kunnen van de hand zetten, dan in 

Holland. Dáár te lande waren zij zeer gezocht: Karel II gaf men het aftreksel uiterste middel, doch het baatte niets. 

Hielp somwijlen wellicht de auto-suggestie? 
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verachtelijk behandelen, van „baselos manus” spelen! (de hand nederig kussen). Maar 

eindigt berustend de brief — laten wij ons liever het slimste voorstellen; voor het 

overige ons gerusten in de Goddelijke voorzienigheid, en ons met den heere Hooft 

vertroosten uit den latijnschen poët Horatius: 

 

Voorzichtiglijk bewimpelt God 

Met dikke wolk ‘t genakend lot, 

En lacht er om, wanneer het vleisch 

Meer siddert dan naar reden’s eisch. 

 

Ten einde zijn vader niet te verontrusten, schrijft Daniël ditmaal dezen en niet 

en verzoekt alleen Balthazar hem eerbiedig te groeten. In naschrift wordt een rolletje 

lekkere varinastabak gevraagd; een bewijs dat het „genakend lot” den Opperkoopman 

vermoedelijk niet overmatig bezwaarde. 

En terecht, want toen deze noodkreet vijftien maanden later Balthazar bereikte 

(22 Juni 1739), was de dikke wolk niet enkel opgetrokken, maar scheen de 

Bataviasche zon reeds helder; niet slechts was de „Verlossing” toegestaan, doch — 

bewijs dat men te Batavia Daniël’s Malacsche arbeid waardeerde — met behoud van 

kwaliteit, honneurs en gage. 

 

 

II. EERSTE JAREN TE BATAVIA: (Jan. 1739—Nov. 1740). Waarom de eens 
zoo gezonde nederzetting van lieverlede verpestte. Daniël bedankt voor het aanbod 
Opperkoopman te worden van het kasteel. Vriendelijkheid van den Directeur 
Generaal, neef Schaghen. — De Bataviasche tol. — Daniël stelt een memorie op 
betreffende Malacca. — Wordt bevorderd tot Extraordinaris Raad. — Zijne woning in 
het kasteel. — De stad. — De Chineesche troebelen. 

 

Omtrent Nieuwjaar bereiken Daniël en zijne vrouw Batavia, na een zeer 

voorspoedige reis van 15 dagen, met hetzelfde schip „Groenswaard” dat zijn 

plaatsvervanger Albinus bracht naar Malacca. 

Batavia! Wel was in den gordel van smaragd, welke Multatuli om den evenaar 

slingerde, ietwat de glans getaand van dat kleinood. „Een veege stad”, noemt Aletta 

Beck dien zetel der Indische regeering, „waar tegenwoordig alles wegsterft”. Hetgeen, 

helaas, maar al te spoedig zouden bewijzen het overlijden van hare dochter en de 

snelle bevorderingen van haar schoonzoon. 

Coen had zich niets te verwijten. Nog in de 2e helft der 17de eeuw, was zijne 

stichting „de gezondste plaats in Indië, uit oorzaak van hare voortreffelijke 

gelegenheid, en om de zeer aangename rivier, die al de heerlijke tuinen rondom de 

stad besproeit”. En Valentijn, die Batavia herhaaldelijk (voor ‘t laatst in 1712) 

bezocht, roemt in zijn 
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Landbeschrijving de „Tijgersgracht, als de heerlijkste die ik kenne”. En vol 

bewondering vaart hij voort: 

 

Het schoone gezicht van deze lijnrechte en zoo sierlijk beplante gracht overtreft alles 

wat ik ooit in Holland gezien heb. Want, schoon men in Amsterdam en elders schooner 

paleizen en breeder grachten heeft dan hier, geven zij nogthans niet dat genoegen en dat 

voldoende aangename gezicht, behalve dat de gewoonte van Indië medebrengt, dat de meeste 

lieden van fatsoen, hier tegen 4 of 5 uur, òf op hunne stoepen, òf aan den waterkant onder de 

boomen, of banken welke zij daar vast hebben of wel laten brengen, zich verlustigen. Gaande 

daar met hunne goede vrienden zitten om een pijpje te rooken en een glas wijn te drinken. 

 

Even als in Venetië, was het spelevaren bij lichte maan (orembaaien) in de 

stadsgrachten een geliefd vermaak. Bij hoog water — want bij eb waren die grachten 

te ondiep; sommige zelfs liepen geheel droog — tegen tien, elf uur, gleden dan 

zachtkens voorbij vaartuigen met allerlei speeltuig „die een ongemeen fraaie muziek 

aanrichtten, dat een heerlijke weergalm tegen de huizen geeft, en waarbij zich ook wel 

stemmen voegen”. 

Achter het vaartuig met speellieden volgde dan een tweede orembaai, met 

vroolijk gezelschap. 

 

Ik heb — schrijft Ds. Valentijn — wel halve nachten daarnaar liggen luisteren, zonder 

verzadigd te kunnen worden, en volmaakte concerten gehoord, meesterlijk uitgevoerd door 

enkele slaven op viool, violoncel, harp, citer of guitaar, en wat dies meer zij, dat zij van geen 

concert in het vaderland verbeterd konden worden. 

 

Dat Valentijn geenszins overdreef, bewijzen de gelijktijdige lofredenen van 

vreemdelingen. Maar minder rooskleurig was reeds dat tafereel, toen Daniël een kwart 

eeuw later voet aan wal zette. Natuur en menschenhand werkten daartoe samen. 

Langzaam doch gestadig rees omhoog de Javaansche noordkust; hetgeen meer en 

meer belemmerde de afwatering van de lage, moerassige rivierdelta, waarop Coen 

zijne veste had gesticht. Met steeds geringer verhang voerden de stadsgrachten trager 

en trager af de toenemende hoeveelheden vuil: afval der suikermolens, welke in steeds 

grooter getal werden opgericht in de ommelanden. Daarbij kwam dat wegens het 

uitbreiden der cultures steeds meer water bovenwaarts werd afgetapt tot bevloeiing. 

Geen wonder dus dat niet langer voldeden aan hare bestemming de zestien grachten 

van Batavia, trots overspannen met 56 steenen bruggen. Want had naar Oud-

Hollandschen trant, de uitgekomen grond moeten dienen tot ophooging van de al te 

lage straatgedeelten, eveneens moesten zij more majorum, de faecaliën afvoeren. Ook 

al wegens de lage ligging konden daartoe niet buizen gelegd worden naar de grachten 

onder de huizen en de straat door, doch was alles ‘s avonds met bakken en emmers 

naar den wal te brengen, of — voor wie verder afwoonden — te storten in schuiten: 

de negen uurs bloemen, gelijk Valentin deze noemt, omdat dit uur door den magistraat 

bestemd was voor dat reukoffer aan Neptunus. 
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Reeds in 1699 had de natuur gewaarschuwd. Eene uitbarsting van de Salak, 

gepaard met eene aardbeving, had de rivier gestopt. De grachten geraakten vol slib, en 

voor de monding vormde zich een bank, welke steeds aangroeide en niet door 

moddermolens was op te ruimen. Sedert moesten ieder jaar, in Juni en Juli, de 

grachtbewoners voor hunne huizen laten baggeren; een onbegonnen werk, want 

weldra slibde het water vol, gelijk ook uitwijzen de teekeningen vervaardigd in de 

achttiende eeuw, en opgenomen in het werk Oud-Batavia van den gewezen 

landsarchivaris dr. de Haan, (1922), aan welke doorwrochte studie zoovele dezer 

bijzonderheden zijn ontleend. 

Maar hoe ongezond was ook de levenswijze! Men woonde op den beganen 

grond van de geheel in Hollandschen stijl opgetrokken huizen, in donkere, zéér 

vochtige vertrekken, welke zoo min mogelijk werden gelucht. De zeewind toch werd 

gevreesd — bracht niet enkel stank, doch ook koorts. Zoo ook de landwind. Dat niet 

de stank drager was der ziektekiemen, vermoedde niemand. Hoe lang trouwens heeft 

het niet geduurd — tot de laatste jaren der eeuw — voor men wist dat al het onheil 

stichtte de malariamug! Trouwens als stank doodelijk ware, dan zouden zeker deze 

aanteekeningen niet zijn opgesteld, want hoe geurden tijdens den studententijd van 

schrijver dezes de Delftsche grachten, later de Haagsche, eindelijk de Amsterdamsche 

wateren bij het Centraal Station, om maar te zwijgen van het hartomdraaiende 

stilstaande vocht voor het Czaar Peterhuisje te Zaandam. Batavia kan niet erger 

gestonken hebben! Doch daar het nederlandsche reukorgaan nu eenmaal niet bijster 

aandoenlijk blijkt, kon zulks de vreugde geenszins storen. 

Ook waren reeds koortswerende middelen bekend. (In een Bataviaschen boedel 

werd bijna 60 pond kinabast gevonden!) Doch nog meer heil zocht men bij een 

stevigen borrel; misschien onder de gegeven omstandigheden niet geheel ten onrechte. 

Hoe vast dit denkbeeld was geworteld, bewees een engelsch schilder, die in het laatste 

kwartaal der 19de eeuw zich neerzette op het Zuid-Hollandsche strand, en als 

voorbehoedmiddel tegen ons geniepig klimaat, zich zelf, zijne vrouw en zeer jeugdige 

spruiten dwong op de nuchtere maag een glas genever te slikken. Wat hun allen 

vergalde het verblijf ten onzent, totdat schrijver dezes kon verzekeren, dat althans in 

de hoogere standen die gewoonte niet meer bestond (speelde den Engelschman nog 

door ‘t hoofd de moordende Walcherensche expeditie ten tijde van Napoleon?). 

Wanneer men daarenboven weet, dat bij banjirs een geelachtig troebel vocht de 

huizen onder water zette, slijk achterlatende; en dat de krengen, welke de rivier 

afvoerde, op den kant bleven liggen, tot de volgende overstrooming deze verder 

spoelde, dan is begrijpelijk waarom Batavia in de 18de eeuw gold voor zeer ongezond. 

Dat de sterfte onder de pas uit patria aangekomenen ontzettend was, werd reeds op 

blz. 245 dezer aanteekeningen aangestipt, ter gelegenheid dat wij naar Indië 

vergezelden den 
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eerste van ons geslacht, die daarheen toog (1644). En Dr. de Haan deelt vele 

schrikkelijke cijfers mede uit later jaren. Zooals reeds werd opgemerkt, moge in vele 

gevallen losbandig leven oorzaak des doods zijn geweest, bezwaarlijk kan zulks 

vermoed worden bij de leerlingen der door van Imhoff opgerichte Academie van 

Marine, van welke bij de oprichting Daniël werd benoemd tot curator. Bewijs dat van 

Imhoff hem hoogschatte, want dit was een lievelingswerk van den goeverneur-

generaal. Bij het instellen van dit Instituut werd gerekend dat van de 24 jongelieden 

gemiddeld twee per jaar waren te begraven! En deze waren jongelieden van goeden 

huize, voldoende gevoed, onder tucht, en in de kracht des levens! Wat beteekent het 

— hierbij vergeleken — dat in 1846 (men lette op het jaartal) van de 500 

dwangarbeiders te Batavia gemiddeld vijftig stierven per maand!1) 

Voordat echter dit luguber onderwerp wordt verlaten, nog ééne opmerking: 

verklaart niet dat voortdurend voor oogen staan van den dood veel, wat toenmaals 

onze brave burgers in Patria verontwaardigde, nog zoozeer doet grommen onze 

geschiedschrijvers, die onbekommerd hun leven aan de schrijftafel slijtende, te 

bijziend zijn geworden om van de grootsche daden daarginder meer dan de vlekken te 

zien? Heden ten dage nog — als een schip op het punt staat te verdwijnen in de 

golven — drinkt zich de bemanning een wilden roes! Welke wandaden bedreven niet 

de helden van den wereldoorlog, en hoe brooddronken zijn wie toen thuisbleven, doch 

thans de spanning van die dagen drijft tot sardanapalisch feestvieren? De Indische 

maatschappij dier dagen kon niet anders zijn dan zij was, en de Indische regeering 

moest wel zóó roeien met hare gebrekkige riemen. Laten wij niet varen in het zog der 

participanten, die rustig in de trekschuit hun lange pijp rookend, gaarne als hooger 

dividend hadden ingepalmd, wat nu verdween in de zakken van wie daarginder met 

doodsverachting den gouden oogst binnenhaalden. Is men wel zoo zeker, dat indien 

toenmaals negentiende-eeuwsche werkwijzen waren toegepast, de actien aanzienlijker 

percenten zouden hebben afgeworpen? Il faut juger les écrits d’après leur date, is ons 

geleerd. Eveneens de daden! En dat wordt wel eens ten opzichte der O.I. Compagnie 

vergeten, misschien niet zonder bijbedoelingen. Want zelf schijnt men blanker als 

men anderen zwart maakt.2 

Daniël’s brief van 31 Januari 1739, kort na aankomst geschreven, zwijgt 

volkomen 

 

                                                

 
1) Ter geruststelling diene dat de sterste te Batavia thans geslonken is tot 3% bij de Europeanen, en tot 

ongeveer 10% bij de inlanders, die minder hygiënisch leven. 
2) Heeren zeventienen waren trouwens volkomen op de hoogte. Het „Dievenboek” noemde de 

Bewindhebber Rademaker den dikken foliant — toenmaals zijn eigendom (thans berustend op het Rijksarchief) — 

waarin Arnout Luismes, die in 1745 repatrieerde, alle knepen opsomt waardoor zijne collega’s zich willen te 

verrijken. Doch vergeten wij niet: de gelegenheid maakt den dief — en hoe bezwaarlijk was toenmaals 

controleering in die verre streken. Eerder moeten wij ons verwonderen, dat heden ten dage in Patria, bij onze 

elkander op de vingers ziende tallooze ambtenaren, zoovele „ongeregeldheden”, haalt dagelijks ontdekt worden 

(voor zooveel zij ontdekt worden!). Dat trouwens de Compagnie wist te bestraffen als het de spuigaten uitliep, 

ondervond een voorganger van baron van Imhoff op Ceylon: Mr. Petrus Vuijst, die naar Batavia gevoerd, daar ter 

dood werd gebracht (1732). En zoude deze niet heden ten dage vrij uitgaan wegens „tropenwaanzin”? 
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over stad en omgeving — begrijpelijk waar hij dertien jaar vroeger, er reeds een jaar 

doorbracht. Zijne gedachten verwijlen in ‘t vaderland. Is men hem daar ter zal wille? 

Zal hij tot Raad worden bevorderd? Zal het overlijden van Burgemeester Bicker — 

neef van moeders kant (blz. 413) — daarin geen vertraging brengen? Om aan te 

porren sluit hij een brief in aan neef Willem Hendrik Nolthenius (Abr VI), de oud-

Burgemeester van Tholen, nu lid van de Generaliteits Rekenkamer en Bewindhebber 

der O.I. Compagnie; een man die het klappen kende van de zweep. (blz. 347). 

Eveneens schrijft hij aan de vier Bewindhebbers: Trip, Geelvink, Sautijn en Schot, 

alle vier neven van moeders kant. 

Zwijgt Daniël over stad en omgeving, ook is hij zeer karig met mededeelingen 

omtrent zijn ontvangst. Toch vond hij te Batavia onder de Hooge heeren minstens 

twee, die hij van vroeger kende. Zoo den Raad Pieter Rochus Pasques de Chavonnes, 

vroeger secunde te Malacca, toen gehuwd met Hendrika Cornelia Hasselaar, wier 

dochtertje Balthazarina (die later zijne 2de vrouw zoude worden) hij daarginder onder 

zijne oogen had zien opgroeien. Ook den Raad Pieter du Quesne, die evenals hij, bij 

ontstentenis van den Goeverneur van Malacca, daar het opperbevel had 

waargenomen. (Aan deze twee, die dus zoo goed de Malacsche toestanden kenden, zal 

het wel te danken zijn dat de fiscaal de Roth tevergeefs Daniël beschuldigde). 

En wat familie betreft, den reeds vroeger genoemden Johan Paul Schaghen.1) 

Jammer dat diens zuster, de weduwe van Ds. Kolde van Horn reeds was overleden, 

vóór Daniël Malacca verliet. Want deze had hem steeds krachtig voorgesproken, en 

wij weten hoe groot te Batavia was de vrouwelijke invloed. 

Gelukkig dat neef Schaghen, nu Directeur-Generaal (het hoogste ambt na dat 

van Goeverneur-Generaal) hem gastvrij openstelt huis, tuin (d.i. buitenverblijf) en 

tafel. Beter nog: hem bijstaat met vaderlijken raad. Wèl noodig, waar zoovele 

ambtelijke voetangels liggen en klemmen! 

Want Daniël is te bedrijvig om lang leeg te loopen. Wel staat hij af het ambt van 

Opperkoopman des kasteels, als lastig en onprofijtelijk, ook te vermoeiend voor zijn 

zwak gestel; immers de geheele administratie van den koop en verkoop van goederen, 

niet enkel te Batavia, doch in geheel Indië, liep over ‘t kasteel. In afwachting van iets 

beters, 

 

                                                

 
1) Johan Paulus Schaghen (1684—1743) gewezen Goeverneur van Ceylon, was toen gehuwd met Suzanna 

Cornelia Breving, zijne derde vrouw. Zijne overgrootmoeder: Sara de Hazes was de zuster van Jeronimus de Haze 

(blz. 406) de overgrootvader van Catharina de Witt, Danièl’s moeder. Schaghen dus neef in den 9den graad, doch 

wij weten hoe zeer men vroeger aan bloedverwandschap hechtte. 
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met de gedachten nog steeds in het zooeven verlaten Malacca, stelt hij eene memorie 

op, waaruit de Hooge regeering kan blijken dat door den verkoop aldaar van 20 à 25 

duizend picols poedersuiker en door het inzamelen van goud, de Compagnie 

aanmerkelijke winst zoude behalen, en verdwijnen het voortdurend deficit der 

nederzetting. Schaghen neemt met genoegen kennis van Daniël’s ontwerp (hij kende 

trouwens Malacca goed, waar zijn vader was Goeverneur) staat zelfs verbaasd over 

neefjes helderen kijk. Maar … geeft den steller den raad het plan niet mede te deelen 

aan de overige leden van de Hooge tafel. 

„Zij zouden allicht kwalijk nemen, wijzer te zijn dan zij! waarschuwt Schagen. 

En de jonge neef knoopt zich dien gouden raad deugdelijk in het oor. Zelfs als Daniël 

later heeft plaats genomen aan de Hooge tafel, durft hij met zijn voorstel niet voor den 

dag komen. 

„Zijne collega’s ouder zijnde en gevolgelijk ook wijzer, zouden hem met een 

afgunstig oog aanzien”. Heden ten dage zoude men allicht in zoo’n geval „de pers” tot 

voerwerk maken; wat echter meestal geen deugdelijk middel blijkt. Er wordt zoo veel 

op die wijze geklaagd! Het verstandigste is zich onderhands te wenden tot wie de 

lakens uitdeelen; dezen luisteren gewilliger naar hetgeen de Faam niet uit trompet. 

Zoo dan ook handelt Daniël. En aangezien de lakens werden uitgedeeld door 

Heeren zeventienen in patria, zend Daniël het ontwerp via zijn broeder Balthazar aan 

drie Amsterdamsche Bewindhebbers, met verzoek het verder te doen toekomen aan 

wie zijne plannen kunnen bevorderen. Jammer genoeg, is geen copie ingeregen bij het 

begeleidend schrijven, en kunnen wij dus niet oordeelen over het voorstel. 

 

Ondertusschen heeft Daniël met zijn geheele gezin betaald „de Bataviasche tol”; 

de eerste aanval van hetgeen naar het schijnt, veel geleek op gevangenis- of 

hospitaalkoorts. Wie daaraan niet in een dag of acht bezweek, kon er soms nog jaren 

lang aan sukkelen. Soep en gebakken vischjes vormden Daniël’s voorgeschreven 

diëet. Geen kost voor een man, die — nauwelijks hersteld — verzoekt te zenden: 

haring, zalm, bokking, sprot, rolpens en zoo voorts! Want gelukkig kwam Daniël op 

krachten, en zeker zal daartoe hebben bijgedragen de heugelijke tijding welke den 

23sten Juli 1739 brengt de binnenvallende „Arnestein”. Heeren zeventienen hebben 

hem aangesteld tot Raad Extraordinaris! Dadelijk ter vergadering ontboden met de 

twee andere uitverkorenen (Mr. Nicolas van Berendrecht en Nicolas Crul) — wordt 

hem na voorlezing van het besluit door den Goeverneur-Generaal Valckenier, den eed 

afgenomen en zitplaats aangewezen. (De Extraordinaris Raden hadden geen stem, 

tenzij als plaatsvervangers van een ordinair lid. Want steeds moesten aan de Hooge 

tafel zeven stemgerechtigden aanwezig zijn). 

Een uitkomst! Geen wonder dan ook dat „deze aanzienlijke eereplaats in de 

Oost-Indische wereld” Daniël’s gedachten „in de eerste plaats opleidt tot den 

oorsprong 

 



508 VI. 6. DANIËL, 1703—1754.  

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

en fontein van alle volmaakte giften, jegens Wien onze verplichte dankbaarheid 

onvolkomen blijft”. Ook zijne aardsche begunstigers zijn te danken; in de eerste plaats 

zijn broeder Balthazar — die zich zoo afsloofde voor de gewenschte bevordering. En 

hij weet niets beters dan den Oost-Indischen opschik, neef de Wilhem toegedacht, nu 

aan Johanna Boel, Balthazar’s vrouw aan te bieden voor hare kraamkamer (zij half 

jaar geleden bevallen van haar jongste kind). Tevens verzoekt hij zijn broeder na te 

gaan, welke presenten de nieuw verkozen Raden gewoon zijn aan hunne promotors 

aan te bieden, „want te Batavia kon hij dat niet uitvisschen”. 

Alvast zendt hij Burgemeester Sautijn een kasje beste theeboei en groene (thee), 

aan neef de Wilhem wat cordiaal en besoor, hetzelfde aan den heer van Castricum 

(Mr. Lieve Geelvinck), dien hij daarenboven een kleinen pedro de parco vereert. 

 

Maar ook deze medaille heeft een keerzijde: Daniël moet naar het kasteel 

verhuizen „waar het zeer bedompt en ongezond is wonen”. 

Dat Daniël met een bezwaard hart trok in het „kasteel”, behoeft niet te verbazen. 

Eigenlijk was het geen kasteel, doch een fort, ongeveer twee honderd meter in het 

vierkant, omringd door breede grachten en volgepropt met huizingen voor hoog, laag 

en zeer laag: Goeverneur, Raden, ambtenaren, klerken, soldaten, ambachtslieden, 

slaven en kettingboeven. Verder met regeeringsbureelen, winkels der Compagnie 

(welke ten deele in natura de soldij betaalde), werkplaatsen, kazernen en lange 

reeksen pakhuizen. Dit alles zéér gebrekkig omheind. Veiligheidshalve werden de 

kanonnen, vereischt voor de talrijke saluutschoten, niet geplant op die wallen, doch 

elders, uit vrees voor instorten! Zoo luttel was trouwens de vechtwaarde van het 

„kasteel”, dat tijdens Daniël’s raadschap het zuider gordijn werd afgebroken. 

Lach niet. Coen wist wat hij deed. Immers zijne houten wallen — de vloot — 

waren beter dan muren, in staat engelsche en portugeesche concurrenten te weren. 

Hoevele jaren daarna nog overheerschte onze vlag in de oostersche wateren! Dat 

tegen den inlander staketfels en aarden versterkingen voldoende beschutting vormden, 

daarvan kon Daniël zich in 1740 overtuigen. 

Van dat alles is thans geen spoor meer aanwezig. Onze negentiende-eeuwsche 

schoonmaakwoede heeft zóó grondig wallen, grachten en gebouwen opgeruimd, dat 

de plaats van het „kasteel” niet meer is aan te wijzen. Ook werd geen behoorlijke 

plattegrond bewaard. Wat niet kan bevreemden, waar de afbeeldingen der goeverneur-

generaals, welke eenmaal statig neerzagen op de Hooge vergadering, her- en 

derwaarts zijn verspreid, erger nog: de grafsteden dezer bekleeders der hoogste 

waardigheid niet werden geëerbiedigd. Zelfs niet Coen’s laatste rustplaats! 
Aan drie zijden van het vierkant gaven langwerpige pleintjes, met twee 

boomreien beplant, lucht en licht aan de triestige huizenpodding. Aan het zuidelijke 

(140 M. 
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lang 30  M. breed) lagen de woningen der hooge heeren en de secretarie (de klerken 

sliepen op de zolders). Op dat „paradeplein” werden inlandsche gezanten plechtig 

ontvangen en defileerden bij feestelijke gelegenheden soldaten en burgerwachten voor 

den Goeverneur-Generaal. 

Waar aan dat plein Daniël intrek nam, geeft hij zelf aan in een brief aan 

Balthazar. „Sla het groote werk van Valentijn op, en gij zult daarin een prent vinden, 

verbeeldende het voorplein van het kasteel, en in hetzelve een huis het dichtst aan uw 

linkerhand. Dit bewonen wij; maar de plaatsnijder heeft de stoep, de boomen en 

lantaarnpalen vergeten” 

De gravure aldus ontdaan van al het schilderachtige, maakt den doodschen 

indruk van een hollandsch hofje voor hoogbejaarden. Heel weidsch waren trouwens 

de woningen niet. Van elders is bekend de indeeling: een voorhuis met ter 

weerszijden een kamer, en drie kamers boven. Achter het één-kamer diepe huis 

galerijen; op den beganen grond steenen pilaren door bogen verbonden, terwijl op de 

verdieping houten pilaren schraagden het overhangend dak. Aan het einde van een 

smalle binnenplaats bevonden zich de keuken (toen „combuis” geheeten — 

herinnering aan de overvaart! — de bottelarij enz.). Daar en op de zolders van het 19 

meter lange, 9 meter tot het dak hooge huis zal het dienstpersoneel geslapen hebben 

— meest slaven. Nog zijn te Batavia te vinden enkele huizen in dien bouwtrant, 

keurig gemetseld en keurig afgewerkt; wat bewijst — zegt Dr. de Haan, dat de 

ambachtslieden der Compagnie beter onderlegd waren in hun vak dan wie thans in de 

Oost het handwerk uitoefenen. Ook nog uit dien tijd aanwezige meubels bevestigen 

dat oordeel. 

 

Bezichtigen wij thans even de stad tot beter begrip der latere gebeurtenissen. 

Het fort-kasteel was door een ophaalbrug verbonden met een ten zuiden gelegen ruim 

voorplein, waarop exercitiën (en executiën) plaats vonden. Van dit voorplein, door 

grachten omgeven, kwam men over een tweede ophaalbrug in de eigenlijke stad, 

welke zich eveneens zuidwaarts uitstrekte, en — gelijk reeds werd aangestipt — door 

vele grachten was doorsneden. Niet gebonden aan oude grondslagen, deed de 

ontwerper de straten en grachten elkaar rechthoekig kruisen evenals zulks ten onzent 

bijv. te Elburg is het geval. 

Hoe hoog ook geprezen door den tijdgenoot, te oordeelen naar teekeningen uit 

die dagen, zouden grachten en straten — zelfs de beroemde Tijgersgracht — nu op 

ons een tamelijk sjofelen indruk maken.1) Waarbij komt, dat evenals in alle snel 

groeiende 

                                                

 
1) Toevalligerwijze bleef althans van buiten ongerept behouden, het huis dat „neef” Schagen deed zetten op 

Kalibasar West, ten zuiden van de Bank voor Indië. Wijselijk was de Directeur-Generaal zijne vochtige residentie 

in het kasteel ontvlucht, welke dan ook weinig later onbewoonbaar werd verklaard. „Oud-Batavia” geeft een 

afbeelding van de binnenplaats dier huizinge, welke licht gaf aan de zaal, die naar den plattegrond van een ander 

dergelijk huis te rekenen, ruim 6 meter hoog zal zijn geweest, 10 meter breed en 20 meter diep. Wist men niet dat 

dit verblijf indertijd op 13 à 15 duizend rijksdaalders was geschat, men zoude naar die afbeelding te rekenen, zich 

wanen in een Amsterdamsche achterbuurt! Van de vroegere, zeer sierlijke binnenbetimmering kan men zich een 

denkbeeld maken door de — eveneens in dat werk afgebeelde — „Compagnie’s kamer” in het museum van het 

Bataviaasch genootschap, afkomstig uit het naaststaande huis (de Bank), waarin toenmaals de Academie der 
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nederzettingen in nieuwe landen, rijk en arm broederlijk naast elkaar hokten, en de uit 

verschillende hemelstreken aangewaaide kolonisten ieder medebrachten eigen 

gewoonten en eigen smaak. Op de hoeken winkeltjes of kroegen, evenals nu nog op 

de deftigste grachten van Amsterdam. Deze natuurlijk gehouden door Chineezen, die 

de Compagnie met ruimen handelsblik niet aanwees een bepaalde wijk, doch toeliet 

zich overal te nestelen op de best gelegen plaatsen voor nering en bedrijf. De heele 

kleinhandel en een aanzienlijk deel van den groothandel kwam dan ook van lieverlede 

in handen dezer onvermoeide oosterlingen. 

Een smalle binnengracht omringde de stad, waarop volgde een steenen, niet 

hooge wal, met bastions. Ten slotte een zeer breede buitenwacht. Derhalve evenals te 

Amsterdam: vóór en achter burgwal. Ook de afmetingen van Batavia doen denken aan 

die van oud Amsterdam begrepen tusschen Singel, Kloveniersburgwal en Y. 

Enkele bruggen met versterkte poortgebouwen leidden naar de buitenwijken: 

kampongs van Javanen, Chineezen en andere oosterlingen. De moerassige zeezijde 

van het kasteel hield de Compagnie voor zich tot opslagplaats, enz. Wat de bevolking 

betreft, schat de reeds genoemde landsarchivaris deze in het grootste tijdperk van 

bloei (juist voor de eerste hevige malaria-aanval in 1732), op twintig duizend binnen, 

en tien à vijftien duizend buiten de muren. Van deze bevolking vormden slaven het 

meerendeel; de Chineezen zullen niet meer dan een vijf duizend sterk zijn geweest, 

zoodat zéér overdreven is het gerucht (dat nog steeds de ronde doet) alsof bij de 

chineesche troebelen van 1740 tienduizend langstaarten waren omgekomen. 

Die troebelen zijn thans kortelings te behandelen, want zij doen Daniël vele 

angstige dagen doorbrengen, bezorgden hem een hoogst onaangename opdracht, en 

óók voor de Gompagnie hadden ze schromelijke en onverwachte gevolgen. 

 

Tot recht begrip van wat zal volgen, is vele jaren terug te gaan: tot de 

verovering door den chinees Coxinga van de nederzetting der Compagnie op 

Formosa, (1661). Van toen af bevorderde de Indische regeering zooveel mogelijk den 

directen aanvoer naar Batavia van waren uit het Hemelsche rijk. Doch met die 

goederen kwamen tevens emigranten uit dat overbevolkte land; vooral zeer arme. 

Steeds groeide de stroom, 

 

                                                                                                                                       

 

Marine was gevestigd, van welke Daniël was curator. In dat ruim 80 meter diepe pand, reikende tot de Roea 

Malaka, woonde en overleed later (1755) Balthazar’s broederlijke vriend Stein van Gollenesse, evenals Schagen 

vroeger, Directeur-Generaal. 
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en hoewel reeds van Riebeeck (1709—1713) maatregelen nam om dien te stuiten, 

werd ten slotte in 1727 de aanvoer van behoeftige Chineezen zóó groot, dat de 

openbare veiligheid werd bedreigd, en zeer drastische maatregelen waren te nemen, 

die natuurlijk aanleiding gaven èn tot misbruiken èn tot groote verbittering. Het aantal 

zwervende Chineezen nam eer toe dan af, waarbij kwam dat de sterk door de 

regeering bevorderde suiker-industrie, (genoegzaam geheel in handen der Chineezen) 

was eene seizoen-industrie. Als de suiker-campagne was afgeloopen en de molens dus 

stilstonden. vagabondeerden de koelies, vielen in benden de buitenposten aan en 

maakten de toenmaals nog zeer boschrijke ommelanden onveilig. 

Wel had reeds in 1732 de regeering gelast de zwervers naar de Kaap te zenden, 

doch dit besluit werd slapjes uitgevoerd; was dan ook den daarginder wonenden 

Europeanen niet aangenaam. Eindelijk werd op voorstel van den oud-goeverneur van 

Ceylon van Imhoff, den 25sten Juli 1740 besloten die ongewenschte vreemdelingen 

naar dat eiland over te brengen, om daar als kaneel-schillers dienst te doen. Dit was de 

druppel, waardoor het vat overliep en de Chineezen deed besluiten hun voornemen ten 

spoedigste te verwezenlijken. De wildste geruchten toch deden de ronde: het heette 

dat de opgepakten nooit Ceylon bereikten, maar onderweg over boord werden gezet. 

Zulke praatjes behoeven niet te verbazen: nog in den aanvang der huidige eeuw was 

de Siciliaan uit de volksklasse vast overtuigd dat op last der Italiaansche regeering de 

politie met medeweten en steun der medici, door vergif wilde stuiten den al te grooten 

aanwas der bevolking op dat eiland („Wat Goethe niet zag in Sicilië”, de Gids, 1912). 

Was het dus buiten de stad verre van rustig, ook binnen de muren begonnen de 

zonen van het Hemelsche rijk op te spelen. In 1739 moesten zelfs officieel de 

Schepenen klagen over de verregaande bemoeizucht van den kapitein-chinees 

Nihoekong en den „zoogenaamden” Chineeschen Raad, ten gevolge waarvan bijna 

geen zaken van Chineezen voor het Schepencollege werden gebracht. Die Raad 

besliste — zeggen Schepenen — in crimineele en belangrijke civiele zaken, en 

oefende genoegzaam naar eigen willekeur uit een hooge, middelbare en lage 

jurisdictie. Zoo hadden dus de Chineezen gevormd een staat in den staat! En al te 

gedwee had zelfs in 1729 de regeering toegestaan aan hunne 

hoogwaardigheidsbekleeders zich een groote pajong te laten nadragen, hetgeen 

europeesche schippers en officieren streng was verboden! 

De mindere Europeaan: matroos en ambachtsman, zag natuurlijk met leede 

oogen den steeds groeienden rijkdom van heidenen, bij wie zij wegens drank en 

levensbehoeften diep in schulden staken. Als pandjesnemers en woekeraars toch, 

vervulden de Chineezen te Batavia dezelfde rol als de „opgezetenen” in het oosten 

van ons werelddeel; en dezelfde oorzaken moesten wel bij de eerste gelegenheid de 

beste tot gevolgen leidden als wij laatstelijk nog waarnamen in beschaafd, althans 

quasi-beschaafd Europa. 

Daarenboven was onze verhouding tot de Javaansche vorsten en grooten geen 
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zeer aangename. Wij monopoliseerden den handel in hun gebied .... En hadden wij 

ons niet in hun land genesteld, min of meer hardhandig? Allerwege dus onrust, schrik 

en haat; en zoo zich slechts een leider opwierp, konden gemakkelijk de 

christenhonden uit het land worden gebonsd. 

Daniël’s thans volgende brief, in het geheel overgenomen, leert ons wat verder 

geschiedde. Hij is gedagteekend 10 Nov. 1746, dus zeer kort na de gebeurtenissen. En 

zoo deze niet eerder werd geschreven, is zulks omdat op postgelegenheid was te 

wachten: het vertrek der retourschepen. Blijkbaar onder den indruk ietwat haastig 

gepend, is ter verduidelijking door schrijver dezes hier en daar cursief tusschen 

haakjes een woord ingevoegd; ook zijn somwijlen komma’s door punten vervangen. 

 

Waarde en hooggeachte broeder en zuster. 

Behalve de algemeene bezoeking waarmede het God Almachtig behaagd heeft deze stad en 

zijne inwoners te bezoeken, en waarvan in het vervolg dezes zal gehandeld worden, is Zijne 

kastijdende hand over ons in ‘t bijzonder nog zwaar geweest, want het heeft Hem behaagd den 

eerst ondergeteekende, vermoeid en afgesloofd door het uitvoeren van afschuwelijke commissiën 

(het toezicht houden op het zuiveren der stad, het begraven der lijken uit de puinhopen, enz.), op 

het ziekbed te werpen, en met hevige koortsen, waarvan de eerste drie etmaal duurde, te bezoeken. 

Doch gelijk Zijne vaderlijke Goedertierendheid onder Zijne kastijdende roede zoo klaarlijk 

heeft doorgeschenen in al den toedracht dezer vreeselijke rebellie, alzoo is Zijne barmhartigheid 

ook over ons in ‘t bijzonder overvloedig geweest. Want het heeft Zijne goedertierendheid behaagd 

de middelen tot mijne herstelling zoo verre genadiglijk te zegenen, dat ik op den 7den dezer mijne 

kerkgang gedaan, en thans deze in tamelijke gezondheid de eer heb aan UEd. te karteeren, en in 

een kort verhaal — zooveel mijne krachten toelaten — te communniceeren het boos en 

onmenschelijk verraad en woedend oproer der Chineesche natie, voornamelijk uitgebarsten op den 

8en October laatst leden, en waaraan bijna al hare hoofden, zoo in de stad als in de ommelanden, 

schuldig waren; voorgenomen hebbende onder haar generaal hoofd (die men zegt van vorstelijken 

afkomst te zijn, doch om gepleegde rebellie jegens zijn vaderland doodschuldig verklaard, eenigen 

tijd herom gezworven en eindelijk hier clandestien aangeland is, zich eenigen tijd in een afgelegen 

tuin op den weg van de Fluit opgehouden hebbende) in de nacht vóór den 8 October op deze stad 

van binnen en van buiten tegelijk aan te vallen, de poorten en wachten te overrompelen, 

vervolgens met het kanon van de stad het kasteel te benauwen of andersints uit te hongeren, en 

niet te rusten voordat alle de Nederlanders vermoord of verdelgd zouden zijn. De heer van Imhoff 

(Raad van Indie) waagde zich zelf wel, met tegen hen met eenig krijgsvolk boven Tanabang op te 

trekken, om — was het mogelijk — de oproerigen door zachte middelen tot stilstand te brengen, 

door de tusschenkomst van twee stokoude Chineezen hare intentiën en de redenen van dezen 

oproer doende afvragen, die zij dan ook op een zeer trotsche en vermetelde wijze te kennen gaven 

door een brief quasi aan den Kapitein geschreven1), aanvallende daarop gemelde heer en zijn volk, 

die hen 

                                                

 
1) Van Imhof werd vergezeld door den buitengewonen Raad van Aarden, met twee honderd Europeanen en 

ettelijke compagniën vrije Baliërs, Macassars en landtroepen. Het antwoord der Chineezen hield in dat zoo men 

hunne landgenooten, op Ceylon gevangen gehouden, niet vrij liet, zij besloten waren te vechten zoolang zij een 

druppel bloeds in de aderen hadden. Het aantal naar Ceylon gestuurden was echter zéér gering: een vijftigtal 

dieven! Het was dus feitelijk een voorwendsel, gelijk die gezocht worden om oorlog te rechtvaardigen. Men denke 

slechts aan het begin van den wereldoorlog: gefantaseerde overschrijdingen van de Duitsche grens, schimmen van 

vliegmachines gezien boven Neurenberg, enz. enz. 
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teruggedreven (heeft) en stedewaarts geretourneerd is. Wanneer (waarop) zij (de Chineezen) dan 

ook dit boos attentaat waarlijk en met ter daad ondernomen, en — zoo verre het God Almachtig 

niet goedertierendlijk verhoed heeft — uitgevoerd hebben, vermoordende onze bezetting op de 

Qual, (een buitenpost van vijftien man onder een sergeant) en aanvallende op twee commando’s 

tot versterking van Tangerang en Taniongpoere afgezonden, het een onder den luitenant Arents, 

bestaande uit 50 Europeanen en 100 Baliers in ‘t geheel, en het andere onder den vaandrig 

Rengers, half zoo sterk, op weinigen na afmakende. Hebbende daarenboven de stoutheid niet 

alleen (om) onze buiten posten iterative reizen (herhaaldelijk) te attacqueeren, maar zelfs op de 

voorsteden en de inlandsche wachten aldaar, onder het opsteken hunner vaandels en een vreeselijk 

geschreeuw aan te vallen, het wachthuis in ‘t gezicht van de Diestpoort nevens de brug 

afbrandende, (de brug ten zuiden der stad, toegang gevende tot een Chineesche voorstad) 

waardoor deze getrouwe lieden, hun kruit meest verschoten hebbende, genoodzaakt werden te 

retireeren onder het kanon van gemelde poort. Waaruit dan 5 à 6 schoten gedaan zijnde, die 

woeste hoop begon te deinzen, en de burgerij, opnieuw voorzien (van kruit) met nieuwen moed 

aanvallende, haar verbrande post weder begon te herwinnen. 

 

Ondertusschen had hun sein van binnen (bestaande in het afbranden van eenige adappen 

kussen) ons doen op tegen middelen beacht zijn; doende ten eerste omklinken (omroepen) dat 

geen Chinees zich dien nacht buiten zijn deur zou hebben te vertoonen, of dat men op hem zou 

losbranden. Dit, en een sterk patrouilleren, zoo der burger- als Compagnie(‘s) cavalerie, behalve 

een compagnie grenadiers en de stadscompagnien der pennisten (factoors en kantoorbedienden) 

hebben hen zoodanig met Gods hulpe benauwd, dat niemand, als ter sluiks, zijn hoofd uit het 

venster dorst te steken, (of) schoon zij van allerlei moordgeweer, harnassen, buffellederen 

borstlappen en schilden overvloedig voorzien, vaandels en bekkens tot de verzameling gereed 

hadden, en zij den aanval van buiten, duidelijk genoeg konden hooren.1) 

‘s Morgens vroeg werd geordonneerd dat de officieren der Justitie door de stad verdeeld, en 

behoorlijk geassisteerd, de suspecte huizen zouden visiteeren, de onwilligen dwingen, en de 

schuldigen confineeren. Doch al ten eerste resistentie ontmoetende uit het huis van den Kapitein 

dezer (Chineesche) natie Nihoekong, en eenige anderen, begon dit sammelen (dralen) de matrozen 

op de werf te vervelen, die vlammende op roof, losgebroken als dolle honden op de huizen der 

Chineezen daaromtrent aanvielen, en geholpen door een partij uit de pennisten, in korten tijd een 

groote menigte schuldigen en onschuldigen te neder legden. Waarop die van de anderen wijken, 

vermeenende dat zulk uit ordre der regeering geschiedde (gelijk sommigen hen verzekerden) mede 

de handen aan ‘t werk sloegen en in ‘t kort een ijselijk bloedbad aanrechtten, terwijl het huis van 

den Kapitein (-Chinees) uit het welk, en uit één à twee branderijen buiten de stad somtijds op (de 
onzen) werd geschoten, door geweld van het kanon moest geopend, en door het vuur gezuiverd 

werden van een menigte boeven, daarin verborgen. Waarop men welhaast de stad aan alle hoeken 

in vuur en vlam zag staan; wordende vele Chineezen, brandstichtende, in flagranti delicto 

geatrappeerd. Waarvan sommigen op stonds, en anderen kort daarna in de boeien met hunne 

medegevangenen, meerder en minder schuldig, ruim 500 koppen, werden te neder gemaakt, 

terwijl door de Goddelijke goedheid, in dien hevigen brand aan alle kanten tegelijk (waarin onze 
fraaie kerken en kostelijken Compagnie’s pakhuizen het uiterste gevaar liepen, ja de 

 

                                                

 
1) Op verscheidene der later binnen de stad in Chineesche woningen buitgemaakte vaandels waren leuzen 

aangebracht, welke duidelijk het doel bewezen. 
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geheele stad scheen in een puinhoop te verwisselen), niet meer dan één Christenhuis, zijnde dat 

den bakker Wasbeek, beschadigd is; terwijl vele der Chineezen waarin kruit of vuurwerken 

verborgen waren — met een ijselijk gekraak opvlogen. Voornamelijk een branderij, even buiten 

de Utrechtsche poort, (de westpoort der stad), in welker ruïne ook eenig ijzer kanon gevonden is, 

nadat dezelve met een schrikkelijken slag en gedreun — dat eenige minuten duurde — was in de 

lucht gesprongen. 

Hierop sloeg men aan ‘t rooven en plunderen, zonder eenig reguard te slaan op de 

vermaningen der regeering, zoo min als op de sabels der ruiterij; onder elkander vechtende om den 

buit, tot (dat) sommigen aan arm of been verminkt, of met een bebloede kop, zijn geroofde (aan) 

een sterker moest overlaten. Te beklagen is het, dat velen, die nogal voor fatsoenlijke lieden 

passeeren, door hun gewone hebzucht aangezet, zich ook hiermede bezoedeld hebben. 

Buiten de stad ging men denzelfden gang, wordende nergens een Chinees vernomen of was 

terstond afgemaakt, waardoor (waarom) velen hun zelven, meest door de strop, het leven benamen 

of met hunne huizen verbrandden. De vrouwen en kinderen hadden zij twee dagen bevorens meest 

alle de stad uitgezonden, totdat poorten en boomen gesloten, haar den verderen uit- of ingang 

verhinderden. 

 

De brand eindelijk door God’s goedheid gebluscht, en een menigte van lijken met prauwen 

naar de boom gesleept (de tolboom in de rivier), behalve die in de rivier geworpen, met den van 

zelf afgedreven, begon het Gerecht weder eenig gezag te voeren, en het overgeblevene van den 

roof uit de puinhoopen verzamelend, in zekerheid te stellen. 

Ondertusschen hadden de muiters hun bekomst voor ditmaal van de stad, doch roofden en 

moordden in de ommelanden alles weg. De kerk op Toegoe hebben de booswichten in de asch 

gelegd, onder voorgeven, zoo men zegt, dat de Christenen anders hun God tot bijstand in dezelve, 

tegen hen zouden aanroepen, en alle inwoners verdreven. Ook zich in een menigte suikermolens 

en voorname huizen op het land verschanst, onder anderen op Tanjongprioe, de buitenplaats van 

den heer Crul, alwaar kapitein van Oosten, met een compagnie grenadiers hen onverwacht een 

morgengroet brengende, zij verstoven als kaf voor den wind; hem vijf stukjes kanon (waarvan zij 

er drie gelost (afgevuurd) hadden, een vaandel, etc., tot buit latende. Een ander corps onder 

kapitein Crummel brak door, daar zij de communicatie tusschen de veldschans en Tangerang en 

Ankee gesloten hielden; in den weg twee suikermolens, niet zonder heftige resistentie 

veroverende, met eenige vaandels en den kop van een der voornaamste rebellen. 

Doch naar Tangerang op marsch zijnde, hield de vijand Cadaong, de buitenplaats van Zijne 

Edelheid Zwaardecroon zaliger, bezet; de weg dwars opgedolven en met omgevelde boomen als 

andersints toe gestopt hebbende. 

Een commando van ruiters, mariniers en Baliërs afgezonden zijnde, hebben hen de passage 

weder geopend en de retraite beveiligd, waarna nog verscheidene schermutselingen zijn 

voorgevallen, in de welke de onzen door Gods genade getriumpheerd hebben; zelfs in een zware 

attaque op den 28en voorgevallen aan eene versterkten, met 1½ steens muur expres omringden 

suikermolen, voorzien van 5 stukken zwaar kanon, van zeer hard en dik hout gemaakt en met 

ijzeren banden suffisant beslagen, in schietgaten gelegd en met schroot geladen, waardoor ons 

arme volk menschelijker wijze (gesproken) had moeten vernield worden, indien God niet 

goedertierendlijk hunne zinnen verward had, waardoor zij de onzen op het bloote (open) veld 

uittartten en slag leverden. Waarin velen neder geschoten, en nog meerder in de rivier verjaagd en 

verdronken zijn, zonder dat wij één man daarbij verloren. 

Waarna om den zwaren regen, die de wegen voornamelijk voor ‘t kanon onbruikbaar 

maken, deze detachementen terug ontboden zijn; moetende gedogen dat de rebellen op Bacassi 

conjungeeren (vereenigen) in menigte samenrotten en zich aldaar verschansen. Doch God zal deze 

booswichten verder voor Zijn aangezicht verdoen, en Zijn volk redden uit hunne hand, door Zijne 

grondelooze goedertierenheid! 
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Het beantwoorden uwer geëerde missiven van 28 Sept., 2 en 5 Oct., mitsgaders ultmo 

December des vorigen jaars, zijn wij genoodzaakt om de kortheid des tijds uit te stellen tot het 

vertrek der nog twee resteerende Amsterdamsche retourschepen „Nieuw Walcheren” en 

„Hilverbeek”, die in het laatst van deze maand, buiten onverhoopte toevallen, de reis naar het 

vaderland staan te ondernemen. Terwijl verhopen (dat) UEd. onze laaste gedienstige van ultmo 

Maart passo wel zal zijn ter hand gekomen. Dienende ondertusschen tot communicatie dat wij de 

fraaie tuigen (waarvoor wij schuldigen dank betuigen), het zakje met 315 ducatons, een doosje 

met pruiken, het doosje van zuster Johanna, boekzalen (boeken), etca, wel en te rechter tijd hebben 

ontvangen, benevens drie vaatjes met haring, bokking en sprot, alsook de rekening-courant. Met al 

hetwelk wij zeer in onze schik zijn, UEd. voor de genomen moeite allezins verplicht blijvende. 

Doch de twee vaten bier en de pot met Haarlemmer worst zijn met (schip) „Rooswijk” 

verongelukt. Gelieft nochthans daarvan onze dankbaarheid aan de zenders te betuigen, terwijl deze 

reis vordert met het Rotterdamsche schip „Hofwegen”, onder bewaring van diens opperchirurgijn 

Jacob Frederik Taddel, met een pakje in wasdoek, met UEd. naam beschreven, waarin een paar 

chitsjes voor zusje, een paar dito voor vader benevens een gemonteerde rotting met W.N.; een 

paar dito voor zusje Johanna, en nog een paar voor broeder Jeronimus. Aan de goede bestelling 

van dien, bij behouden varen, twijfelen wij geenszins, wanneer UEd. de goedheid wel zult hebben 

den besteller, (die tot Amsterdam thuis behoort) naar vermogen dienst te doen in ‘t geen hij UEd. 

zal verzoeken. 

Waarmede deze besluiten, UEd. en lieve kinderen Gode ter bewaring bevelende, en met alle 

mogelijke liefde en hoogachting deze onderschrijvende, Waarde en Hooggeachte broeder en 

zuster, 

 

 Batavia UEd.’s D. W. en verplichte broeder en zuster 

 in ‘t Kasteel   D. NOLTHENIUS. 

 den 10 November   MARIA JUDITH NOLTHENIUS. 

 Ao 1740.   geboren SLOTSBOO. 

 

P.S. broeder Paradijs onderneemt thans de tocht naar ‘t lieve Vaderland met een der 

Bengaalsche retourschepen. 

God verleene hem gelukkige reize. 

 

Bovenstaande brief met dat zoo nuchtere slot, sober en toch zoo levendig 

beschrijvend het gebeurde, geeft mijns inziens, juist weder het voorgevallene. Het 

verhaal heeft het voordeel boven andere langere, (o.i. in het Vaderlandsch 

Woordenboek van Kok) van te zijn aus einem Guss, en door een lid der regeering — 

die geheel op de hoogte was — gericht aan een volkomen vertrouwd persoon. Eenige 

gegevens van andere zijde mogen den brief aanvullen. 

Inderdaad werd de samenzwering lang te voren (1734) beraamd, doch 

verschoven wegens het overlijden van den raddraaier. Deze liet zijn zoon — den 

kapitein-Chinees Nihoekong, (genoemd in Daniël’s brief) — beloven zijn werk voort 

te zetten. Zeer geslepen, wist Nihoekong het Goevernement in slaap te wiegen. 

Immers zooals hij zeide: zoovele jaren toch hadden de Chineezen onder de 

bescherming der Compagnie alle mogelijke vrijheid genoten, wat reden dus om op te 

staan? Daarenboven zijne natie was zóó vredelievend! Zoo zeer wist hij zijne 

Meesters te overtuigen, dat toen 26 September een viertal zijner landgenooten de 

Regeering waarschuwden dat er wat 

 

los was, daaraan geen geloof werd gehecht. Ja, sterker nog: op den bestemden dag, 9 

Oct., kwam Nihoekong op ‘t kasteel. 
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Binnen de stad hadden de Chineezen, zonder argwaan te wekken, zich kunnen 

voorzien van wapenen, zelfs van geschut; daarbuiten waren sommige suikermolens 

(die alle aan Chineezen toebehoorden), ook zonder kwaad vermoeden te wekken, als 

kleine forten ingericht met muren en schietgaten; terwijl zij voorzichtigheidshalve 

vrouwen en kinderen uit stad zonden, totdat zulks — te laat — werd belet. Zelfs 

vertrouwbare berichten over het wemelen van Chineesche benden in de ommelanden 

namen niet de schellen weg voor de oogen! Integendeel: van Imhoff — zooals 

Daniël’s brief aanstipt — werd afgevaardigd om „door zachte middelen het optrekken 

tot stilstand te brengen”. Zachte middelen! Wat natuurlijk werd beantwoord door een 

ultimatum hunnerzijds. 

Maar het beste bewijs voor overgroote lankmoedigheid, was wel het talmen met 

het zoeken naar wapenen en geschut bij de Chineezen binnen de wallen. De vijand 

stond al voor de Diestpoort, brandde aan de Utrechtsche poort het wachthuis af; reeds 

was door de Chineezen in stad, door het in brand steken van adappen kussen, aan de 

oproerige benden het sein gegeven tot gemeenschappelijken aanval (8 Oct.), en eerst 

in den loop van den volgenden dag (9 Oct.) ging de justitie over tot huiszoeking! 

De kapitein-Chinees, die zooals reeds vermeld, nog ‘s morgens op ‘t kasteel was 

gekomen met familieleden, ten einde alle kwaad vermoeden af te weren, wierp thans 

het masker af en verzamelde om zich een vierhonderdtal volgelingen. Ook andere 

welgestelde Chineezen kozen nu openlijk partij voor de opstandelingen. Van alle 

kanten stegen in de stad de vlammen op, door de Chineezen aangestoken teneinde de 

verwarring te vergrooten. En Batavia zoude zeker met den grond zijn gelijk gemaakt, 

indien niet de Europeesche bevolking zelf had ingegrepen, waar de Overheid talmde. 

Toch scheen dat talmen gewettigd. De beweringen van Nihoekong strookten 

immers volkomen met wat het koele verstand leerde? Waarom zouden de welgestelde 

Chineezen in stad zich verbinden met de havelooze benden daarbuiten, die 

ongetwijfeld hunne bezittingen niet zouden sparen? 

Zoo dachten dan ook Weeskamer en Boedelmeesteren, die onvervaard 

aanzienlijke bedragen hadden uitgeleend op onderpand van huizen en erven, 

toebehoorende aan wie zij beschouwden als steunpilaren van ons gezag. Maar de 

Hooge regeering vergat, dat niet enkel het gezond verstand des menschen doenen 

laten beheerscht, doch dat gevoelsredenen soms veel grooter invloed hebben. En dat 

wie de kans schoon ziet om zich te ontdoen van een juk — hoe licht ook in het oog 

der meesters — geen opofferingen te zwaar zal achten. 

Nog andere overwegingen versterkten de „Hooge tafel” in haren waan: Het was 

niet de eerste maal dat de Compagnie voor heete vuren stond. 
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Een twintigtal jaren geleden had een halfbloed, Pieter Erberveld, gesteund door 

inlandsche grooten, zich een aanzienlijken aanhang verworven en een plan beraamd 

dat doet denken aan den Siciliaanschen vesper en de Bartholomeusnacht — welke 

trouwens buiten Europa vele voorgangers en navolgers hebben gevonden.1) Op 

Nieuwjaarsdag 1722, als ieder zorgeloos feest vierde, zoude men kasteel en stad 

overrompelen, alle Europeanen vermoorden en een Mahomedaansch rijk stichten. 

Erberfeld werd echter door een zijner slaven verraden, en met 18 

medeplichtigen ter dood gebracht; zijn woonhuis aan den weg naar Jakatra gesloopt, 

en aldaar een nog staande schandzuil opgericht met opschrift, inhoudende dat 

niemand op die plek ooit zoude mogen bouwen, timmeren, metselen of planten. Zulke 

maatregelen waren niets ongehoords: twee eeuwen lang gaapte te Florence een bres 

van negen meter breedte op de eerste verdieping van het huis naast het paleis 

Riccardi, waar in 1537 Alessandro de Medici, hertog van Urbino, door zijn neef 

Lorenzaccio was vermoord (Flos Etruriae”. Gids 1916). 

En had in vroeger tijden, toen ons gezag geenszins zoo stevig was bevestigd, 

niet eveneens gefaald zulk een poging? Dat complot van Jan Peekel, onder 

Goeverneur-Generaa1 van Diemen (1636—1645), was zonder moeite gesmoord, 

hoewel zoo goed als zeker ook toen daarbij waren betrokken inlandsche vorsten en 

grooten. 

Maar begrijpelijk dat de matrozen op de onverdedigde werf minder gerust 

waren dan de Heeren in het veilige kasteel, en hun — gelijk Daniël verhaalt — het 

talmen der regeering begon te vervelen. Niet enkel liep eigen have en leven gevaar, 

doch vermoedelijk hadden vele janmaats liefjes in stad, die zeker niet zouden 

gespaard worden bij een algemeenen moord. En ook de „pennisten” zullen gevreesd 

hebben voor betrekkingen buiten het kasteel. 

Wel verklaarbaar dat eenmaal het lagere volk losgebroken, de burgerwacht en 

het kleine troepje Compagnie’s soldaten dit niet tot reden kon brengen, te meer daar 

ook muren en poorten nog te beschermen waren tegen den buitenstaanden vijand. 

Zoo de Chineesche troebelen hierboven uitvoerig werden beschreven, 

geschiedde zulks om recht te stellen wat men in patria verdraaide, waar men de 

Indische regeering — niet zonder bijbedoelingen — betichtte den „Chineezenmoord” 

te hebben gelast. Eene uitdrukking, welke zoo zéér „insloeg”, dat sedert dien de 

troebelen steeds met dit woord worden aangeduid. Wij, die in de laatste jaren — 

tijdens en na den wereldoorlog — zooveel schrikkelijker gebeurtenissen zagen 

afspelen, weten hoe machteloos autoriteiten staan tegenover uitingen van blinde 

volkswoede, en beschuldigen niet langer wie hulpeloos moesten afwachten tot de 

storm bedaarde. En wie zich liever 

 

                                                

 
1) Was deze — min of meer — verwant aan de Rotterdamsche Erberfelts (nevan van Daniël, blz. 17).? In 

alle geval is het dan een pleister op de wonde, dat een dertigtal jaren later (1749) een van dien zelfden naam, 

zaakgelastigde was te Amsterdam van den Pruissischen koning. 
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niet den jongsten wereldoorlog in het geheugen roept, herinnert zich althans hoe door 

beschaafden in Frankrijk werd huisgehouden, niet enkel maanden lang tot den val van 

Robespierre toe, maar jaren lang daarna totdat Napoleon met vaste hand de teugels 

greep. 

Hebzucht deed het overige. Een der uit den band gesprongen Europeanen, de 

kuipersgezel Schwarz van duitschen bloede, erkent openhartig in zijn autobiographie 

dat had zijn buurman, mit welchem vorher zum öfftern gegessen und getrunken, niet 

zulk een vet varken bezeten, hij hem heusch niet de hersens zou hebben ingeslagen. 

Het was trouwens geenszins de fine fleur, die trok naar den Oost! 

Doch waarom — zal men vragen — in patria het ongetwijfeld zeer te betreuren 

gevolg zóó op den voorgrond gezet, dat werden vergeten de geheele opstand en de 

zoo hachelijke toestand van onze landgenooten daarginder? Waarom enkel tranen 

gestort voor de gevallen Chineezen? Zoo zong Willem van Haren: 

 

Wat treurtooneel is dit? Wat volk wordt hier mishandeld? 

Wiens vuur is ‘t dat dees veste op ‘t ijsselijkst doorwandelt? 

‘t Zijn Kristenen! Het zijn, o Hemel, Batavieren! 

Veel doller dan ten strijd en wraak gehitste stieren; 

Meer schrikkelijk dan de Draak in ‘t woest numidisch woud, 

Van gift gezwollen en het hoofd gekroond met goud, 

Of tijgers brullende van vreugd in het verscheuren. 

 

Dat Willem van Haren, knusjes in patria gezeten bij een helder brandend 

turfvuur, voor dieven beschermd door een paar ratelwachten, de doodsangsten 

doorgestaan door zijne landgenooten in ‘t Oosten als quantité négligeable 
beschouwde, moet niet te zeer verbazen. De algemeene menschenmin (seit 
umschlungen Millionen!) der tweede helft van de 18de eeuw heeft de eerste helft 

voorbereid, en dichters zijn nu eenmaal idealisten. 

Maar velen werden door minder edele drijfveeren bewogen. Wee den wolf, die 

in een slecht gerucht staat! De O.I. Compagnie was allerminst populair; zelfs niet bij 

de participanten (aandeelhouders), die de vette dividenden van vroeger zagen slinken, 

en daardoor tevens den koers der duur betaalde aandeelen. 

Zoo de Compagnie in 1720 nog 40% had uitgekeerd, derhalve drie maal meer 

dan het indertijd vastgestelde minimum van 12½% daarna daalde van lieverlede het 

dividend inderdaad tot dat lage cijfer. En natuurlijk kelderde in evenredigheid de 

koers der aandeelen. En dat terwijl de aandeelhouders sommige Goeverneurs en 

Raden met schatten beladen zagen thuis komen! (Hoe dikwijls nu nog misgunt men 

niet directeuren van handelsondernemingen hunne tantièmes!) 

Maar grooter in aantal waren de ontevredenen, die niets van het Indisch goud in 

hunne zakken zagen druppelen: kooplieden, die het monopolie van de Compagnie in 

hun eigen handel belemmerde; óók talrijken, die door de Indische baten de staats-kas 
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hoopten te stijven en zoo eigen belastingaftrek te verminderen. En ten slotte zeker 

allen die gaarne de plaats van Heeren zeventienen hadden ingenomen — om dan 

vermoedelijk … precies hetzelfde te doen, doch ten eigen bate! 

Konden laatstbedoelden eerst in 1795 hun doel bereiken, toen de O.I.Cie 

„vernietigd” werd, meermalen kon een poging worden gewaagd. Want de Compagnie 

leefde en werkte krachtens een octrooi van de Staten-Generaal. Dit octrooi, in 1700 

verlengd voor veertig jaren tegen een aderlating van drie millioen gulden, was in 

afgeloopen. „Apropos — schrijft Daniël 30 Nov. 1740 — hoe slaat het toch het 

octrooi der Compagnie? Het is waarlijk beklagenswaardig; ’t is alsof de Hemel met 

dezelve een eind wil maken; de straffelooze inhaligheid en bedrog van vele hare 

dienaren contribueeren daartoe ook niet weinig”.. 

Daniel kon niet weten — de verbinding met vaderland was zoo langzaam — dat 

het octrooi reeds was verlengd. Doch slechts met één jaar; daarna nogmaals voor één 

jaar, en vervolgens (1742) voor 12 jaren tegen uitkeering van 3% der dividenden. 

Dit alles maakt begrijpelijk waarom, hoewel de toestanden in patria niet veel 

beter waren — trouwens nergens ter wereld — de vaderlandsche pers, gaarne tegen de 

schraapzucht en inhaligheid der dienaren van de Compagnie fulmineerde, en de 

„Moord” der Chineezen werd als een troef in eene verkiezingscampagne! Het kwam 

dus Heeren zeventienen hoogst ongelegen, dat op zoo hardhandige wijze matrozen en 

pennisten op eigen houtje hadden ingegrepen, al ware er aan te danken het behoud van 

Batavia en misschien wel van alle bezittingen op Java. Ook dat zij, toen straks 

Goeverneur-Generaal Valckenier huiswaarts keerde, op hem als zondebok al hun 

grieven ontlastten. 

Doch hierover straks. Dit hoofdstuk is reeds lang genoeg. Maar het was noodig, 

nu wij de psychologie des foules kennen, de gebeurtenissen te Batavia ietwat op 

andere wijze te beschouwen dan gewoonlijk geschied. 

Niet de schraapzucht van de dienaren der Compagnie was oorzaak van de 

troebelen. Zoo „Azie voor de Aziaten” eerst in deze dagen als leus werd 

geformuleerd, wel begrijpelijk dat reeds toenmaals den Chineezen, gesteund door de 

Indische rijksgrooten, de lust bekroop het handjevol Europeanen de bons te geven, en 

zich hunne voordeelen toe te eigenen. Is de handelwijze der Chineezen uit hun 

standpunt en naar die tijden beschouwd, volkomen te billijken, onzerzijds werd en 

wordt nog steeds een groote onvoorzichtigheid begaan door het uit zelfverdediging 

neerslaan der aanvallers te stempelen tot moord. Want volkeren hebben een zéér lange 

memorie (nog zijn de Engelschen niet vergeten den zoogenaamden Ambonsche 

moord), en ter wille van wie na ons komen, was dat noodlottig en lichtvaardig oordeel 

te herzien. 

 

 

III. LATERE JAREN TE BATAVIA. (Dec. 1740 — Sept. 1747). De „tuin”. — 
Wat een Raad van Indië noodig heeft tot ophouding van fatsoen. — Een onhandige 
ordonnantie. — 
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Arresteeren van 3 Raden. — Daniël ontvangt Amsterdamsche koek en Utrechtsche 
theerandjes. — Overlijden van zijne vrouw Maria Judith Slotsboo. — Daniël doet 
Valckenier uitgeleide. — Ambtsbezigheden. —Huwelijksplannen. — Tweede huwelijk. 
— Van Aarden’s luchtsprong. — Valckenier’s terugkomst in militair arrest en droevig 
einde. — Van Imhoff’s glorierijke intrede. — Verdere voorvallen in Indië tijdens 
Daniëls verblijf. 

 

Was de opstand binnen de stad gedempt, het bleef zelfs in de onmiddellijke 

omgeving onveilig. Daniel schrijft 30 Nov. 1740: ,,Ofschoon men hier altijd zomer 

heeft, is ons het tuinvermaak voor eenigen tijd verboden; want de Chineesche 

rebellen, dien weg uit zich ophoudend, zouden ons dat pleizier somtijds kwalijk 

kunnen doen bekomen, ofschoon een batterij van zeven stukken kanon dicht bij 

hetzelve is opgericht”. 

Dat buitenverblijf (want van lieverlede waren zomerwoningen in de „tuinen” 

verrezen) had Daniel gekocht onmiddellijk na zijne bevordering tot Raad, in verband 

met zijne verhuizing naar het bedompte kasteel. Het bood dan ook voldoende ruimte 

om er zich desnoods met geheele personeel te vestigen „ware hij niet overkropt met 

werknaamheden”, gelijk hij zijn broeder schrijft. De tuin was zeker niet zoo versierd 

met waterwerken, rotspartijen en perken als vele lustverblijven der Indische Raden 

want hij had deze betaald met slechts 5000 rijksdaalders — voor toenmaals een matig 

bedrag. 

Voor Daniel’s zuinigheid bestond dan ook een goede reden: „Veel moest hij 

uitgeven tot „maintenu van het fatsoen”; te meer nu hij volgens de algemeene ordre, 

drie jaren gage moest laten staan en „gevolgelijk uit Holland voor het eerst niet veel 

recruten te wachten zal hebben”.1) 

Wat o.a. behoorde tot maintenu van het fatsoen, leert een lijstje van over te 

zenden goederen gevoegd bij een brief van Maart 1741. 

Jaarlijks: 2 à 3 kassen witte wijn, 1 à 2 dito, roode wel gedekte graanse wijn, 1 

kas Rijnwijn, 1 dito fijne pijpen, 2 hoeden met of zonder galon, naar ‘t valt, 2 paar 

witte en 2 paar zwarte zijden kousen, 2 à 3 pruiken. Verder nog 1 stuk wit en rood 

gebloemd trijp tot bekleedsel van een berlijn (koets) met zijn linten en franjes, 6 paar 

vrouwe cabretlederen handschoenen met kapjes, niet te klein, 6 paar mans idem, 1 à 2 

stuks gemeen blauw laken voor de oppassers en jongens, 1 stuk idem geel, 1 à  2 stuk 

linnen tot beddelakens en sloopen, 1 à 2 stuk damast tot tafellakens en servetten. 

 

                                                

 
1) Reeds werd er op gewezen, dat dit laten staan van gage (een echte scheeptterm. passend aan het 

handelslichaam!) verving het pensioneeren. Uit de grootboeken — aanwezig op het Rijksarchief — blijkt dat 

Daniel’s bezoldiging bedroeg als Raad extraordinairis ƒ2400, als Raad ƒ4200, en dat hij bij zijne repatrieering te 

goed had ƒ22639 van de totale som, groot ruim vijf en dertig duizend gulden. Voor de hier te lande uitbetaalde 

gelden teekent in den regel — hoe eenvoudig was toenmaals de administratie! — in dat grootboek zijn broeder 

Bathazar. Eens zijn vader Willem. 
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Versnapering naar tijd’s gelegenheid. (Zoo Daniel linnen vraagt, is zulks, gelijk uit 

een vorige brief blijkt, omdat het vaderlandsche zooveel koeler is dan het inlandsche. 

 

Dat het inderdaad niet zeer veilig was geweest in den omtrek van Daniel’s tuin, 

blijkt uit een vorigen brief (30 Nov. 1740). 

 

Het wachthuis (van den post zijn buitenverblijf) heeft men in dit oproer bevonden 

bewoond te zijn geweest door een bende moordenaars. Waarvan een zak met gedroogde 

menschenhoofden, waarop briefjes in de Chineesche taal beschreven, geplakt waren, 

schenkels met roode inkt geteekend, en een menigte scherp gesleepen moordgeweer aldaar 

gevonden, genoegzaam blijken zijn. Wij waren gaarne onderricht geworden wat toch die 

inscriptiën beduiden; maar het tuinvolk had deze doodelijke spektakels reeds weggeworpen. 

Ondertusschen hebben wij nog kort voor de ontdekking van ‘t verraad wel drie maanden 

nacht en dag daar huisgehouden, doch nu mag dat maar somtijds voor een uurtje geschieden. 

Want ten half zeven is het „poortje toe” naar binnen. 

 

Zoo ons ontgaat het vervolg der „Chineesche historie” is zulks omdat Daniel dit 

„aan vader omstandig heeft geschreven, waarheen om rediten te eviteeren, hij de 

vrijheid neemt te verwijzen”, derhalve Balthazar niets had in te rijgen daaromtrent in 

het Boek der brieven van Overzee. Wij volstaan dan ook met aan te stippen dat in 

Batavia zelf nog allesbehalve de rust was teruggekeerd toen de Regeering voor den 

23en Nov. een plechtigen dank- en boetedag uitschreef. Een dankdag, die haast had 

gezien de hernieuwing der troebelen, tengevolge van de zeldzaam onvoorzichtige 

bewoording van de uitnoodiging tot het bijwonen der kerkelijke plechtigheid. Die 

ordonnantie van 15 Nov. — welke Daniël aan zijn broeder in afschrift zond, en in het 

Brievenboek is ingeregen — werd vermoedelijk opgesteld door een theoloog, althans 

door een persoon die beter in de tale Kanaän’s was bedreven dan in de politiek. Zij 

veroorzaakte onder de inlanders en slaven te Batavia zulk een paniek, dat de poorten 

gesloten en tijdens den eeredienst de ronde moest gedaan worden binnen en buiten de 

stad, ten einde de uitvoering van kwade voornemens te verijdelen! Immers de 

zinsnede aan het slot, waarin het Opperwezen wordt gebeden „de Volksplantingen te 

bewaren tot een veilige schuilplaats voor Zijne diergekochte Kerke op deze aarde, in 

‘t bijzonder in deze afgelegen gewesten van het Oosten, onder dat kromme en 
verdraaide geslacht onder dewelke Dezelve ons tot hier toe heeft doen wonen”, zulke 

ongelukkige termen — door schrijver dezes gecursiveerd — moesten de inlanders, 

(die natuurlijk de ordonnantie alleen van hooren zeggen kenden) wel opvatten als 

eene aansporing tot uitroeiing van alle niet-Christenen, zoowel Mohamedanen als 

anderszins! 

Doch verdere gruwelen bleven gelukkig de zwaar geteisterde stad gespaard. Zij 

had trouwens al genoeg geleden door de vernietiging van haren handelsstand — de 

Chineesche — door de groote verliezen aan kapitaal, óók dat der Europeesche 

geldschieters, en het afbreken der handelsbetrekkingen met het Hemelsche rijk. De 
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Japanners, die nu hun tijd gekomen achtten, en in grooten getale opdaagden, bleken 

niet in staat te vervangen de pientere langstaarten. Aan dezen — voor zooveel 

overgebleven — werd het wonen in stad ontzegd, en daarbuiten een kwartier 

aangewezen, waar te hunner beveiliging een militaire macht werd gelegd. Want de 

bevolking, zenuwachtig geworden door het voorafgaande, kon licht tot tegenaanval 

overgaan. 

Te eerder omdat in de ommelanden de krijgsbrand bleef woeden, met 

tusschenpoozen smeulend en oplaaiend. Want de Javaansche grooten trokken openlijk 

partij voor hunne noordelijke broeders, en eerst in 1749 werd de Compagnie den 

toestand geheel meester. 

 

Was de stad Batavia tot rust gekomen, niet aldus het kasteel. Ziehier wat 

daaromtrent Daniël schrijft aan zijn broeder den 10en Januari 1741. 

Het jaar 1740 heeft voornamelijk in dit gewest moeten uitleveren vele wonderlijke en nooit 

gehoorde gevallen. De Chineesche rebellen waren nauwelijks met de hulpe Godes ten halve 

getemd, de puinhoopen van eenige honderden huizen, zoo binnen als buiten deze schoone stad bij 

lange niet opgeruimd, als dezelve wederom vreeselijk geschokt werd door de berooving van drie 

voornaamste regenten; te weten de Heeren Raden Ordinaires van Imhoff. De Haaze en Van 

Schinne. door Zijn Edelheid den Heer Goeverneur-Generaal, op privé autoriteit uit hunne ambten 

in arrest gezet, en aldus naar Nederland verzonden. 

Het geïncloseerde schriftuur, behelzende den inhoud mijner eerbiedige letteren aan de 

Grootachtbare Heeren Geelvinck, Sautijn, Trip en de Wilhelm (Daniel’s neven, bewindhebbers 

der Kamer Amsterdam) zal UEd. des gelievende, doen zien hoe deze zaak zich heeft toegedragen 

en mijne geringe consideratiën over dezelve. lk zoude mogelijk gezwegen hebben, indien ik niet 

was beducht dat deze al te groote indifferentie in een zaak van dat belang mij gantsch kwalijk 

zoude kunnen genomen worden. Maar moetende spreken, heb ik dan ook aan de waarheid niet te 

kort willen doen. ofschoon mij wel bewust is dat de twee eerstgenoemde heeren Zijn Edelheids 

patronen zijn. Hierom heb ik de vrijheid genomen gemelde brieven in deze in te sluiten. om indien 

UEd. dezelver inhoud absoluut schadelijk voor ons tijdelijk welzijn oordeelde, die zoude kunnen 

inhouden en ons bij gelegenheid terugzenden.1) 

Wij zullen met het uiterste verlangen afwachten hoe de zaak, waarvan geen voorbeeld in de 

Indische historie te vinden is, bij onze hooge principalen zal worden opgenomen, en welke 

middelen tot redres Haar Ed. Hoog Achtbaren zullen gelieven voor te schrijven. Want het is zeker, 

dat indien zulks voor het aanstaande niet belet werde, niemand zijn ambt, goederen en vrijheid 

langer in zekerheid bezit als het den Alleenheerscher behaagt, Men zal dan altoos ja en amen 

moeten zeggen, al zag men de te gronde gaan. 

Zoo ras UEd. hiervan eenige kennis heeft, al ware het ook maar van de discoursen der 

voornaamste heeren, verzoeke daarvan zoo ras mogelijk bericht, hetzij over Engeland of 

andersints. 

Zijn Edelheid heeft — zoo mij verzekerd is — aanteekening doen houden over al de 

discoursen, die er dien dag in de vergadering zijn gehouden, en onder anderen, dat ik gezegd had, 

dat er nooit 

 

                                                

 
1) Uit dezen brief blijkt dat niet de hand werd gehouden aan het verbod van particuliere correspondentie 

met Bewindhebbers. 
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geen secrete resolutie in absentie van Zijne Edelheid genomen was, en dat het schelmen waren, die 

Zijn Edelheid logens van zulke dangereuse gevolgen aanbrachten. Het is de waarheid; en die 

expressie — zoo ik mij verbeeld — in die confusie verschoonlijk. 

Maar, waarde vrienden, men kan alles aan de pen niet vertrouwen, zoo als men wel wilde. 

Dit mag ik echter zeggen: dat ik in al deze ommezwaai van zaken zoo veel gezien, gehoord en 

nagespeurd heb, dat ik in mijn hart met Solomon de dooden moet prijzen, omdat zij niet zagen het 

booze werk, dat er onder de zon geschiedt. 

Velen, die op de lafste wijze plachten te strijkvoeten voor die heeren, ontzien zich thans 

niet op een onwettige wijze verklaringen tegen dezelven te beëedigen. Dat mij dikwijls heeft doen 

denken aan de fabel van „de zieke Leeuw en de Ezel”. 

Zooeven versta ik nog, dat men ook tegen den heer van Aarden en mij verklaart, 

wijnsoopjes en beschuit in de vergaderzaal te hebben laten brengen, Doch of men er bij zal zeggen 

dat wij in ‘t kasteel wonende, de naasten waren om aan dat verzoek van alle heeren te voldoen, als 

ook dat het reeds half twee ure was zonder dat iemand door de ontsteltenis iets genuttigd had, 

twijfele zeer. Ook meen ik dat dit een zeer geringe zaak is. 

 

Van het verslag omtrent het voorgevallene, dat Daniel aan de bevriende 

Bewindhebbers in patria zond, is in het Boek der brieven van Overzee een copie 

ingeregen, welke wordt opgenomen in de Bijlagen. Hoewel het belangrijke 

bijzonderheden bevat, blijkt zeer duidelijk dat de briefschrijver zich richt tot personen, 

die den Goeverneur-Generaal kennen, alsmede het geharrewar in den Raad van Indie. 

Voor den lezer is dus meerdere toelichting noodig; het geheele geval worde dus in 

enkele woorden geschetst. 

Wie ooit in Besturen of Commissien heeft gezeten, vooral wanneer men het 

twijfelachtige voorrecht had den voorzittershamer te hanteeren, weet maar al te goed 

dat zich steeds in elke vergadering twee partijen vormen: de voorstanders van 

uitstellen, in de hoop dat het zoo’n vaart niet zal loopen, en zij die willen ingrijpen. 

Gewoonlijk overwinnen wie tot zinspreuk hebben: zoetjes aan, dan breekt de lijn niet. 

Men vleit zich, evenals Micawber — onsterfelijker gedachtenis — that something will 
turn up! En de andere partij, die zoude willen toepassen den amerikaanschen regel: 

what others will do you, do it them, but do it first! is genoodzaakt daarin te berusten, 

hoewel zij zich bewust is, dat later — wanneer het misloopt — de besluiteloozen niet 

zullen schroomen haar de gevolgen van hun eigen dralen te verwijten. 

Wat men ook Valckenier moge tegenwerpen, hij was een man die durfde en wist 

wat hij wilde. Twee en veertig jaren oud, reeds lang lid van de „Hooge tafel” voordat 

hij, na den dood van den provisioneelen Goeverneur-Generaal Abraham Patras door 

zijne collega’s tot de hoogste waardigheid was verkozen, bemerkte hij niet zonder 

bekommernis hoe de Chineesche bevolking in en om de stad voortdurend in getal 

groeide, zóózeer zelfs dat zij, indien gesteund door de inlandsche grooten (die slechts 

noodgedwongen toegaven aan de eischen der Compagnie) inderdaad gevaar opleverde 

voor de nederzetting. 

Maar welke bewijzen ook Valckenier bij den Raad binnenbracht omtrent het 
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naderend gevaar, deze bleef Oost-Indisch doof, en verzette zich onder de aanvoering 

van baron van Imhoff tegen alle krachtige maatregelen. 

Geen sterker tegenstelling denkbaar dan tusschen dezen edelman van Oost-

Friesche afkomst en den afstammeling uit een Amsterdamsch Regentengeslacht. Deze 

in alle knepen volleerd en met echte regentenminachting bezield voor wie niet tot de 

uitverkorenen behoorden, eerstgenoemde — zooals wij ook uit brieven van Daniël en 

Aletta Beck weten — een eerlijk man, een ridderlijke verschijning, en een idealist! 

Wie thans doorloopt de voorstellen tot hervorming van misbruiken in de Compagnie, 

welke van Imhoff — tijdens zijn gedwongen verblijf in Nederland — deed toekomen 

aan den Raad van zeventienen, zal helaas, door 19e en 20e eeuwsche ervaring 

ontnuchterd, die onwillekeurig beschouwen als het verkiezingsprogram van den 

candidaat eener zéér vooruitstrevende partij, en neemt er dan ook kennis van met 

matige geestdrift, wel wetende hoe weinig van zulke programma’s verwezenlijkt kan 

worden. Want gelijk de Duitschers zulks zoo juist uitdrukken: de spijzen worden niet 

zóó heet verorberd, als zij eens waren op ‘t keukenfornuis! En even als vele 

hervormers, heeft ook van Imhoff meer afgebroken dan opgebouwd.... 

De meerderheid in den Raad van Indië, bevooroordeeld en zeer tegen 

Valckenier gekant, wilde geen geloof hechten aan de onweerlegbare bewijzen van 

gisting en verraad, die deze ter tafel bracht, en achtten zijne inlichtingen vaag en 

overdreven…. In één woord, hier deed zich voor wat tijdens den wereldoorlog ook 

zoo dikwijls in Europa werd waargenomen: de optimisten wachtten totdat het te laat 

was, althans zeker te laat ware geweest, indien niet het volk, d.i. de matrozen en 

pennisten hardhandig hadden ingegrepen. 

Dat de optimisten toen op Valckenier hun eigen schuld trachtten te laden, ook 

dat kan geenszins verwonderen den kinderen van dezen tijd. Necker’s schampere 

opmerking omtrent de ultra-royalisten, is in al zulke gevallen van toepassing: ils 
doivent me haïr toujours, puisqu’ils m’ont rendu responsable de leurs propres fautes. 

En het is begrijpelijk dat Valckenier woedend werd, en zich wel niet dood-, 

doch althans ziek ergerde. Zweeren en puisten kwelden hem zoodanig dat hij zich niet 

kon aankleeden of ter vergadering verschijnen. En aldus ziek thuis zittend, zag hij 

begrijpelijkerwijze de zaken somberder en somberder in, maakte zich 

waanvoorstellingen, meende uit overgebrachte gesprekken te moeten afleiden dat de 

Raad hem wilde oplichten en met de retourschepen opzenden naar Holland. (Zooiets 

was trouwens geschied in 1732, toen de Goeverneur-Generaal van Durven met eenige 

anderen wegens gruwelijke knevelarijen ontslagen en buiten gage naar patria werden 

ontboden). Een wandelrit, ondernomen (26 Nov.) buiten de stad door de Raden van 

Imhoff en de Haaze, bij wie zich een twaalftal burger-ruiters voegden en onderweg 

een eere-escorte van inlanders uit de wachtposten — wegens het gevaar iets sterker 

dan gewoonlijk (men 
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sprak van zeven honderd man!) blies de koortsige verbeelding van Valckenier op tot 

een gebeurtenis van belang. Het was alsof van Imhoff, zijn aartsvijand, reeds op eigen 

houtje Goeverneur-Generaal speelde! 

In zijne onthutsing zocht Valckenier steun bij het inlandsche militair, en om in 

het gevlei te komen bij hunne officieren, beval hij dat alle inlandsche burger-

officieren militair honneur zouden genieten van de Europeesche soldaten; iets 

waarvan, gelijk Daniël schrijft, „onze Europeesche officieren weinig gediend 

scheenen, omdat zij daardoor gelijk werden gesteld met een partij gering 

ambachtsvolk, dat door hare zwarte kleur voldoend te kennen gaf uit wat geslacht zij 

gesproten zijn — wat meestal in het 2e of 3e lid op een verachte slaaf zal uitloopen, 

zoo er geen vrij gegeven slaven zelven onder loopen”. 

Dat was ook den leden van den Raad van Indië al te bar, die wegens de 

Chineesche troebelen den 8en October waren aangesteld tot Commissarissen over de 

poorten. Zij bevalen de order niet uit te voeren totdat hierover beraadslaagd zoude zijn 

in de vergadering van 2 Dec. En de Goeverneur-Generaal wegens ongesteldheid 

afwezig, maakte — opgewonden en ziek — zich de meest fantastische voorstellingen 

omtrent hetgeen op die vergadering was voorgevallen. Overtuigt dat er geheime 

resoluties tegen hem waren genomen, besloot hij zijn tegenstanders vóór te wezen. 

Zoo werd de 9e Dec. 1740 tot een 18 Brumaire op kleinen voet. De trom werd 

geroerd, de geheele militaire macht onder de wapens geroepen, de valbruggen 

opgehaald, ook die van ‘t kasteel. En terwijl de Raad met Zijne Edelheid gewone 

zaken afdeed, stoven plotseling de vergadering binnen 40 soldaten met de bajonet op 

‘t geweer, aangevoerd door den kapitein van ‘t kasteel. Een zéér lang manifest, 

opgesteld door den Goeverneur-Generaal, liet deze door den geheimschrijver 

voorlezen en later in de stad aanplakken tot rechtvaardiging van zijn gedrag; daarin 

niet onbedekt van Imhoff beschuldigend zich te willen meester maken van het 

oppergezag. De sleutels der poorten werden op hem zijn eisch weder overhandigd, en 

na een heftige woordenwisseling — zelfs Daniël kreeg een veeg uit de pan — 

kondigde hij drie Raadsheeren hunne inhechtenisneming aan, waarop hij, naar geen 

reden willende luisteren, tusschen twee rijen grenadiers (die hij veiligheidshalve had 

laten opstellen) zich begaf naar zijne woning, waarvan tot meerdere zekerheid den 

ingang werd bewaakt door vier hellebaardiers met geladen pistolen. 

Dat Daniël geenszins was op de hand van Valckenier, bewijst de brief, welke 

volgt op dien van 10 Januari: den 30en Maart 1741. Eerst bedankt hij Balthazar — 

want Staats- en particuliere aangelegenheden gaan broederlijk samen — voor : 

 

„een kasje oprechte deugdzame engelsche elixer, twee trommels — waarvan een van 

zusje Johanna met Amsterdamsche koek, en een van onzen lieven neef Willem Hendrik met 

Utrechtsche theerandjes 
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— een en ander, admirabel wel overgekomen niettegenstaande de extraordinaire lange reis — 

(De geleide brief was 7 Januari 1740 gedagteekend, dus laar oud!) 
Van ‘t een gebruiken wij somstijds iets voor den eten, en het ander wordt des ’s avonds 

meest aan de dames in ‘t salet voor banket gepresenteert. Daar mankeert nu niets anders aan 

als een rolletje lichte geurige Canasser tabak; dan was de zaak volmaakt”. 

Na aldus zijn dankbaar hart te hebben uitgestort, vervolgt Daniël zonder 

overgang: 

Wij zijn zeer verlangend wat uitslag de harde en gehoorde opzending van de heeren 

van Imhoff, van Schinne en de Haaze nemen zal. UEd den zelven eenigen dienst kunnende 

doen, zoude daardoor onze verplichting vermeerderen. Wij hopen God almachtig aan deze 

brave mannen behouden reize zal verleend hebben, (als) wanneer UEd. aan de twee 

eerstgemelde gelieft te doen overhandigen geincloseerde missieven, en ons toch bij de eerste 

gelegenheid berichten wat van hunlieder zaken geworden is. 

Vervolgens wederom tot huishoudelijke en familie-aangelegenheden 

overgaande, meldt Daniel terloops 

„dat zijne vrouw wakker proef heeft gehad van verkoudheid, en daaruit ontstane koorts, 

veroorzaakt door ons tochtig huis in de kwade moesson. Zijn wij echter door Gods goedheid 

thans beide welvarende, en van gedachten — na het vertrek der schepen — nu de zoete tijd 

weer aankomt, naar den tuin te gaan logeeren, (of)schoon de Chineesche rebellen nog niet 

geheel gedempt zijn. Omdat (want) wij vertrouwen dat al echter (alreeds) bun de vleugels zoo 

veel gekortwiekt zijn, dat zij zoo na, onder de stad, niet zullen komen vliegen.”1) 

 

Het is de laatste maal dat Maria Judith Nolthenius geboren Slotsboo, met Daniel 

den brief onderteekent. Want de daarop volgende ingeregen brief van Daniel (5 Nov. 

1741) gaat verzeld met haar doodsbericht. Den 1 Juli heeft — zooals de gedrukte 

aankondiging luidt — het den Albestierder volgens zijn eeuwig Raadsbestuur behaagd 

mijn zeer geliefde huisvrouw, vrouwe Maria Judith Slotsboo, na vier dagen aan 

hevige koortsen gelaboreerd te hebben, in den ouderdom van 34 jaren, 6 maanden en 

21 dagen uit dit tranendal in zijne eeuwige Heerlijkheid op te nemen.2) 

L’amour vrai est simple, comme les lignes d’un bas-relief antique. Aldus 

kenmerkt in zijne Herinneringen, Theodore de Banville de onderlinge verhouding 

zijner grootouders. Ongetwijfeld dacht, dit neerschrijvende, die teere dichter aan de 

grafstenen 

 

                                                

 
1) Het moge ietwat bevreemden dat „tocht” gevaarlijk is in dat heete klimaat; toch is zulks het geval voor 

personen, die hevig transpireeren, hoewel aan de anderen die luchttrek zeer welkom is; gelijk mij dezer dagen 

verzekerde de echtgenoote van een zéér hooggeplaatst oud-ambtenaar, met wie ik in vroeger tijd zoude „genicht” 

en „geneefd” hebben. 
2) In zulke doodsberichten werden eigenhandig ingevuld aanhef, titulatuur en onderteekening. Uit Daniel’s 

schrijven blijkt dat hij aan Balthazar een heel pakket zond van zulke door hem gereed gemaakte rouwbrieven „voor 

alle vrienden, die ik bij ‘t geslachtsregister heb gevonden”. — Ook nog eenige blanco’s voor wie hij wellicht had 

vergeten. (Jammer dat dit geslachtsregister niet meer bestaat). 
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der Grieken, welke misschien het zuiverst openbaren de diepe en edele gevoelens der 

Helleensche oudheid. Weemoedig, met heiligen schroom, verwijdert zich traag de 

echtgenoot, terugkeerende tot het hem wachtende leven, terwijl de gelaatstrekken en 

houding der afgestorvene aanduiden hoe zeer zij reeds van het aardsche zwoegen is 

vervreemd en de Eeuwigheid is ingegaan. Geen Christen heeft later zoo treffend 

gestalte gegeven aan het berusten in Gods wil. 

Wij weten thans voldoende hoe Daniël in zijne brieven springt van den hak op 

den tak, huiselijke zaken en staatkundig nieuws in bonte mengeling doet volgen1), om 

ons niet te verwonderen dat hij — na zijn broeder verzocht te hebben, zoo hij in ‘t 

verschot geraakte „behoorlijke interest te rekenen, opdat UEd. behalve de moeite en 

zorgen aan mij besteed, nog bovendien geen schade kome te leiden”, op dezelfde lijn 

aldus vervolgt: „Mijn waarde Judith, al mijn troost en welbehagen is dan dood. Wat 

zal ik zeggen, het behaagt God mij te kastijden, en wij zijn verplicht zijne vaderlijke 

roede te kussen; de algemeene nood des lands, die UEd. maar al te veel uit 

overgaande Compagnie papieren en van de scheepsvrienden zult verstaan, doet onze 

bijzondere rampen te lichter vergeten”. 

Na deze verklaring van zijn laconisme, stort hij zijn hart uit omtrent den 

hachelijken toestand, hopende dat het vaderland ten spoedigste ter hulpe zal komen. 

„Indien wij het maar zoo lang met ons handjevol volk kunnen gaande houden en de 

honger ons niet vertere!2) lk voor mij — besluit Daniël vromelijk deze klacht — 

berust in de Voorzienigheid des Almogenden, wetende dat er niets geschied zonder 

Zijne heilige Wil”. 

Een schamele lijkrede, zal men zeggen! Maar hoe kon Daniël anders schrijven 

aan een broeder en zuster in patria, die zijne Judith nooit hadden gezien en dit 

doodsbericht eerst zouden ontvangen ruim een jaar na het overlijden? „Recipe 9 Aug. 

1742, per den predikant Willem Marinus, op ‘t schip „’t Huys ten Duyne”, over 

Zeeland”, schrijft Balthazar boven den lijkbrief. 

Aan zijne schoonmoeder Aletta Beck zal Daniël zeker uitvoeriger het droevig 

uiteinde hebben gemeld, aan haar die indertijd (1738) aan Balthazar schreef: „’t Zou 

wel mijn hartewensch (zijn) haar Ed. hier te zien passeeren (d.w.z. bij de terugkeer 
langs de Kaap naar ‘t vaderland). Maar mijne dagen, die reeds 70 gepasseerd zijn, 

doen mijne wenschen stille staan, en mij onderwerpen aan ‘t eeuwig besluit Godes”. 

Met het stijgen der jaren, slinken Aletta’s verwachtingen. „Wij zijn op onze 

Oude dagen nog redelijk in staat, hoewel naar de jaren, met één voet in ‘t graf; zoodat 

 

                                                

 
1) Zelfs vangt hij niet een nieuw onderwerp aan met een nieuwen regel. Ook is hij zeer spaarzaam met 

hoofdletters, komma’s en punten, wat trouwens nog bij velen van ons geslacht het geval is. 
2) Dit slaat op de groote prijstijging, gevolg van de Chineesche troebelen, welke de productie en aanvoer 

van allerlei behoeften genoegzaam hadden stop gezet. 
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het een wonder zoude zijn de kinderen hier te zien, en is niet apparent — zucht zij 

twee jaar later. „Een lieve en dierbare gezellinne en een dochter die ik op ‘t hoogste 

beminde” — zie daar alles wat zij op ‘t papier zet bij ‘t vernemen van de doodstijding 

in Januari 1742. Had Maria meerder grafschrift van noode? Zij stond Daniël zeventien 

jaren ter zijde in lief en leed. Zooals wij zagen: véél leed. Bleef het huwelijk 

kinderloos, uit een lateren brief van Daniël blijkt dat het echtpaar twee dochtertjes had 

aangenomen van gestorven vrienden. 

Naar het schijnt, hing nog in 1804 in de Hollandsche kerk te Batavia het 

wapenbord, hetwelk bij Maria’s begrafenis in den stoet werd vooraangedragen. Met 

een honderdtal dergelijke borden zal het te loor zijn gegaan òf bij den brand van de 

Portugeesche kerk (1808), waarheen een aantal dergelijke herinneringen waren 

overgebracht uit het oude bouwvallig geworden Godshuis, òf het zal verbrand zijn 

met de overige, „ter opruiming”. Nota bene op advies der Commissie, welke bij dien 

afbraak werd geraadpleegd, en blijkbaar even weinig uitblonk door kunstzin als door 

piëteit. 

 

Zoo bleef dan Daniël alleen achter — en gelijk hij schreef: wat voorviel in stad 

en land, was waarlijk niet geschikt hem op te beuren. 

Het eenige lichtpunt is Valckenier’s vertrek (6 Nov. 1741). De Raad belast 

Daniël met van Aarden — slechts Extraordinaressen! — hem naar het transportschip 

te begeleiden; de Ordinaris-Raden liggen blijkbaar te zeer met den aftredenden 

Generaal overhoop om hem de laatste eer te bewijzen, en houden zich diplomatisch 

ziek. 

Twee maanden later vertrekt „neef” Schaghen, de Directeur-Generaal, „niet 

genegen met een kijk in de pot zijn ambt verder te bedienen”. Want Raad Thedens 

werd door de Heeren Raden belast met de waarneming van het Gouverneurschap, tot 

Valkenier’s opvolger komt uit ‘t vaderland. (Vermoedelijk vonden zij Schaghen 

ietwat zwak). 

Zoo verliest Daniël steun in den Raad, „te meer, nu weldra aan de beurt om 

bevorderd te worden tot Raad Ordinaris”. 

En terwijl Java in rep en roer is — men leze in de Bijlagen Daniël’s 

jammerkreet (brief aan Dirk Trip, 6 Dec. 1741), let men aan de Hooge Tafel enkel  op 

eigen kleine belangetjes. Het geldt nu Valckenier zoo zwart mogelijk te maken bij 

Heeren zeventienen. 

 

Besloten zijnde een secrete brief wegens het gedoente van den Generaal Valckenier 

met het „Huys ter Duijne” aan de heeren meesters ten spoedigste te laten afgaan. (Dit is het 
vaartuig dat medeneemt het duplicaat van den brief, welke meldt Maria Judith‘s overlijden.) 

Zijne Edelheid Thedens tot het opstellen van dezelve, vermits zijne onpasselijkheid, van 

Aarden en den heer Barendrecht verzocht hebbende, vischt deze schurk (van Aarden) niet 

alleen alles op, wat maar eenigszins ten laste van Z.Ed. Valckenier kon strekken, maar vond 

ook goed daar eenige onwaarheden bij te flansen, waarvoor ik ((of)schoon ik 
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mij andersints van den Heer Valckenier mede niet veel te beroemen hebbende) weigerde te 

teekenen, En toonde Zijn Edelheid en de geheele vergadering aan, dat buiten den eigen lof, 

die hij zich zelf doorgaans in dien brief geeft, hij de vergadering trachtte te misleiden met 

(door) zaken daarin te flansen, die het onderzoek der zuivere waarheid geenszins zoude 

kunnen velen. Waarom die passages na zeer zware debatten zijn doorgehaald, schoon hij van 

spijt meende te barsten. 

 

Men ziet dat Daniël geen onrecht dult! Evenals hij ‘t bij Valckenier verspeeld 

had, toen hij schelmen noemde, wie Zijne Edelheid valsch hadden ingelicht. 

Waarom Daniël gebeten was op van Aarden? Naar het schijnt wegens diens 

houding tijdens de Chineesche rebellie. Had Maria Judith Slotsboo zich toen 

kloekmoedig gedragen — al weten wij niet op welke wijze — van Aarden schijnt laf 

te zijn geweest (zulks althans schrijft Daniël, en hij zal wel geen onwaarheid spreken). 

Trouwens er is ook overigens niet heel veel goeds van dien collega te vertellen. Had 

van Aarden’s broeder niet wegens hem aangedaan ongelijk, uitdrukkelijk bij 

testament verboden, dat deze achter zijn lijk zoude gaan? Had Valckenier hem niet 

volmondig een schelm genoemd. En toen van Aarden er op aandrong dat het gedoente 

van boedelmeesteren sedert twintig jaren herwaarts, behoorde onderzocht te worden 

door expresse gecommiteerden, had hem van Imhoff in de vergadering toegeduwd 

„Indien zulks bij Schepenen ook geschiedde, hoe zou er mijnen heer dan mede 

staan?” 

Alle welke bijzonderheden wij vinden in een bijvoegsel tot den brief aan 

Balthazar van 26 Dec. 1741. Een brief welke thans is te behandelen, want zij licht ons 

in omtrent Daniel’s huiselijke omstandigheden. Eerst dankt Daniel voor gezonden 

goederen: „tabak, pijpen (die in ‘t aanstaande jaar een soortje langer verzoeken, omdat 

men hier meest cabaale pijpen presenteert) hoeden, goud- en zilverdraad, do laken, 

fluweel — waarvan wij het zwarte ten eersten lieten opmaken tot een kleed voor mijn 

lieve Judith zaliger. (En weemoedig voegt de weduwnaar er aan toe: doch die heeft 

het niet aangehad, als om te passen). En of ik het mijne zal gebruiken op nieuwe jaar, 

wanneer de zware rouw uit is, weet ik nog niet. Want de koortsen regeeren hier weer 

zoo sterk, dat de frischte en gezondste menschen in weinig dagen worden ten grave 

gesleept”. 

Opnieuw was hij trouwens in eigen huis aan het snel vergaan herinnerd. Anna 

Pelgrom, weduwe van den Boekhouder der O.I.Cie van der Doos „die sedert het 

overlijden van mijn waarde Maria, hare bijzondere vriendin, mijn huishouden heeft 

waargenomen, is ook binnen vijf dagen door de woedende koorts weggerukt, nadat zij 

mij tot haar universeel erfgenaam genoemd had, als geen ad- of descendenten in de 

wereld hebbende, waarom ik ook haar lijk uit mijn huis deftig heb laten begraven” 

De weduwe zal vermoedelijk eene huisvriendin van Maria Judith zijn geweest 

nog uit den „Malacschen” tijd; want in haar testament legateert zij aan Aletta van 

Malacca, zijnde een vrij kind (d.w.z. géén slavin) ten huize van Daniël wonende, 
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een som van 50 rijksdaalders, nevens een paar oorkrabben met diamanten steentjes 

bezet, om bewaard te worden door Daniël tot hare meerderjarigheid. 

Het zijn zulke schijnbaar onbeduidende bijzonderheden, welke ons beter Daniël 

doen kennen, en daarom niet minder de aandacht verdienen dan zijn steeds zenden 

van grootere en kleinere geschenken aan broeders en zusters, het telkens noemen van 

zijn ,,waarde vader”, het aan Balthazar verzoeken dien te raadplegen, zijn verlangen 

hen allen weer te zien, ook zijn onomwonden uitgesproken ergernis over veel wat om 

hem heen geschiedt. 

Doch wat nu te doen? Daniël toch schrijft: 

Ik dood van deze vrouw brengt mij in de uiterste verlegenheid. moetende mijn huis en 

aangenomen dochtertjes van 7 en 3 jaren, kinderen van verstorven vrienden. op de slaven 

laten staan, onder welke ten getale van 60 stuks, goede en kwade —gelijk ordinair gebeurd — 

loopen.1) Ook woon ik nog in het kasteel, dat in de drie jaren tijds genoegzaam geheel van 

bewoners veranderd is. Want daar is bijna geen huis, daar niet een of meer lijken in dien tijd 

uitgedragen. Als men hier de tuin gaat, geschiedt dat zeer niet om zich te diverteeren, als wel 

om voor een maand, twee of drie, frisscher lucht te scheppen, wanneer men met het geheele 

huisgezin derwaarts optrekt en zijn werk medeneemt. Dat nu in de kwade moesson, om de 

slechte wegen, niet wel geschieden kan. 

 

Wel begrijpelijk dat met een dubbel huishouden en twee kleine kinderen 

bezwaard, Daniël, nu de weduwe overleed, die zijne vrouw verving, uitziet naar eene 

— in de letterlijke beteekenis — vrouw des huizes, die ook het regiment kan voeren 

over de zestig reeds genoemde „goede en kwade” slaven. 

Na zijne veelvuldige werkzaamheden als Raad te hebben geschetst — waarover 

straks — vervolgt hij: 

Daar is alhier een zeer rijke en fraaie weduwe van huize (in margine schrijft hij: Maria 

Dudde, wede d’heer Pieter Bokhijn, oud-Baljuw van Batavia), zijnde haar eene zuster met een 

Raad van Indië getrouwd geweest, en de andere met den thans oud-Baljuw dezer stede. Dit 

weeuwtje heeft wel wat zin in mij; doch hare vier kinderen — waarvan er twee in ‘t vaderland 

de school zijn — geven mij wat afzien. Ook is zij een jaar à twee, drie ouder als ik, (derhalve 
ruim 40 jaren) en in Indië worden de vrouwen veel vroeger oud als in ‘t vaderland. Waarom 

ik naar een ander heb uitgezien, zijnde de jonge juffer Geertruida Catharina Westpalm, wier 

moeder een dochter van den heer Mansdalen. thans gemalinne is van Zijn Edelheid den Heer 

(waarnemend) Goeverneur-Generaal Johannes Thedens. Dit zoude voor mij een considerabel 

huwelijk zijn; de ouders zijn daarvan niet vreemd, en de juffer (17 jaren oud) heeft aan de 

zelven betuigt, nooit met een ander te zullen trouwen. 

Doch welke hinderpalen mij in den weg gezet zijn om dit goede werk te verijdelen, zal 

ik de eer hebben op een apart vel papier, hier ingesloten, UEd. te bedeelen. 

 

                                                

 
1) Ter eere der Cie en hare dienaren worde verklaard, dat de slaven steeds teer humaan werden behandeld. 

De Compagnie’s slaven waren werklieden, die der particulieren huisbedienden. De werden uit Celebes en de 

daarbij gelegen eilandjes aangebracht, en geleverd door inlandsche vorsten of geroofd door inlandsche kooplieden; 

ook waren er velen onder, die aan het spel verslaafd, na alles, vrouw en kinderen te hebben verdobbeld, ten hun 

eigen lijf waagden. 
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Uit dat „aparte vel” — in het Brievenboek ingeregen — is hierboven reeds het 

een en ander medegedeeld omtrent de persoon, die een spaak in ‘t wiel stak bij deze 

overigens zoo glad loopende vrijage: van Aarden — wien Daniël in de meest heftige 

bewoordingen „den huig” licht. Deze had zich weten in te dringen bij de Goeverneur-

Generaalsche, en maakt Daniël en zijn familie zwart, tracht daarentegen een ander 

huwelijkscandidaat een wit voetje te bezorgen: de waterfiscaal Mr. Johan Hendrik van 

Panhuijs — zeven jaren jonger dan Daniël. Met het gevolg dat, zooals Daniel schrijft: 

„de ouders mij hebben uitgesteld tot na nieuw-jaar (en) ondertusschen ook alle 

conversatie met de juffer afsneden; waarvan de kerel (van Aarden) door mij te laten 

spioneeren, oorzaak is. Echter geeft mij nog hoop, dat gemelde juffer zich ten 

voordeele van mij verklaart heeft.” 

Zoo staan de zaken volgens den brief van 26 Dec. 1741. Den 5en April 

daaropvolgende, meldt de vrijer slechts: „Bij de juffer in mijn vorige gemeld, zal 

Daniël geen blauwtje loopen, maar misschien wel bij hare moeder, waarvan ik 

nogthans verhope UEd. bij de aanstaande bezending favorabelder bericht te zullen 

zenden”. 

Inderdaad behelst de „aanstaande bezending” „favorabelder” bericht. Daniël is 
getrouwd! Maar.... met een ander! Ook is het zoet vermengd met iets bitters. Van 

Aarden — een rangplaats lager dan hij — is hem over ‘t hoofd gesprongen en door 

Heeren zeventienen in patria tot Raad Ordinaris aangesteld; eene bevordering welke 

Daniël eerst twee jaren later te beurt valt. 

De brief van 5 Oct. 1742, welke Balthazar 14 Juni 1743 in handen kwam, volge 

hier geheel: 

 

Het in leggende briefje zal UEden doen zien, dat ik in verwachting van Godes heilrijken 

zege, wederom in den huwelijken staat ben getreden, vertrouwende dat indien UEd van 

omstandigheden van dezelve onderricht zijt, gelijk die kortelijk beschreven staan bij 

ingesloten missieve aan onzen waarden vader, UEd mijne keuze volkomen zult approbeeren, 

en over den goeden uitslag van ‘t zelve met mij verheugd zijn. Want schoon de juffer in mijn 

vorige vermeld, rijker was, geven nogthans de conduiten van haar moeder en de al te vrije 

verkeering van dezelve met den heer van Aarden en anderen veel afzien. Ook scheen zij 

bevreesd te zijn dat ik haar dochter trouwende, hare vrijheid zoude storen, ‘t geen — zoo ik 

vertrouw — de eenigste reden is geweest, waarom zij hetzelve heeft dralende gehouden, dat 

mij eindelijk begon te vervelen. En deze juffer onderwijl weduwe geworden zijnde, zeiden 

mijne vrienden onder de heeren van de regeering, dat ik dwaas dede indien ik mij deze 

schoone gelegenheid liet ontslippen, en ondertusschen op ‘t onzekere bleef hopen bij lieden 

van wie ik kwalijk behandeld werd. 

Ik dit overpeinzende, bevond het waarlijk zoo gelegen te zijn. Waarom ik, niet zonder 

hartzeer, mijne gedachten heb afgewend van eene jutter, van wie ik de eer had bemind te zijn, 

maar die over haar zelve niet kon disponeeren, en mijn vrijage bij dit lieve weeuwtje 

begonnen, waarin ik zoo voorspoedig ben geweest, dat met de derde visite van haar Ed. verlof 

bekwam om haar van haar vader ten huwelijk te mogen verzoeken; die mij eerst verklaarde 

dat zijne dochter een weduwe zijnde, haar eigen meester was, en derhalve geen verlof van 

ouders of iemand noodig had. Doch op mijn nader sterk aanhouden, had zijn WelEd. de 

goedheid te betuigen dat mijn persoon en het huwelijk met zijne teeder geliefde dochter hem 

aangenaam waren. Waartoe mevrouw zijne beminde, bij wie ik de eer heb in 
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zeer goede gratie te staan, veel gecontribueert heeft. Gelijk Haar Edle dan ook alle de 

gastmalen en vrolijkheden te dier occasie gegeven in haar magnifique huis, staande op de 

Tijgersgracht, allernaast dat van mijne lieve Balthazarina Johanna, op eigen kosten heeft 

willen aanrechten. 

Ik hoop de Hemel zal dit trouwverbond doen strekken tot zijner eere en zaligheid onzer 

zielen! 

 

En nu komt Daniël — zonder overgang — terug op wat hem niet denkelijk 

weinig minder vervulde dan zijn huwelijk. 

Onderwijl heeft het ontijdig advancement van den heer van Aarden alle brave lieden 

zeer gesurpreneert. De geheele stad zegt dat hij dit niet anders verkregen heeft als door een 

gedeelte zijner, op naar den Hemel schreiende wijze bijeengeschraapte rijkdommen, in ‘t 

voorleden jaar op een anders naam overgemaakt, en wel meest in de beurs van den heer H.... 

.... thuis gekomen. Ik voor mij zal er het zwijgen toe doen: Wat de Heeren wijzen, moet men 

prijzen. 

Dit is nogthans zeker, dat hij een onwaardig subject is voor zulk een aanzienlijk 

karakter; dat ik hem des noods zoude kunnen bewijzen. 

Hij zoekt thans op allerlei wijs mijne vriendschap; en wil zelfs aan ons geparenteerd 

zijn, maar ik denk: als de vos de passie preekt, boeren wacht je ganzen. 

Doch ik zal deze moeten bekorten, om UEd. niet op te zwaar portloon te jagen…. 

(volgt een voor ons niet belangrijk slot). 

 

Met niet veel meer gewetenswroeging dan Edward Gibbon van de mooie 

Suzanne Curchod (de latere echtgenoote van Jacques Necker), zag dus Daniël af van 

de hem beminnende Geertruida Catharina Westpalm.1) Doch men leefde toenmaals 

snel te Batavia of juister: stierf zéér snel, en dus had niemand tijd tot dralen! 

Balthazarine Johanna Pasques de Chavonnes, de even-ouder van juffrouw 

Westpalm, was de kleindochter van Maurits Pasques markies de Chavonnes, 

Goeverneur der Kaap en de oudste dochter van den (lateren) Directeur-Generaal van 

Indië, Pieter Rochus, weduwnaar van Hendrika Cornelia Hasselaar. Deze stond op het 

punt te hertrouwen met „ZEd. beminde” — Antonia Adriana Lengele, weduwe van 

den Goeverneur-Generaal Mr. Dirck van Cloon — en niet onwaarschijnlijk zag de 

bruid gaarne de aanstaande behuwddochter bijtijds en opnieuw geborgen. Want 

Balthazarina, hoewel pas 18 jaren oud toen zij Daniël huwde, was reeds weduwe van 

den Pakhuismeester der O.I.Cie Aarnold Vollenhoven. 

Vader en dochter kenden beiden Daniël van vroeger zeer goed. Immers 

eerstbedoelde was Goeverneur van Malacca tijdens de eerste jaren van Daniël’s 

verblijf op dat schiereiland, zoodat — gelijk Aletta Beck schrijft — de juffer 

genoegzaam onder Daniël’s oogen was opgevoed. 

                                                

 
1) Ook de juffer heeft zich getroost. Zij huwde het volgende jaar den persoon in wie zij — volgens een 

vorige brief van Daniël — „geen zin had, en die men haar wilde opdringen”, den reeds genoemden waterfiscaal 

Mr. Johan Hendrik van Panhuijs. Hun eenige zoon, Jhr. Pieter van Panhuijs, te Utrecht geboren, werd Schepen en 

Raad te Leiden en stierf ongehuwd in 1835. Zij zelve overleed in 1808, 27 jaren na haren echtgenoot. Wat van 

Aarden betreft, zoon van een Haagschen notaris, diens voorsprong kon nog vijf jaren Daniël ergeren. Toen 

achterhaalde hem het niet omkoopbare Noodlot! 
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Die brave moeder van Daniël’s eerste vrouw deelt in zijn nieuwe geluk. want 

„haar Edle is van een zoet, vrolijk humeur, zoodat de wonde onder Gods zege gezalfd 

is”. Van harte wenscht zij dan ook dat de jongelieden hunne dagen in vrolijkheid 

mogen doorbrengen. 

 

Van Daniël’s huwelijksleven zullen wij niet veel bemerken, want wij zijn bijna 

aan ‘t einde van het Boek der brieven van Overzee. Het bevat nog slechts drie zijner 

epistels: 18 Dec. 1742, 12 Januari en 5 April 1743. De laatste twee zijn mede-

onderteekend door „zijne Jansje”, evenals de vroegere door „zijne Mietje” — gelijk 

Daniël zijne vrouwen liefkoozend noemt. En er straalt iets door in die brieven van zijn 

nieuw huwelijksgeluk: de toon is iets losser, en al bevatten zij weinige bijzonderheden 

omtrent Daniël’s huiselijk leven, zij zijn teekenend. De communicatiebrieven van het 

huwelijk, toe te zenden aan de „vrienden”, gewerden Balthazar in een doosje, „waarin 

ter aanvulling Jansje een paar chitsjes en een stukje neusdoeken gestuurd heeft”. — 

En in den volgenden brief verzoekt „mijn Jansje” van „haar lieven broeder een fraai 

hondje, en wat Neurenberger kramerij voor de kinderen, en van haar lieve zusje 1 à 2 

witte neusdoeken”. De zeer nauwgezette Daniël voegt er aan toe „Doch broederlief, ik 

raak zoo diep in Uw schuld, dat het eind daar van weg is; doch verhoop zulks met den 

tijd te verevenen”. Het „fraaie hondje” bewijst dat Balthazarina dieren liefheeft. Een 

goed teeken! Doch nog beter is dat zij speelgoed vraagt voor de beide kinderen over 

welke zich de eerste vrouw van Daniël had ontfermd. 

Nu, eenige opbeuring had Daniël wel noodig! Ten eerste — want hij had een 

lekkeren tand — (ook een familie-eigenschap waarover men, volgens Brillat-Savarin 

niet behoeft te treuren, want dat gaat gepaard met meer benijdenswaardige geestelijke 

eigenschappen) was het zeer teleurstellend dat Heeren zeventienen voortaan streng 

verboden het zenden met de scheepsvrienden van „vergunkasjes” van en uit patria,. 

(Dec. 1741). „Hoe zal het dan gaan?” — vraagt Daniël wanhopend. Dan mag men 

hier de vaderlandsche tand wel geheel uittrekken, en eten alle dagen Cerri file de . 

Mapoete, met een dronkje klaar water en een soopje arak tot versterking; dan kan ik 

zusjes luiermand ook niet meer bezorgen! Waarom ik zien zal wat nu nog restant is, 

eer het verboden wordt”. 

Ook bezorgde Daniël last de nalatenschap van Jansje’s eersten echtgenoot, 

gelijk blijkt uit zijn laatsten ingeregen brief, waarbij is gevoegd eene copie van de 

memorie welke hij voornemens was over te leggen aan den Raad van Indië. Eene 

memorie welke het der moeite waard is op te nemen in de Bijlagen, en zoo zij 

inderdaad werd ingediend in die bewoordingen, aan de Hooge tafel ietwat storm zal 

verwekt hebben. Tenzij de Heeren door de wol waren geverfd! 

 



 VALCKENIER’S DROEVIG EINDE. 535 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Natuurlijk stonden Daniël’s welkzaamheden niet stil tijdens zijne vrijagiën. Zie 

hier wat hij 26 Dec. 1741 zijn broeder schrijft omtrent zijne ambtelijke 

beslommeringen: 

 

Mijn aandeel in het generale werk aan de Hooge tafel bestond voor dezen in de 

beschrijvingen van Compagnie’s handel in China en Siam, en de Kamerbrieven van de Maas. 

In welke kwaliteit ik de insteller ben geweest van de brieven aan de twee vorsten geschreven, 

gelijk ook van de materieën bij de generale brieven, die comptoiren concerneerende, welke 

UE. des gelievende onder de afgaande secretarij-papieren zult kunnen opstaan. 

Thans heeft de nieuwe Heer Generaal (ad interim: J. Thedens) door het vertrek van de 

heeren Valckenier en Schaghen — die tot het laatst toe mijn bijzondere vriend gebleven en 

mij tot zijn gemachtigde heeft aangesteld — het generale werk vrij wat verzwaard, zijnde mij, 

behalve bovengenoemde Kamerbriefjes, opgelegd de beschrijving van Bengalen en Malacca, 

naar welke laatste plaats ik nog gaarne voor een jaartje of vijf zoude willen vertrekken, om 

een stil, gerust en gezond leven te hebben. Waarna mij alsdan de lust wel mocht bevangen om 

mijn waarde vaderland en lieve vrienden, voornamelijk UEd. mijn zeer beminde broeder en 

zuster te gaan wedervinden. De mensch neemt voor, doch God beschikt alles. 

 

Het was geen ongewoon verschijnsel dat een Raad van Indië zijn zetel te 

Batavia verwisselde voor een Goeverneurschap. „’t Is geen vermaak Raad van Indië te 

zijn; de heeren zijn liever in een Goevernement, — schrijft Aletta Beck aan Daniël — 

daar ze naar den ouden slender, niet subject hoeven te staan”, (d.i. de handen vrij 
hebben). 

 

Aan die Hooge tafel haperde het aan leiding. Kijk-in-de-pot Thedens, die den 

Directeur-Generaal Schaghen moest bijstaan in ‘t Goevernement tijdens het 

interegnum na Valckenier’s aftreden, bleek, toen Schaghen naar ‘t vaderland 

terugkeerde, zelf steun noodig te hebben. Had Thedens reeds aan anderen overgelaten 

het opmaken van het rapport in zake Valckenier, nu ergert het Daniël dat hij uit 

gemakzucht van Aarden het woord laat voeren. Uit gemakzucht! En hoe angstig was 

de toestand op Java, gelijk Daniël aantoont in de missieve aan zijn patronen van 12 

Januari 1743 (op te nemen in de Bijlagen). Daarenboven: van Imhoff was nog niet in 

‘t zicht! „Zijne prefentie alhier wordt hoog noodig vereischt, al ware het ook met 

(maar) 1000 Europeesche soldaten, tot restauratie van de kwijnende Maatschappij en 

om de Malabaarsche vorsten te onderrechten” — schrijft Daniël. 

Wie wèl was gekomen, en in militair arrest ondergebracht op een der bolwerken 

van ‘t kasteel, was Valckenier, dien Daniël „met de uiterste pompe en magnificentie” 

had uitgeleid, en nu aldaar bewaard wordt totdat de nieuwe advocaat-fiskaal zijn 

crimineele eisch en conclusie tegen zijne Edelheid zal uitgebracht hebben. En God 

weet — vervolgt Daniël in zijn brief aan den Bewindhebber der Kamer Amsterdam 

Dirk Trip — wat zijn vonnis zal zijn, waarvan sommige der rechters wel zelfs 

executeuren zouden willen zijn”! Immers moest een zondebok worden gevonden voor 

de 
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vele tekortkomingen der Compagnie in patria en in ‘t verre Oosten, zoo grel belicht 

door den Bataviaschen brand. 

 

De niets kwaads vermoedende Valckenier was 6 November 1741 als Admiraal 

der retourvloot vertrokken naar de Kaap, waar hij 25 Januari 1742 aankwam. Waarom 

hij niet doorzeilde zonder de Kaap aan te doen? Het bewijst althans hoe overtuigd hij 

was van zijn goed recht, en zich geenszins rekenschap gaf dat hij door het opzenden 

van zijn aartsvijand van Imhoff, vriend van den Prins, zich een kuil had gegraven in ‘t 

vaderland. Ware hij onverwachts in patria den Heeren zeventienen op ‘t lijf allicht had 

hij, gesteund door zijne verwanten in de Regeering, het hoofd kunnen bieden aan zijne 

belagers. 

Maar nu vond hij aan de Kaap het bevel tot het stellen in militair arrest en 

opzending naar Batavia. Den 21 Aug. uit de Kaap vertrokken, kwam hij den 2 Nov. te 

Batavia aan, — een jaar dus na zijn uitvaren. Niet ternedergeslagen, gelijk wij leeren 

uit Daniël’s brief van 5 April 1743. „De heer Valckenier houdt staande dat de 3 

opgezonden heeren, ieder in hunne huizen gearresteerd zijn. Anderen, dat hij als 

ambassadeur naar ‘t keizerlijke hof zal vertrekken. Sommigen eindelijk, dat de 

„Hersteller” (het schip dat van Imhoff zal brengen en aldus te zijner eere herdoopt 

werd) weder onttakelt is”.1) 

De nuchtere Daniël gelooft noch ‘t een noch ‘t ander, maar vermoedt dat de 

kwade tijdingen uit Batavia naar ‘t vaderland gezonden, van Imhoff’s reis hebben 

vertraagd. In alle geval bewijst Valckenier’s houding dat hij zelf (en velen met hem) 

niet vermoedde dat zijn rol was uitgespeeld. Negen en een half jaar heeft de 

beklagenswaardige in preventieve hechtenis doorgebracht op een der bolwerken van 

het kasteel, stapelend memories op memories. Toen overleed hij, acht maanden na 

zijn opvolger van Imhoff. Blijkbaar hadden Heeren zeventienen het voorzichtiger 

gevonden niet opnieuw de hartstochten te doen opvlammen en door een 

geruchtmakend proces de aandacht nogmaals gaande te maken. En opgelucht 

verklaarden zij in 1755 „dat de crimineele actie tegen Valckenier door den dood was 

geaboleerd”. Magere genoegdoening: met groote statie werd deze begraven en zijn 

wapenbord opgehangen in de kerk te Batavia. Aan zijn zoon, Mr. Adriaan Isaac 

Valckenier, Schepen van Amsterdam, keerde de Compagnie in 1760 een bedrag uit 

van ƒ750.000 in geld en geldwaardige papieren tegen afstand zijnerzijds van alle 

overige aanspraken. Weinig heeft den zoon deze late schikking gebaat: van 1768 tot 

zijn overlijden in 1784 als ongeneeselijk krankzinnig onder bewaking opgesloten op 

zijn buitenverblijf Ostende onder Hillegom, stierf met hem in mannelijke lijn uit deze 

tak der Valckeniers. 

 

                                                

 
1) Audi et alteram Partem! Volgens dr. de Haan werpt de Chineesche geschicdenis van de schuld van den 

moord op van Imhoff en neemt Valekenier in bescherming. (Oud Batavia I. blz. 200). 
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Inmiddels waren van Imhoff en de beide andere Raden — de drie zuilen der 

regeering, gelijk Daniël hen noemt in een brief aan Aletta Beck — wel verre van in 

patria te zijn gezet in arrest, bij hunne aankomst te Texel afgehaald met statie en 

overladen met eerbewijzen. Blijkbaar wilden Heeren zeventienen zich zuiveren van 

het in Batavia gestorte bloed. Van Imhoff werd een schadeloosstelling aangeboden 

van ƒ24.000, welke hij afsloeg; slechts nam hij aan een zilveren servies. 

Den 28 Mei 1743 deed hij als Goeverneur-Generaal zijne intrede te Batavia. 

Aan Balthazar deelde Aletta Beck mede dat zij den Hoogen heer den 29 Februari uit 

de Kaap onder zeil had zien gaan, staat makende op Paaschen het nachtmaal te 

genieten; óók dat Daniël zijn Hoog Edd meent te spreken op zijn aankomst over zijn 

voorbijgaan als Raad Ordinaris. „Wie weet, zoo het naar Zijn Edd zin niet gaat, of niet 

opkruit (ontslag vraagt). De tijd zal alles leeren”. 

 

Helaas is thans het Boek der brieven van Overzee volgeregen, en de 

ongetwijfeld daarop volgende deelen dankten zelfs niet aan een linnenpers hun 

behoud (blz. XVII). Alleen weten wij dat Daniël, die met van Imhoff stond op goeden 

voet, niet opkruide, integendeel kwam tot hooger eer. Doch aangezien deze 

Aanteekeningen geenszins bedoelen een overzicht te geven van de geschiedenis der 

O.I.Cie, worde alleen aangestipt wat Daniël tijdens zijn verder Oostersch verblijf 

beleefde. In de eerste plaats het sluiten van een vredesverdrag met den Soesoehoenan, 

waardoor genoegzaam de geheele Noord-Oostkust van Java, van Cheribon tot 

Banjoewangie, in Compagnie’s macht kwam (November 1743); een stap verder op de 

glibberige baan, welke ten slotte leidde tot den val — juister gezegd de confiscatie — 

van dit van lieverlede tot groote mogendheid gemetamorphoseerde handelslichaam. 

Twee jaren later werd de prins van Madoera, die de oproerige Chineezen 

ondersteunde, overwonnen en vervangen door een regent, staande onder ons gezag. 

Zag Daniël het begin der onlusten, door Mankoe Boemi verwekt in het Javaansche 

rijk, de afstand van het Mataramsche rijk aan de Compagnie vond daarentegen eerst 

plaats nadat hij al lang rustig woonde aan de Vecht. 

Maar wel zag Daniël het stichten van Buitenzorg, en van de Kweekschool voor 

Godsdienstleeraren (1745), het oprichten van de Bataviasche bank van leening en 

Bank-courant, alsmede van het eerste Postkantoor (1746). Allemaal nuttige en 

noodige zaken, welke bewezen dat inderdaad van Imhoff krachtiger leiding gaf, en 

veel bracht tot stand — al bleef van zijn verkiezingsprogram, gelijk van al dergelijke 

programma’s, veel onuitgevoerd of bleek niet te voldoen. Daniël heeft zeker aan dat 

alles met ijver medegewerkt, ook aan het gedeeltelijk vrijlaten van den handel (de 

groote twistappel vroeger, toen en later!) waarvan hij de goede gevolgen voor de 

Compagnie met ingenomenheid noemt in zijn later te behandelen rapport aan de 

Staten-Generaal, uitgebracht na terugkeer in ‘t vaderland. 
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IV. TERUGKEER NAAR ‘T LIEVE VADERLAND (1747—1748). Brief van 
Daniël aan Ds. Paulus Chevalier. — Admiraal en Commissaris der Kaap. — De 
retourvloot: slechte uitrusting der nieuwere schepen. — Verblijf aan de Kaap. —
Vermeerdering van het eskader met schepen uit Bengalen en Ceylon. — Verongelukte 
schepen. — Waarom eskader vertrekt naar St. Helena. — Het dagboek eener jonge 
dame. 

 

In een brief aan neef Paulus Chevallier te Amsterdam (de latere Hoogleeraar in 

de theologie te Groningen, toen pas toegelaten tot den Kerkelijken dienst) hoopt 

Daniël dezen „spoedig een gewenscht beroep in ‘t lieve vaderland; doch zoo de 

UEerw. de lust  mocht bevangen hebben om vreemde gewesten te bezoeken, zoo kom 

tot ons over. lk durf UEerw. bij leven en gezondheid wel verzekeren dat dezelve 

daarvan geenszins berouw zult hebben, schoon verhoopen haast te repatrieeren”. 

(Brief te Batavia geschreven 12 Januari 1746, in het bezit der familie Chevallier.) 

Uit dit schrijven blijkt dat Daniël niet meer zoo donker denkt over ‘t „veege” 

Batavia, als vóór de komst van den nieuwen Goeverneur-Generaal. Ook dat hij — 

niettegenstaande de toestanden door van Imhoff zooveel zijn verbeterd —, toch 

wenscht te repatrieeren. Heeft wellicht den sloot daartoe gegeven de lust van ,Jansje” 

om eens ‘t vaderland te bezoeken en zich neer te zetten op een buitenplaats aan de 

Vecht: paradijs op aarde! Schrijver dezes kan zich zulks levendig voorstellen. Want 

zelfs nu nog — hoewel zoo weinig is overgebleven van alle heerlijkheid der 

Vechtstreek, gelijk die in koper gegraveerd werd vereeuwigd — is die slingerende 

waterbaan het meest bekoorlijke deel van mooi Holland. 

Hoe het zij, Daniël verlangt demissie, niettegenstaande hij — bewijs dat Heeren 

zeventienen over hem zeer tevreden zijn! — mits niet repatrieerende, tot Directeur-

Generaal wordt aangesteld. Met alle eer verlaat hij Batavia. Niet enkel als Admiraal 

der retourvloot, maar ook als Commissaris over de Kaap; zoodat hij, aldaar 

aangekomen, niet is de gelijke, doch de meerdere van den Goeverneur, toenmaals 

Hendrik Swellengrebel. 

Niet heel groot is het smaldeel waarover Daniël den commandostaf zwaait: 

slechts vijf schepen! (Later zal dit getal tot 18 aangroeien.) En niet dan na veel 

zwoegen bijeen verzameld. Begrijpelijk, waar reeds het vorige jaar van de 36 groote 

schepen der Compagnie er maar 15 zeilree waren, en men slechts over één schip 

beschikt ter verdediging van de reede. 

Hoogst beschamend is dan ook de boodschap, welke Daniël aan Heeren 

zeventienen in patria moet overbrengen, hoewel deze ‘t blozen wel zijn afgewend. 

Den 20en Oct. 1747 berichten nl. Van Imhoff en de acht Raden van Indië het 

onderstaande aan de WelEd. Hoog Achtbare, wijze, voorzienige en zeer genereuse 

Heeren (die laatste kwalificatie klinkt haast als een schimpscheut!). 

De schepen „Haarlem” voor Amsterdam, „Overschie” voor Delft, „de Hoop” voor Hoorn. „de 
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Voorzigtigheijt” voor Rotterdam en „de Vrijheijt” voor Enkhuizen, dewelke thans onder de vlag van 

den heer Raad Ordinaris en Admiraal Daniël Nolthenius van hier vertrekken, zullen over veertien 

dagen of drie weken, gevolgd worden van „Weltevreeden” voor Amsterdam, en „Domburg” voor 

Zeeland. Want eerstgenoemde bodem heeft men op den 20sten husus moeten emploijëren voor 

„Duijnhost”, omdat hij eerder tot vertrek gereed konde zijn, ter zake deze met zulk gedelabreert tuig 

hier gekomen is, dat hij bijna alles weder nieuw moet hebben, en „Weltevreeden” daarentegen niets 

mankeerde. 

En dit gebeurd thans zoo dikwijls en bijna gedurig met de schepen van de nieuwe charter, omdat 

haar want te slecht van specie is om zoo licht te vallen als het vaart, en de masten ook niet zoo breed 

zijn als men dezelve maken kan om meer steunsel aan de stengen te geven. Hetwelk wij oordeelen dat 

door UEd. Ho Achtb. goede voorzorgen hoe eer hoe liever dient verbeterd te worden, dewijl dun want 

goed want vereischt, en dat van ‘s Compagnie’s schepen, naar de vorige methode, door de meerdere 

dikte van het touwwerk heeft kunnen resisteeren, daar het tegenwoordige zich aanstonds begeeft, uit 

zijn kracht rekt en alzoo niets houden kan. 

En hoe groot een artikel dat van de equipagie goederen is, behoeven wij UEdl Ho Achtb. niet 

indachtig te maken, die zeer wel zullen kunnen begrijpen dat men met dezelve wat langer kunne 

toereiken als thans, dat ieder schip voor iedere reis bijna opnieuw voorzien moet worden, op tien of 

twaalf ton aan lasten die over geheel Indiën vallen onder de naam van equipage van schepen, misschien 

wel een ton af te dingen en dus liever al een essentieel punt van verbetering gelegen wezen zoude, 

indien het mogelijk ware daarin redres te brengen.1) 

Hetwelk wij aan derselven schikking overlatende, ten vervolge der communicatie nopens de 

schepen van dit retour nog noteeren dat Rooswijk voor Amsterdam, naar gedachten zal overblijven tot 

de tweede verzending van schepen onder ultimo December aanstaande, om alsdan met twee schepen 

voor Zeeland en drie of vier voor de Kamers van het zuider- en noorderkwartier de resteerende pakken 

van specerijen over te brengen, zoo men maar de schepen, die daartoe nog uit Nederland komen 

moeten, vroeg genoeg aan de hand krijgt. 

Wij zullen ons de eere geven UEd. Ho Achtb. nader van het voorvallende verslag te doen met de 

twee bovengenoemde schepen, tot dit eerste deel der retourzending nog behoorende, en hebben ditmaal 

niets bij te voegen dan dat de lading dezer vijf schepen bedraagt ƒ879.492 : 14 : — en verdeeld is over 

de respectieve kameren als volgt: 

 voor de presidiale kamer Amsterdam 

‘t schip Haarlem aan lijnwaad, nagelen, en peper etca ...................................... ƒ 206.944 : 9 :8: 

 voor de kamer Delft 

‘t schip Overschie, aan lijnwaad, peper, specerijen en koffi etca ...................... 172.512 : 17 : 8. 

 voor de kamer Rotterdam 

‘t schip de Voorzigtigheyt aan lijnwaad, peper, specerijen en koffi etca ............. 151.573 : 8 : 8 

 voor de kamer Hoorn 

‘t schip de Hoop, aan lijnwaad, peper, specerijen en koffie etca.  ....................... 212.937 : 19 : - 

 voor de kamer Enkhuizen 

‘t schip de Vrijheijd, aan lijnwaad, peper, specerijen en koffie etca.  ...............  135-517 : 19 : 8 

 Somma ƒ 879.492 : 14 — 

Zijnde ook ditmaal in ‘s Comps kas geteld ƒ431.440 : 10 om op de daarvan verleende wissels, 

met believen van U H. Ed. Achtb. te worden voldaan naar de ordre, te weten … enz. 

 

                                                

 
1 ) Der langen Rede kurzer Sinn is, dat op de uitrustingskosten der schepen in Indië, welke tien à twaalf ton 

gouds bedragen, door eene meer oordeelkundige handelwijze ware uit te sparen een ton gouds; want dat goedkoop, 

duurkoop is. 
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Daniël werd ongetwijfeld even statig uitgeleid, als iets later de eerste Raad 

Hooreman (1 Nov. 1764), van welke plechtigheid een gedrukt verhaal bestaat. Maar 

wij hebben waarlijk geen tijd te verliezen; de reis zal lang genoeg duren, en dus 

volgen wij onzen admiraal aan boord van ‘t schip Haarlem, waarop hij den 24 

October zijn vlag hijscht; zeker niet met van trots zwellende borst. Slechts vier 

bodems is het eskader groot! Want wegens lekkage door verzuim, moest de Vrijheid 
achterblijven. 

Voorspoedig uit de straat Sunda geraakt, ontkwam het viertal door Gods 

goedheid ook gelukkig de stormen omtrent Madagaskar, en arriveerde in het begin 

van Januari 1748 aan de Kaap de Goede Hoop — aldus bericht Daniël in zijn verslag 

aan de Staten Generaal, dat straks uitvoeriger is te behandelen. Hij vertrekt van daar 

den 24 April, en vertoefde er dus drie en een halve maand „veroorzaakt door het 

ongelukkig achterblijven der secrete vaderlandsche orders”, gelijk hij schrijft. 

Welke die orders waren, kan men eenigszins vermoeden. De Oostenrijksche 

successie-oorlog, waarin wij betrokken waren met Engeland tot bondgenoot en 

Frankrijk tot vijand, was nog niet geëindigd. En hoewel vredesonderhandelingen 

waren aangeknoopt, eerst te Breda, later te Aken, waren verrassingen niet uitgesloten. 

Gelijk zoo dikwijls, moet men dus in ‘t vaderland beslissen of de retourvloot zich op 

het Kanaal kan richten zonder gevaar van te worden aangevallen door de Franschen in 

de Golf van Biscaye of wel Texel moet bereiken buitenom Schotland. En vanwege 

den langzamen gang der onderhandelingen, zal men in patria geweifeld hebben. 

De twee en een halve maand aan de Kaap zullen Daniël niet lang gevallen zijn. 

Daar vond hij zijne twee schoonbroeders, Petrus Jesse Slotsboo, onderkoopman en 

weesheer, gehuwd met Stentine van Oudenaerden, dochter van Pieter en Christinia 

Beck, met hunne 3 kindertjes1) en Josephus de Grandpreez, secretaris en lid van den 

Raad van Justitie, gehuwd met Louise Adriana Beck. 

Hoe treft hem — gelijk hij schrijft in zijn rapport aan de Staten Generaal — „den 

florissanten welstand van dien Afrikaanschen uithoek, die meer als tachtig mijlen in het rond 

bewoond wordt door Christen Gereformeerde onderdanen van Uw Hoogmogenden, zijnde 

dezelve in 25 jaar tot viermaal zooveel menschen in getal vermenigvuldigd, zich meest 

geneerende met den land- en veebouw, waardoor men aldaar overvloed vindt van koorn en 

wijn, zeer veel aardvruchten, schapen, runderen en pluimgedierte; nemende de Compagnie al 

hare landvruchten, die aan ‘t kasteel geleverd worden, aan tot een zekeren prijs, het overige 

dienende tot een zeer noodzakelijke en aangename verversching voor de schepelingen”. De 

Kaap is thans ook beter verdedigd dan voorheen, zijnde de Tafelbaai thans ook zoo sterk door 

verscheidene nieuw gemaakte batterijen gefortificeerd, dat het garnizoen zoowel als de 

landmilitie, bestaande uit een aanzienlijk getal flinke sterke manschap, bij mijn aanwezen zich 

getroosten den vijand af te 

 

                                                

 
1) De oudste werd secretaris van den Raad der gemeente Kaapstad, later voornaam koopman te 

Amsterdam, huwde Theodora Gerhardina de Lalan de Duthaij, bij wie twee dochters; de tweede studeerde te 

Franeker, huwde te Deinum Bomelia Elisabeth van Burmania en stierf kinderloos. De derde overleed vermoedelijk 

jong. 
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wachten en kloekmoedig onder de oogen te zien. Daarenboven zoude de geprojecteerde en 

reeds begonnen moelij (mola, móde) indien eens door kracht van volk onder kundige 

opzichters was voltooid, de schepen ter reede dekken voor allerlei winden, en diens uiterste 

punt, met zwaar kanon beplant zijnde en geadsisteert van het kasteel en batterijen, grootelijks 

contribueeren om den vijand tegen te houden, wanneer de overige baaien, die niet defensief 

zijn, woest en onbruikbaar zouden kunnen gemaakt of gelaten worden”. 

Daniël zag juist, en de Franschen en Engelschen beseften evenzeer dat de Kaap 

was de sleutel voor de hegemonie in de Oost. Een wedvaart daarheen werd dan ook 

ondernomen tusschen beide volkeren na het uitbreken van den Amerikaanschen 

onafhankelijkheidsoorlog, toen Frankrijk en Nederland partij trokken tegen Engeland. 

Suffren sloeg toen de Engelsche vloot, geankerd in een Portugeesche haven der Kaap 

Verdische eilanden, en won zoo den prijs. (Wat althans de Franschen niet vergeten. 

Als eerste eeretitel toch vermeldt het voetstuk van zijn standbeeld te St. Tropez: le 
Cap protegé.) Doch enkele jaren later, toen Willem V naar Engeland was gevlucht, en 

de Franschen ons land bezetten, zorgden de Engelschen er beter voor het eerst dáár te 

zijn, al gaf de Goeverneur niet dan na lang dralen gehoor aan het bevel van den Prins-

Stadhouder om hen binnen te laten in de sterke, doch toenmaals onvoldoend 

verdedigde vesting (eene bezetting van 1000 man inplaats van de noodige 6000!). 

Geenszins alle Kapenaars waren van dien engelschen inval gediend; want wat er ook 

was aan te merken op het beheer der Compagnie, de nieuwe meesters waren geenszins 

beter! Dit alles verborg echter „’t genakend lot met dikke wolk” voor Daniël. Doch 

den naneef, die maar al te goed weet wat later geschiedde, schrijnt de herinnering. 

Zeker vonden Jansje en Daniël verstrooiing genoeg aan de Kaap, want ‘t ging er 

feestelijk toe. Waar later in zulke angstige jaren als lady Anne Barnard medemaakte 

en beschreef, de hollandsche jofferschap zoo braaf flirtte met engelsche officieren, 

zullen deze schoonen — juister gezegd: hare grootmoeders — zeer zeker niet als 

„muurbloempjes” versierd hebben de wanden van de danszaal in ‘s Goeverneurs 

woning tijdens Daniël’s verblijf in vrediger tijd. Want ook toen wemelde het van 

engelsche oorlogsschepen in onze gastvrije baai. Zóó groot was zelfs het aantal 

britsche bodems, dat Daniël’s eskader ten einde bij slecht weer door aanvaring geen 

schade te beloopen, vertrok van de Kaap vóór dat de secrete orders uit het vaderland 

waren aangekomen. Ziehier wat hij schrijft: 

Ons lang vertoef aan dien uithoek deed de vloot van tijd tot tijd accresseeren tot 18 

kostelijke kielen, waarbij gevoegd 20 Engelsche oorlogs- en compagnies versterkte schepen, 

die nog met 5 onder den admiraal Boscawen stonden vermeerderd te worden, en 10 à 12, die 

successieve uit Nederland aankwamen, maakte ons die reede in den aankomenden stormtijd te 

nauw; waarom wij met advies van gemelden heer Boscawen resolveerden op den 24 April den 

steven naar St. Helena te wenden om aldaar gemelde secrete orders tot ultimo Mei af te 

wachten. 

Gelijk blijkt uit het bovenstaande, groeide de vloot van lieverlede aan. En alle 

zijn behouden in ‘t vaderland aangekomen: kostelijke en rijk beladen kielen — gelijk 

Daniël schrijft, ter somme van wel 62 ton gouds inkoop. 
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Behalve de zes reeds genoemde uit Batavia, waren nog van die reê op later 

tijdstip vertrokken: de Pasgeld voor de Kamer Delft, de Diemen en Akerendam voor 

Amsterdam, de Overnes voor Hoorn. Daarbij voegden zich uit Bengalen: de 

Baarsande, vermoedelijk voor Zeeland: ‘t Huijs te Manpad, Spaanderswoud en de 

Gerechtigheid1), alsmede uit Ceylon: Sparenrijk, Crabbendijk, Kerkwijk en 

Woitensdorp(?). Helaas waren vermoedelijk een twee- of drietal bodems vóór  

aankomst aan de Kaap vergaan. Zie hier wat Daniël daaromtrent meldt in zijn Rapport 

aan de Staten-Generaal. 

Van de vijf kort na mijn vertrek uit Batavia gevolgde schepen, zijn bij mijn aanwezen 

aan de Kaap („uithoek” schrijft hij, zonder minachtende bedoeling) twee derzelve — doch in 

een zeer deplorabelen staat aangeland; hebbende op den 22 febr. op de hoogte van ‘t eiland 

Mauritius door zwaren orkaan al hunne rondhouten en roer verloren, zijnde nog als door een 

mirakel behouden. Doch het is zeer te vrezen dat de drie overige dezen wervelwind, 

waartegen geen schepen gebouwd worden, niet zullen hebben kunnen tegenstaan; te meer 

omdat haar lang achterblijven dat vermoeden versterkt; wenschende echter van harte het 

tegendeel. 

Dadelijk op deze treurmare volgt Daniël’s lofrede op de Kaap — reeds vroeger 

medegedeeld. Is onze admiraal de volmaakte hoveling, die heenglijdt over wat de 

Soevereinen min aangenaam moeten vinden? Of — en dit is waarschijnlijker — 

vermoedde de Indischman dat bij eene Overheid, die zooeven wegens de inneming 

van Bergen op Zoom nog beefde voor eigen hachje, geen tranen waren te verwachten 

voor enkele honderden schepelingen, die met hunne vaartuigen rustten in het 

nameloos graf?2) 

Geen ander ongeval trof Daniël’s vloot; want het afdwalen van bodems, die na 

korter of langer tijd zich weer bij ‘t eskader voegden of op eigen houtje stevenden 

naar ‘t vaderland, was in dien tijd van zeilschepen, een alledaagsch verschijnsel en 

geen hoofdbreken waard. 

 

Thans ware, met even spaarzame woorden als de vlootvoogd, diens verdere reis 

naar ‘t vaderland te verhalen, indien niet toevallig schrijver dezes een document 

mocht overnemen, dat veel beter dan deftige scheepsjournalen (van deze tocht 

trouwens niet 

 

                                                

 
1) Hieruit blijkt dat toentertijd reeds gebroken was met het voorschrift dat de retourschepen uit Bengalen 

eerst naar Batavia moesten varen. Op 18 November 1739 schreef Nicolaas Paradijs aan Balthazar, dat „hij ‘t 

volhandig heeft in den dienst bij ‘t beladen van 9 retourschepen voor Europa, twee gelei ditto’s, tot op de hoogte 

van Sunda’s engten voor Batavia geprojecteerd”. Blijkens denzelfden brief voeren daarentegen de Engelsche 

schepen direct af van de Ganges, waarom brieven met deze verzonden „lichtelijk eerder Balthazar zouden 

bereiken”, hoewel die bodems 18 à 20 dagen later af zeilden. Vermoedelijk werd met het oog op de steeds sterker 

wordende Engelsche concurrentie het oude voorschrift ingetrokken; gelijk ook vele jaren later de theeschepen uit 

China direct werden gericht naar ‘t vaderland, inplaats van eveneens Batavia aan te doen. 
2) Toch was het verlies van een Oost-Indisch vaarder niet zonder beteekenis. Potgieter heeft dat pakkend 

beschreven in zijne schets Hanna: „Zie eens hoe aller belangen samengeschakeld zijn in ons burgerlijk landje”! 
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meer aanwezig) kijk geeft op hetgeen kan gezien en ondervonden hebben Jansje, des 

admiraal’s egade, mitsgaders de beide door Mietje aangenomen meisjes; althans 

indien deze niet (wat waarschijnlijker is) in Indië aan andere zorgzame handen waren 

toevertrouwd. 

Drie jaar na Daniël, vertrok nl. van de Kaap, na dien uithoek 12 jaren als 

Goeverneur te hebben bestuurd, eveneens als Admiraal der retourvloot, Hendrik 

Swellengrebel. Hem vergezelden drie dochters: Helena, Johanna, Claudina 

Constantia, oud 21, 18 en 12 jaren en een zevenjarig zoontje, welk jongske na drie 

dagen zeereis, tot groote verbazing zijner zusters, niet meer aan de Kaap dacht. De 

Goeverneur was reeds eenige jaren weduwnaar van Helena Wilhelmina ten Damme, 

en de oudere zoons, die deze hem had geschonken, zullen wel allen reeds vroeger naar 

patria zijn vertrokken ter voltooiing van hunne opvoeding. Van één weten wij dat 

zeker: Aletta Beck toch schrijft den 29 Februari 1739 dat haar brief aan Balthazar 

„gaat per den Jonkheer Johannes Swellengrebel, zoontje van onzen aanstaanden heer 

Goeverneur, om zijne opvoeding verder in Holland voort te zetten” (hij was toen nog 

geen elf jaren oud), en de beide anderen zullen wel zijn voorbeeld hebben gevolgd. 

Het thans te behandelen dagboek berustte in het archief van nu wijlen N.J.A.C. 

Swellengrebel, gehuwd met Elisabeth Crommelin, schoonzuster van Julie Elisabeth 

Tutein Nolthenius (J.H. X.3) en werd blijkbaar gehouden door een der dochtertjes van 

den Goeverneur. Denkelijk de 18 jarige Johanna, al heeft wellicht de 3 jaar oudere 

zuster nu en dan haar taak overgenomen. Alleen een aanstaand huishoudstertje kan 

zoo in het dagelijksch menu belangstellen, en alleen jongejuffers durven zoo 

onomwonden erkennen dikwijls angst te gevoelen. 

De Admiraal der retourvloot, de Oud Goeverneur, wien blijkbaar het langjarige bewind afmatte, 

gaat steeds vroeg naar bed: 8 uur; en neemt dikwijls niet deel aan den maaltijd. Precies omgekeerd de 

jonge dametjes, die ‘s avonds genieten van de koelte na den heeten dag en tot 11 uur blijven keuvelen 

met de officieren, om in den regel niet voor 9 uur op te staan. Eens zelfs komen zij eerst om 11 uur op 

‘t dek; doch ‘t was na een verjaarsfeest! En als zij eens om 7 uur of half acht opstaan, wordt dit als eene 

bijzonderheid opgeteekend! 

De eerste drie dagen (zij gingen ‘s avonds 5 Maart 1751 onder zeil) was ‘t heele gezelschap 

zeeziek; en ook later slingert en stampt het schip veel (het maakt 16 tot 23 mijlen — 30 à 42½  K.M.  

— per etmaal). Maar van lieverlede wordt het eten met smaak verorberd. Welk een menu! ‘s Morgens 

vroeg brood, beschuitjes, boter, kaas en koffie. Het noenmaal bestaat (12 Maart) uit soep van erwten 

met pekelworst, rapen met schapenvleesch, een stuk Hollandsch pekelvleesch, hoenders gesmoord, 

ganzen gebraden, twee groenten: roode kool en kweeperen. 

Vier dagen later teekent de jongejuffer aan, dat het noenmaal bestaat uit soep van prei, zuurkool 

met ham en gerookte worst („daar ik smakelijk van at”), steenboksbouten gesmoord, schijfjes van 

schapenvleesch op den rooster, gebakken steenbrasem, rolpens met appelen, gestoofde rapen; ‘s avonds 

om 8 uur werd hetzelfde opgewarmd opgediend (wellicht op verzoek van het schrijfstertje, die ‘t zoo 

smakelijk vond!). Maar dikwijls is het avondeten koud, en bestaat uit een bietenslaatje. ‘s Namiddags 

wordt thee gedronken, soms met confituren; ‘s avonds chocolade, kandeel, poffertjes en „broeders” — 

terwijl okkernoten, amandelen en rozijnen dienen tot versnapering. 
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Dikwijls wordt visch gevangen. Eenmaal (‘t schip liep dien dag 16 mijl, ging recht aan op ‘t 

Kanaal) „vingen wij uit ons kajuitvenster een makreel; Wij liepen met visch en lijn naar boven bij 

vader, die ordonneerde die voor hem te braden”. Vliegende visschen zag het schrijfstertje, en hoopen 

kret „die veel op galjoenvisch gelijken, doch veel grooter”. En in de Sargassen zee, die zij terecht 

verhollandscht tot kroos(t) Zee, vangen de „vrienden” kroos, waaruit wij allerhande vischjes haalden 

die wij in sterk water deden. 

Gezellig ging het toe aan boord. De beide meisjes spelen fluit, de hofmeester tokkelt de harp, 

drie muzikanten hanteeren de viool. „De luitenants en de opperstuurman dansten, doch speelden 

naderhand Gijsbrecht van Amstel” (8 Maart). Zondag 2 Mei „na den eten, sloeg het volk allerlei 

grappen uit in de kuil” (het lage middendek). Spelletjes werden gespeeld. Zondag 28 Maart, nadat ‘s 

morgens om half tien, zeer toepasselijk een predicatie was gelezen uit Psalm 107, v. 23, 24 (blijkbaar 

bij kalme zee, anders waren zeker de daarop volgende verzen genomen tot tekst!), verzocht ‘s avonds 

vader de meisjes met den kapitein, secretaris en dokter in zijn kamer, waar wij speelden „rijke 

boerezoontje, om pepernooten”; en 15 April speelden de dametjes ganzebord met den 2en luitenant, 

opperstuurman, secretaris en dokter. Ook spelen natuurlijk de kinderen onder elkander met te 

verwachten gevolg. Op 9 Maart „ganzebord, niet zonder krakeelen, want Erdman verloonde al zijn 

pepernooten”. 

Maar natuurlijk wordt er ook gewerkt! Erdman leert nu eens bij den luitenant, dan weer bij den 

secretaris, doch niet altijd met den noodigen ijver; „hij kreeg slagen, want hij was gruwelijk stout”. 

Ook de andere kinderen weten zich onledig te houden. Meermalen wordt aangeteekend dat zij lezen; 

eenmaal zelfs „in de boeken van Vondel”. Stansje leert haar vragen — dat zal wel de Catechismus zijn 

geweest — en speelt met de pop. Dat de jonge dames de naald hanteerden, spreekt vanzelf: 27 Maart, 

wij zaten den geheelen morgen te naaien sitzen gordijnen voor onze vensters, voor de sterke lucht als 

de ramen openstaan. Of zij werkelijk handig zijn? Waarschijnlijk is de groote stoet „slaven” in het 

huishouden aan de Kaap oorzaak van deze verzuchting: 20 April, vandaag werd onze meid ziek, zoodat 

wij zelf meid moesten wezen, dat ons ongewoon voorkwam. 

 

Goed en slecht weer wisselen zich natuurlijk af. 21 Maart: Het schip stampt op een vreeselijke 

wijs, teekent het schrijfstertje aan. 18 April: Om negen uur stonden wij dezen morgen op. Wij hadden 

zeer ruw weer. Het waaide zeer sterk; terwijl wij bezig waren om ons te kleeden, kwam er een slinger, 

dat onze sluitmanden, die vastgesjord waren, omverre vielen, en het goed dat op de tafel stond, ook. 

Althans wij hadden werk om alles te houden. Het maakte een vreeselijke ravage. 8 Mei: Vannacht 

hadden wij zwaar weer. Daar werd overal geroepen; de kapitein en de officieren waren allemaal op de 

been; doch toen wij opstonden, was het weer bedaard. Om 8 uren (‘s avonds) gingen wij eten, doch 

daar kon geen schotel op tafel blijven; het schip slingerde vreeselijk. De dokter hing een bouteilje wijn 

en een glas om zijn hals. Die drinken wilde, moest bij hem komen. De jongens (bedienden) hielden de 

schotels vast. Na den eten gingen wij vóór zitten, en toen naar beneden; doch met de grootste moeite 

van de wereld. En den volgenden dag schrijft zij: deze nacht en dag hebben wij een halven storm 

gehad, volgens het zeggen van de officieren. Den geheelen dag hebben wij te bed gelegen; vader ook 

(die bij een anderen storm eens met zijn stoel omviel). Daar werd niet gekookt. Tegen den avond 

dronken wij chocolade; de kan hing aan een touwtje. Om 8 uur begon het sterk te donderen en te 

weerlichten. Toen waren wij zeer angstig en lagen onder de dekens te beven. Hebben 32 mijl gezeild 

— 59 kilometer per etmaal — (wat bijna het maximum was, en slechts nog 5 maal werd bereikt of 

overschreden). En het booze weer houdt aan. 10 Mei: Van dezen nacht hadden wij een heelen storm die 

echter maar 2 uren duurde. Vandaag is het zeer koud geweest. Wij zijn nu bij de Vlaamsche eilanden, 

dicht bij Terreneuf (Teneriffe). Hebben 28 mijlen gezeild. Daar werden twee uitkijken bij de 

manshoofden gezet. En twee dagen later is ‘t nog erger: Vannacht om 2 uur kregen wij een storm. 
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Met het aanbreken van den dag kwamen onze opperstuurman en dokter bij ons en zeiden dat wij in een 

storm lagen, en bijlegden voor een zeiltje. Zuster Johanna en ik waren zeer aangedaan daarover. Zuster 

en ik bleven te bed liggen, als ook vader. Het schip werkte op een vreeselijke wijze en het was 

afgrijselijk als men de zee zag en den wind hoorde. De baren rezen zoo hoog als bergen. Wij waren 

zeer angstig. Ik althans meende dat het met ons gedaan was. Doch de kinderen (de twee jongsten) 

wisten nergens van en lachten als een baar tegen het schip sloeg. Het is verbazend koud geweest; deden 

vandaag dikke kleederen aan. — Maar ook de oudere meisjes verliezen van lieverlede hun angst. 26 

Mei: Zwaar weer. Gingen op het dek neerzitten, want wij konden op geen stoel zitten, zoo werkte het 

schip. Wij aten gezouten vleesch en grauwe erwten. Het eten ging met lachen verzeld; want dan viel 

dit, en dan dat; wij moesten met de eene hand ons houden en de andere gebruiken om te eten. 

Soms echter was er te weinig wind; en als de schepen van het eskader naar elkaar toe dreven, 

was zulks niet zonder gevaar. 6 Mei: Het was doodstil; onze schuit werd uitgezet om ons van de 

schepen af te boegseeren. Het was een naar gezicht. Gedurig waren de schepen bij elkander. Ik keek 

door het venster in de gaanderij van het andere schip; kon door angst niet slapen. En het schip stuurt 

slecht. 30 Mei: Tegen den avond dicht onder Engeland. Dewijl wij contrarie wind hadden, moesten wij 

weer oversteken naar de fransche wal. Deden sein voor de andere schepen. Doch ons schip wilde niet 

over (stag gaan). De schuiten hielpen ons, als ook de Engelsche loodsen. Eindelijk raakten wij 

overstag, nadat het wel een uur geduurd had. (Toevallig had namelijk dien dag de Admiraal 

scheepsraad belegd en waren alle kapiteins aan boord geseind. Het waren hunne „schuiten” en die van 

de loodsboot welke het schip hielpen.) 

 

Veroorzaakte het in eskader zeilen last, ’t gaf dikwijls ook gezelligheid. Niet alleen kwamen 

verscheidene malen de kapiteins aan boord — soms zullen wij zien, om minder aangename redenen — 

maar ook vrienden-bezoeken werden ontvangen en afgelegd. 30 April: De heer Eyke kwam aan boord, 

die ons den geheelen dag gezelschap hield. 1 Mei: Mooi weer. Wij voeren met den kapitein en dokter 

naar het schip de „Herstelder” (wij kennen het schip: het bracht van Imhoff naar Batavia!) bij den heer 

en juffrouw Akkersloot, waar wij den heelen dag bleven. De heer en juffrouw Walbeek waren daar 

ook. Tegen den avond kwamen wij weder aan ons schip. Vader liet 15 schoten doen om de vrienden te 

bedanken. 

Vier dagen later, tegenbezoek: 5 Mei om 10 uur zonden wij onze schuit naar het schip „Huis te 
Duinen” (ook een goede kennis; want dikwijls bracht dit Daniël’s brieven naar patria) om de heer en 

juffrouw Walbeek af te halen, die tegen den middag bij ons kwamen. Tegen den avond gingen de 

vrienden van boord. Vader liet 15 schoten doen. 

Trouwens bij allerlei gelegenheid wordt lustig met compagnies-kruit losgebrand. (Zeker om te 

controleeren of het wel goed droog is!) 3 April: Wegens verjaardag van den heer Akkersloot, dertien 

schoten. Hij bedankte met 15. Waren ten eten gevraagd, doch de zee ging hol. En nogmaals dien dag 17 

schoten, omdat de heer Swellengrebel dien dag 12 jaar geleden tijding kreeg dat hij Goeverneur was 

geworden. En zoo bij elken verjaardag; eens zelfs schoten ter eere van den oudsten zoon van 

Swellengrebel … die in Nederland was! 

Maar ‘t feestelijkst werd gepoefd ter eere van het verjaren van Swellengrebel’s oudste dochter. 

26 April: Wij lieten vandaag onze kajuit schoonmaken en taarten bakken, vermits wij morgen vrienden 

krijgen. 27 April: Stonden ten 5 ure op, heden den dag zijnde dat Zuster Helena jarig is. Werd met het 

opgaan van de zon (Zij zijn zoo even uit de kroos-zee) van alle de schepen 21 schoten gedaan en al de 

vlaggen en wimpels bij gemaakt. Om half negen kwamen de vrienden aan boord; de wind waaide wat 

sterk voor de juffrouwen.1) Om 1 uur gingen wij eten; wij hadden op tafel soep van groenten, 

 

                                                

 
1) Men herinnere zich dat alle getrouwde dames, niet tot de Regenten behoorende, juffrouw genoemd 

werden. Alleen de Regenten.vrouwen noemden zich „Mevrouw”; eindelijk ook de titulatuur van de echtgenooten 

der Raden van Indië. 
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gekookt, pastij van hoenders, eenden gekookt. ham, coteletten. kalkoenen, een speenvarken gebraden, 

schapenbout gesmoord, snijboonen, spinage, kruisbessen en appelen gestoofd. — Flinke magen hadde 

die Kaapsche schoonen! (De appelen hadden zij in hare kajuit opgehangen, ter vrijwaring tegen 

bederf). Wij diverteerden ons den geheelen dag met praten. Tegen den avond gingen de vrienden weder 

van boord. Te acht uur gingen wij eten (avondmalen) en te half elf slapen. — Geen wonder dat de 

meisjes den volgenden dag eerst om 11 uur opstonden! 

 

Maar ‘t was niet altijd spel en dans. 27 Maart: „Vanmorgen werd een schot van ons schip 

gedaan en de passchaar vlag opgeheeschen.1) Tegen den middag kwamen de kapiteins aan boord. Daar 

was kwestie tusschen den gezaghebber van den hoeker en zijn oppermeester. (De hoekers waren kleine 

schepen; boodschaploopers van de eskaders). De kapiteins bleven bij ons eten. Wij hadden soep van 

kalfsschenkel, kalfsborst en rib gekookt, laberdaan gekookt, huspot van witte kool, varkensrib op den 

rooster, hoenders gebraden, peeren gestooft en boontjes. Na den eten moesten de onderofficieren van 

den hoeker komen en werden verhoord. Wij gingen naar den eten naar beneden, gingen wat liggen; 

naderhand dronken wij thee met wat confituren. Tegen den avond gingen de kapiteins van boord, en 

wij naar boven, toen hoorden wij dat de oppermeester uit de boeien was, en in de konstabelskamer zoo 

lang geplaatst, totdat de zaak nader onderzocht was.” 

Het onderzoek ging ietwat langzaam, naar het schijnt; want eerst 5 Mei vermeldt het 

schrijfstertje wederom de zaak: „Sein gedaan om te passcharen. De kapiteins van de schepen komen 

aan ons boord. De gezaghebber van den hoeker wordt afgezet en onze onderstuurman als gezaghebber 

daar op geplaatst”. (En nu worden twee vliegen in één klap geslagen!) „Alsmede werd de 

onderstuurman van den hoeker in de boeien gezet wegens zijne brutaliteit jegens Vader”. Nu gaat het 

met een vlugger gang: „Den volgenden dag weer passcharen wegens den stuurman, die gisteren in de 

boeien gezet werd. Hij moest op zijn bloote knieën voor vader liggen en excuus verzoeken om hetgeen 

hij gezegd had; namentlijk dat hij in Amsterdam komende, den Kaapschen Hendrik zoude blind 

schoppen, en nog meer andere brutaliteiten. Daarnaar kreeg hij voor het spil (op zijn baaitje 
natuurlijk!), werd gedeporteert, inhabiel verklaart en als matroos op het schip de Herstelder geplaatst”. 

(Men ziet, ‘t was geen gekscheeren met den Admiraal. Trouwens, discipline moest er wezen!) 

Het eskader is nu op de hoogte van Ouessant. 24 Mei: „Tegen den avond werd er gelood. doch 

konden geen grond krijgen. Na den eten (avondeten) hoorden wij roepen: een schip voor de boeg! De 

kapitein en de 1e luitenant, die bij ons zaten, liepen naar voren. Het was ten eersten: aan lij je roer! 

Zuster Johanna en ik liepen naar voren. Wij hadden een harden wind. Het was heel donker; evenwel 

zagen wij en hoorden wij hem voorbij snorren. Daar werd ten eersten een schot gedaan en eenige vuren 

opgestoken tot teeken van een vreemd schip. De uitkijk kreeg een helder pak slagen. Zuster en ik waren 

zeer ontsteld, wij moeiten wat gebruiken. Te 10 uur gingen wij slapen”. 

 

Nergens werd aangelegd, en weinig gezien. 21 Maart: Twee kleine heuveltjes! Te 3 uur dicht bij 

St. Helena: men ziet niets als bergen; gelijkende wel naar de Steenbergen aan de Kaap. Wij zagen ook 

 

                                                

 
1) Eigenlijk Pitsjaar; Pitsjaren is de verhollandschte vorm van het Maleische werkwoord bitjara dat praten 

beteekent. Het was op de vloot in gebruik voor het houden eener tusschen den vlootvoogd en zijne kapiteins. Ten 

tijde van De Ruyter heesch dan de admiraal als sein een groote witte vlag aan den vlaggeltok op de campagne, 

terwijl hij daarenboven aan de nok van de bezaansroe blauwen wimpel liet waaien. 
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een vlag van den berg waaien. 22 Maart: Wij stonden te 7 uur dezen morgen op en gingen ten eersten 

naar boven. Wij waren toen dicht onder het land. Om 9 uur zeilden wij het kasteel voorbij en deden 19 

schoten. Werden met 19 bedankt. Wij waren zoo dicht aan land dat wij de menschen uit hun vensters 

konden zien liggen. Het is een dor eiland; daar staan op zijn best 20 huizen, en meest allemaal 

ongepleisterd. Het scheenen wel kleie huizen te zijn. Het speet ons echter zeer, dat wij daar niet 

mochten aangaan; wij zagen op de bergen een buitenplaats of vier liggen; doch die zagen er ook al even 

naar uit. 

Acht dagen later varen zij langs Ascension; Te 4 uur waren wij dicht aan het land. Het eiland 

doet zich op zooals St. Helena, doch is wat kleiner. Daar moeten zeer veel vogels op dat eiland zijn; 

want wij hadden een menigte bij ons schip. 5 April passeert het schip de linie, maar ‘t maakte blijkbaar 

niet veel indruk op de jongelui. „Nadat wij gegeten hadden scheen het of daar een begin werd gemaakt 

om de linie te kappen. De vrienden werden allemaal heel nat van het water gooien. Stansie en Erdman 

ook. Zij moesten zich geheel verschoonen. Toen de storm over was, gingen wij naar beneden. Wij 

zaten te lezen. Om 4 uur kwam daar een jongen beneden en riep: een schip vooruit! Wie liepen ten 

eersten naar boven, konden het maar effen zien. Daar werd sein voor den Hersteller gedaan om te jagen 

(dat schip na te zetten). Zuster Leentje raakte zeer ontsteld, meende dat het een zeeroover was. 

‘t Bleek vermoedelijk een Guinee vaarder te zijn, die den volgenden dag uit zicht was. Doch wel 

een bewijs hoe weinig men zich zelfs in vollen vrede, zeker voelde op den Oceaan.1) 16 April: „Dezen 

avond zagen wij de noordstar. Hebben weer zeil moeten minderen om den hoeker. Doch de Hersteller 
zeilde terug, om hem met een sleeptouw bij ons te brengen”. Ook den volgenden dag moeten zij zeil 

minderen; nu voor de Bevalligheid, die achteruit is. Veel flinke zeilers telt blijkbaar het eskader niet, 

want ‘t zelfde herhaalt zich dikwijls met andere schepen. 

‘t Meeste verzet gaf nog het passeeren van een vreemd schip: 3 Mei. Om 5 uur werd bij ons sein 

gedaan van een schip; een uur of twee later praaiden wij het. Het was een Engelsch schip, komende van 

Londen, gaande naar Virginia. Vader liet hem zeggen van zijn schuit uit te zetten, hetwelk hij ook 

terstond deed. De schuit kwam aan boord met een officier of drie; de kapitein zond een vaatje bier, een 

paar hazen en een vaatje bokking. Vader zond hem eenige bouteiljes Constantsche en Graafsche wijn, 

en een half aam arak. Nadat de officieren omtrent een uur aan boord geweest waren, gingen zij heen. 

Wij zeilden weder onzen koers en hij de zijne. 4 Mei. De kapitein van Hersteller en Bevalligheid aan 

boord. Om twaalf uur werd er sein gedaan om koers te veranderen. Zuster Johanna schoot het stuk af. 

Wij zeilden nu N.N.O. Vader, beseffens de vrienden, dronken met een glaasje wijn ons voorspoedig 

varen naar het Kanaal. Na den eten zonden wij eenige ververschingen. Onze tweede luitenant en dokter 

gingen daarmede, alsook Erdman in matrozengewaad. Men ziet, het langzaam varen (toen werden 26 

mijl geloopen!) had ook eenige voordeelen: het was alsof het eskader aan een zeestraat was gebouwd! 

 

Eindelijk wordt het Kanaal bereikt; Fransche visschersvaartuigen worden gepraaid: „Zagen dat 

ze zeer benauwd voor ons waren. Zij kwamen van Dieppe. (De oorlog zat den Franschman dus nog 

dwars). 3 Juni: Hollandsche loodsen aan boord. 6 Juni: Den geheelen nacht niet geslapen door de 

ratten, die ons schrikkelijk plaagden. (De kakkerlakken in de kleerenkisten in ‘t begin van de reis zijn 
blijkbaar weer vergeten.) 7 Juni: Dover. Aan het pakken. De Bevalligheid (voor Rotterdam bestemd) 

neemt tegen 

 

                                                

 
1) In de Instructie van de Bevelhebbers der retourvloten werden deze uitdrukkelijk vermaand „altijd op hun 

hoede en slagvaardig te zijn, al was men met de verschillende Europeesche natiën in vrede.” Helaas, óók aan onze 

minderheid werden de admiralen herinnerd: wanneer de vloot door het Kanaal liep (liefst was buiten om Ierland en 

Schotland te loopen), alsdan waren de vlaggen in te nemen en alleen een wimpel van de toppen te voeren „om alle 

moeite met de Engelschen te voorkomen.” Voor wie zich onzen eersten Engelschen zeeoorlog herinnert, behoeft 

dit geen verklaring. 
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den avond afscheid met 21 schoten; zet koers naar de Maas. Wij bedanken met 15. 8 Juli: Terwijl de 

meisjes pakken, zien ze de Hollandsche wat: Egmond op Zee. Kamperduin. 9 Juni: Pettemer 

loodsschuit, die rijkelijk visch medebracht. Tongen, schollen, scharretjes en pietermannen. Gingen wat 

liggen, vermits de gepasseerde nacht weinig gerust hadden, want ons beddegoed was ingepakt. Wij 

sliepen op de gepakte zakken, dat wat ongemakkelijk was. Niets dan visch op tafel. Om 7 uur ten anker 

het gat van Texel. De Hollandsche kust doet zich zoo wel niet op als Engeland. Het is een zeer laag 

land, dat ons wonderlijk voorkwam. Men ziet anders niet als duinen. Wij zagen verscheiden kerken en 

torens, alsook de schepen in Texel liggen. Wij konden ons niet verzadigen met zien. 

Nu de laatste dag: 10 Juni ten 3 ure op, om 5 uur lichte ons anker. 8 uur ten anker in Texel. God 

Almachtig zij gedankt voor een behouden en voorspoedige reis. Toen wij over den drempel waren, 

zooals zij het noemden, deden wij 21 schoten, alsook toen wij het jacht van den Bewindhebber (der 

O.I.Cie) zagen. Wij wisten niet in wat wereld dat wij waren, hadden zooveel te kijken. Ook hadden wij 

veel werk om ons goed bij malkanderen te zetten, dat wij niet wisten wat wij deden, en waren ook zeer 

ontsteld. De Heer Boudaen (de Bewindhebber) en de Heer en Mevrouw Van der Hoop kwamen aan 

boord.1) Verdrietig dat onze broeders nog niet kwamen. 

 

Wat lang duurde misschien den lezer deze Kaapsche reis. Maar was het niet 

prettig eindelijk eens een kinderlach te hooren, te kunnen gluren over den schouder 

van het schrijfstertje, dat zoo onbevangen en frisch al die nieuwe indrukken neerpent, 

en een oogenblik al die WelEdelen, WelEdele Grootachtbaren, WelEdele 

Hoogachtbaren en Hoog Mogenden op zijde te schuiven, en te aanschouwen de 

Heerlijkheid van den wind en de Majesteit van de zee? 

 

 

V. LAATSTE JAREN. (1748—1754). Reis van de Kaap naar Texel. — Brief 
geschreven buitengaats aan Bewindhebbers ter begeleiding der facturen. — Verloren 
gegaan rapport aan Heeren zeventienen. — Daniël vereerd met gouden ketting en 
medaille. — Rapport aan de Staten-Generaal. — Zijn voorstel hoe aan de 
geldschaarschte in Indië tegemoet te komen. — Het graf in de Nieuwe Kerk. — 
Hertrouwen der weduwe. 

 

Deed Goeverneur Swellengrebel 97 dagen over de reis Kaapstad—Texel, Daniël 

had daartoe 129 dagen noodig wegens tegenwind — met inbegrip van vijf dagen 

wachtens te St. Helena op de secrete orders. Zeer beleefd door Goeverneur 

Hadsinschon (Hutchinson?) ontvangen, werd na het innemen van drinkwater koers 

gezet naar Ascension, hetwelk werd rondgezeild om twee van de vloot afgedwaalde 

schepen op te sporen. Den 11en Augustus, op de breedte van 48o 42’, ontmoette het 

eskader drie engelsche oorlogsschepen op weg van de Canarische eilanden naar 

Portsmouth, welker kommandeur Moijston (?) aanbood te convoyeeren totdat Daniël 

het hem opwachtend eskader zoude ontmoeten. — Want in oorlogstijden kruiste er 

steeds een Hollandsch 

 

                                                

 
1) Het behoorde tot den taak der Bewindhebbers de Retourvloten te ontvangen, den inhoud der retouren te 

controleeren, en na te gaan of er soms met Compagnie’s-schepen privaathandel werd gedreven. 
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eskader op de hoogte der Açoren, ten einde de retourvloten veilig huiswaarts te 

geleiden — Welk aanbod Daniël, na gehouden bijeenkomst met alle 

scheepsopperhoofden, gaarne aanvaardde om den dangereusen tijd. Doch hij trof geen 

hollandsch eskader; ‘t was vermoedelijk wegens de vredesonderhandelingen niet 

uitgezonden. En dus nam onze admiraal gaarne het aanbod aan van den Engelschman 

om met hen verder te stevenen. Doch den 19en van dezelfde maand met een 

Hollandschen Oost-Indië vaarder tijding bekomende van het treffen der preliminaire 

artikelen van den Akenschen vrede, nam Daniël, na behoorlijk saluut en contra-saluut, 

afscheid van den hoofschen Brit; „bijna op dezelfde breedte als bij de ontmoeting” ! 

Teekenend echter hoe toen reeds overal engelsche vloten zwermden! 

Nog zeilende, voorgaats Texel, zendt Daniël aan de Heeren van de Secrete 

Commissie een brief met de facturen der schepen, opdat zoo spoedig mogelijk daaruit 

de Heeren van de Commercie kunnen formeeren de cargaas, en deze doen drukken en 

uitgeven. Zóó belangrijk vinden de Bewindhebbers te Amsterdam zijne missieve, dat 

ze op Zondag 1 Sept. — een rustdag! — een extra-ordinaire vergadering beleggen om 

half twaalf. En groot is de opkomst: present de Heeren Backer, Six, de Wilhem, Bors 

van Waveren, Boudaen, Scherenberg, Temminck en Testart. 

Binnen 14 dagen, — reeds den 13 September, — biedt Daniël Heeren 

zeventienen zijn rapport aan. Jammer genoeg is dit rapport zoek geraakt, evenals 

nagenoeg alle stukken, die uit Nederland bij de Zeventien en bij de Amsterdamsche 

Bewindhebbers inkwamen. 

Maar in alle geval waren Heeren zeventienen tevreden, en hebben Daniël 

vereerd een gouden ketting met daaraan afhangende gouden penning ter waarde van 

ƒ.600.—. De gewone vereering voor het behouden binnen brengen eener retourvloot. 

Helaas, ketting noch medaille werden gevonden. Wèl wordt nog in de familie 

Swellengrebel bewaard, die, welke de Goeverneur uit hun geslacht drie jaren later 

ontving. Aan een enkelvoudigen ketting hangt de medaille van 9 centimeter 

middellijn. Omsloten door een kabelrand, is op de eene zijde een admiraalschip 

(driemaster) afgebeeld, met de vlag aan de groote steng en twee dekken kanonnen — 

het zinnebeeld der Compagnie. Het randschrift, omvat door een kabel, luidt: Societas 
Indiae Orientalis Foederat: Provinciarum, als teeken van den band, welke 

samensnoerde de O.I.Cie met onze Republiek. Op de ommezijde een zeer groot 

wapenschild, bekroond door een wereldbol, omgeven met ankers en gesteund door 

schildhouders. Op dit schild is gegraveerd de opdracht. 

Weinig anders luidt de opdracht aan Daniël. Want ook hier blijkt het papier aere 
perennius! Het oude Memorieboek van de afdeeling Pakhuis der Compagnie (thans 

berustend bij heeren Pakhuismeesteren van de Thee) bewaart nl. de opschriften van 

alle achtereenvolgens uitgereikte medailles. Zie hier wat de eerepenning meldde: 
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Ao 1748. Alzoo de Heer Daniël Nolthenius, Generaal van Nederlands Indiën, als 

Admiraal de Retourschepen van de Generale Nederlandsche Geoctroijeerde Oost-

Indische Compagnie Onder zijne Vlagge geweest zijnde, in den jare 1748 in goede 

Ordre behouden in de Havenen Dezer Landen heeft overgebragt, Word hem Deze 

Medailje en Ketting tot eene gedagtenisse Vereerd. 

 

Hoe vereerend ook, duf is dit opschrift vergeleken met den lof, gegraveerd op 

de medaille, indertijd door Heeren zeventienen uitgereikt aan den Dordtenaar 

Mattheus van den Brouck, eveneens bevelhebber eener Retourvloot. Doch die vloot 

veroorloofde eene uitkeering van 60% op de actiën der Compagnie. Zoo iets 

ongehoords maakt welsprekend! 

Toch bracht deze Raad-ordinaris in 1670 slechts één schip meer thuis, terwijl de 

verkoopswaarde der goederen, ingeladen in diens Retourvloot — vijftien millioen 

volgens Dordrecht’s opgetogen stedebeschrijver — niet noemenswaard verschilt van 

het bedrag waarop is te stellen de „ruikende waar” waarmede Daniël bij zijn 

thuiskomst vulde Compagnie’s pakhuizen te Amsterdam, Middelburg, Delft, 

Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. 

Maar.... in den tusschentijd van drie kwart eeuw waren de onkosten van het 

Oostersche handelslichaam aanmerkelijk gestegen, en bewogen zich in steeds 

opgaande lijn. In weinig jaren waren zij meer dan verdubbeld! Dit drukte te zeer op de 

winst, dan dat het dividend, waartoe de Compagnie werd in staat gesteld door 

Daniël’s retourvloot, hooger kon stijgen dan de vijf en twintig ten honderd van ‘t 

vorige jaar. Toch mochten de aandeelhouders zéér tevreden zijn, want nog slechts de 

volgende twee jaren kon men de uitkeering op dat peil handhaven. In 1743 gedaald tot 

het gestelde minimum van 12½%, geleidelijk gestegen tot 25% in 1748, na 1752 

wederom dalende tot 15% in 1758, zoude het eindelijk geheel verdwijnen. 

Waarom stegen zoo zeer de uitgaven, welke niet enkel betroffen de uitrusting 

der schepen, de soldijen, maar ook stopten de deficitten der Indische factorijen: 

chronische tekorten, hoewel erger in schijn dan in werkelijkheid? Was het verspilling? 

Gemakkelijk gezegd, moeilijker te bewijzen. Wie weet hoe na den wereldoorlog, ons 

dierbaar vaderland uitkomst zoekt bij bezuinigingscommissies — en die niet vindt — 

zal zich wel wachten de Compagnie te vonnissen, waar ons alle gegevens ontbreken 

tot deugdelijk onderzoek. 

De voornaamste reden zal wel geweest zijn — mèt de scherpere concurrentie — 

het min of meer noodgedwongen en half onbewust zich omzetten van de 

handelscompagnie in een Groote mogendheid; wat ook deed toenemen de faux frais. 

Zelfs dat factorijen niet werden opgeheven, die verlies opleverden jaar in jaar uit, mag 

men allerminst toeschrijven aan spilzucht of zorgeloosheid, maar was noodig om 

concurrenten 
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buiten te houden. Tot bewijs diene het steeds te Borneo in lading liggend schip, dat 

Daniël vermeldt in zijn nu te behandelen rapport aan Heeren Staten. 

Want drie maanden na het verslag aan zijne onmiddellijke chefs: Heeren 

zeventienen, biedt Daniël ook den Staten Generaal een overzicht aan, niet enkel van 

zijne reis, doch van den toestand in alle bezittingen der Compagnie (20 Dec. 1748). 

Jammer dat het eerstgenoemde stuk is verdwenen, want het ware de moeite 

waard beide te vergelijken! Aan Heeren Zeventienen toch zal Daniël ongetwijfeld den 

toestand der factorijen hebben blootgelegd zonder er doekjes om te winden. Maar aan 

de Staten Generaal? De „kijk-in-de-pot’s”! De Staten Generaal, die slechts 

schoorvoetend 19 Sept. 1748 het octrooi verlengden tot 31 Dec. 1774, die niets liever 

wilden dan zich den buit toe te eigenen, te maaien waar ze niet gezaaid hadden, gelijk 

eindelijk geschiedde? En die alleen op aanraden van den Prins in de verlenging 

toestemden, omdat zij salpeter noodig hadden voor den oorlog met Frankrijk, en óók 

geld. (De O.I.Cie betaalde contant 1⅕ millioen voor deze verlenging, boven de 

uitkeering van 3% der dividenden bedongen bij de vorige verlenging.) 

Heelemaal niet achttiende-eeuws pruikerig is Daniël’s verslag; eerder schijnt het 

door een hedendaagsch journalist geschreven: kort, pittig, met handige overgangen, en 

hoofden die pakken! Als in een kinofilm trekt het Oostersch bedrijf voorbij. Welk een 

tal van nu geheel vergeten nederzettingen weet Daniël’s pen ons in enkele rake 

trekken voor oogen te tooveren! 

„Als getrouw onderdaan van Uw Hoog Mogenden” neemt Daniël zich voor 

„een ootmoedig, waarachtig en succinct rapport te doen, in hope en eerbiedige 

verwachting, van daarmede genoegen te zullen geven, en aan de Hooggeëerde Intentie 

van Uw Hoogmogenden te voldoen”. Achtereenvolgens behandelende de 

nederzettingen in het oostelijk deel van Indië, daarna die in het westen, noemt Daniël 

allereerst het welriekende Amboina, met hare zachtmoedige natie (onder welke het 

evangelium der Genade niet geheel zonder vrucht gepredikt werd), met steeds 

toenemenden oogst van nagelen en wèl bevestigd; dan Palembang waar wij een 

kleine, doch thans steenen loge hebben; Borneo, waar — ten einde Engelsche 

concurrentie te verhinderen, voortdurend een schip in lading wordt gehouden; doch 

met zoo moordzuchtige bevolking, dat ‘s avonds onze bedienden allen weder aan 

boord moeten gaan; Siam, waar het comptoir is opgebroken, doch waar op een 

eilandje Amsterdam nog eene kleine vestiging is, o.a. voor den inkoop van Sapanhout 

tot stuage der retourschepen, van goud voor den handel op Chormandel, en van tin, 

„die schone ballast in de schepen herwaarts en naar de wijd beroemde noordwaarts 

gelegen koopstad Canton, in het Keizerrijk van China, waar een zoo geduchte 

mededinging is van Franschen, Deenen en Zweden, dat het te vreezen staat dat onzen 

handel geheel den bodem zal worden ingeslagen, of ten minste zeer vervallen. Doch 

in Japan, waar wij tegen geen mededingers te worstelen hebben, maar wel tegen het 

perikel der 
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zee en de onredelijkheid der Japanners zelf, gaat de handel nog redelijk wel” — 

waarbij Daniël gelegenheid vindt van Imhoff te prijzen. 

Maar hij wil de Hoogmogenden niet te lang ophouden: „Het zal tijd worden mij 

naar de westersche koloniën van Indië te keeren, ontmoetende onder dezelve eerstelijk 

de stad en het sterke spacieuse kasteel van Malacca.” 

Ook daar heeft de schrijver gelegenheid te wijzen op van Imhoff’s verdiensten. 

Dank den door hem ingevoerden vrijen handel, zal die plaats hare kosten weldra 

volkomen kunnen goedmaken, en dus niet langer lastpost zijn. Dan trekt hij langs 

Sumatra’s Westkust, Bengalen, Chormandel, naar Ceilon, Candia (Kandy); het 

heidensch en paapsch gezind Mallabar, waar alles op losse schroeven staat door 

heuling met Frankrijk; waar de kust ook wemelt van zeeroovers. Gelukkig dat daarop 

Suratte en Mocha volgen, die een favorabel uitzicht leveren. 

In Perzië donkere wolken: „of de troebelen daar te lande hiervan oorzaak zijn, 

gelijk de bediendens opgeven, of wel dat zij zelven hiertoe contribueeren, zoude ik 

niet durven affirmeeren”. In Groot Java, op Bantam eveneens troebelen; maar 

gelukkig is de schrijver „als ongevoelig genaderd aan de groote en volkrijke stad 

Batavia, dat cieraat van het Oosten en de verzamelplaats van genoegzaam alle 

volkeren des aardbodems”, en waar „de gepermitteerde handel van dat gevolg is 

geweest, dat voor de nieuw ingestelde publieke inkomsten de balans op de negotie 

boeken van 1746/47 met een veel aanzienlijker overwinst als ooit gesloten is — een 

heugelijk verschijnsel, daar Batavia al sedert vele jaren een last post was” (d.i. een 

deficit opleverde). En na aangestipt te hebben de verbetering van den 

waterstaatkundigen toestand der stad ten bate der gezondheid, en te hebben vermeld 

het breed opgebouwd Seminarium, waar Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch, Maleisch en 

Portugeesch wordt onderwezen, eindigt Daniël die beschouwing van Indië in 

vogelvlucht met „Doch om kort te zijn en Uw Hoogmogenden in hare zwaarwichtige 

besognes niet te verletten, zal ik mij, met derzelver gunstig believen, spoeden tot 

mijne terugreize” 

 

De terugreis en de beschrijving van de Kaap werden in het vorig hoofdstuk 

verwerkt en zijn dus hier niet verder te behandelen. Wat Daniël echter schrijft omtrent 

Oostersche handelsbelangen, hierboven in het kort vermeld, zal in de Bijlagen geheel 

worden overgenomen, want zulks verdient dat in alle opzichten wegens stijl en vooral 

wegens inhoud. 

Wel liet Goethe terecht een zijner helden zuchten : 

Es klingt so schön was unsre Väter thaten, 
Wenn es in stillen Abendschatten ruhend, 
Der Jüngling mit den Ton der Harse schlürft. 
Und was wir thun, ist wie es ihnen war: 
Voll Mühe und eitel Stückwerck. 
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Maar toch, welk een verademing ten minste eens te kunnen vergeten al de 

misères der 18e eeuw, medegesleept te worden door Daniël’s enthousiasme, in te 

stemmen met zijn lof der Compagnie, welker dienaren Nederland groot hielden, toen 

reeds in Patria verbleekte de glans van onzen Vrijheidsoorlog. Moeten wij dan 

wachten totdat een vreemdeling, niet wegens de vele boomen blind voor het bosch, 

ons leert bewonderen den reuzenarbeid daarginder, gelijk Motley leerde zien den 

worstelstrijd met Spanje, Jurien de la Gravière doet medeleven met de Geuzen te 

water en te landt? 

Hoe komt het dat Daniël ons zulke ongewone klanken doet hooren? Zijn lang 

verblijf buitenslands? De zeer langdurige zeereis — aangevangen den 24 October 

1747, beëindigd den 31 Augustus 1748 — die zijn horizon verruimde, hem isoleerde 

van alles wat hem had geërgerd en gekrenkt? Als op een hoogen bergtop staande, 

overziet hij de haast onmetelijke ruimte over welke waaide de vlag der Compagnie, 

dat gebied waaraan hare dienaren — in wie een ondankbaar nageslacht slechts ziet 

schraapzuchtigen, enkel behartigend hun eigen belang — nog steeds toevoegden 

nieuwe gewesten, ja zelfs Koninkrijken! En aan wie het te danken is dat Nederland 

niet is afgedaald tot den rang van Genua en Venetië — eens onzes gelijken, nu slechts 

minuscule onderdeelen van een groot geheel. 

 

Wat voorviel bij en na het overhandigen van het rapport aan de Staten-Generaal, 

is af te leiden uit het verhaal betreffende een dergelijke audiëntie, veertien jaren later 

verleend aan een ander admiraal der Retourvloot. (Opgenomen in de Bijdragen van 

het Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië, 1862.) Drie dagen 

waren te ‘s Hage gemoeid met de plechtigheden; veel werd door Bewindhebbers en 

Advocaten der Compagnie, die den titularis verzelden in tal van koetsen, heen en weer 

gedraafd tusschen het Binnenhof en het logement der Compagnie — eertijds de 

vorstelijke woning van den rampspoedigen Amsterdamschen burgemeester van 

Beuningen, op het Bleyenburg (nu afgebroken en vervangen door een H.B.S.). Een 

kleine twintig hoogwaardigheidsbekleeders en „vrienden”, betoostten aldaar na afloop 

aan de feesttafel den admiraal, die na door allen te zijn bedankt en gelukgewenscht, 

verplicht was een reuzen-bokaal ad fundum te ledigen op het welvaren van de Cie. 

Wat een toosten! Want toevallig zijn de titels bewaard van al de heildronken 

uitgebracht bij laatst bedoelde gelegenheid: de Dames; de Inclinatiën (wellicht de 

verliefdheden?); de Familiën en wat dies meer; Hun Hoogmogenden; het welvaren 

van deze Provinciën. Eerst daarna Zijne Hoogheid (immers slechts dienaar der 

Staten!); het Vorstelijk Huis. Vervolgens dan twee toosten, die vermoedelijk in 1748 

vreemd hadden doen opkijken, doch bewijzen dat het in 1762 reeds gistte in den 

lande: alle Welmeenenden; de ware Patriotten (d.w.z. niet zij, die Jan Rap en zijn 

maat aanhingen!). Ten slotte: Bestendige Vrede; het welvaren van de O.I.Cie; de 
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gezamenlijke Heeren Bewindhebbers; de Harmonie tusschen de Provinciën; de Hooge 

Indische Regeering; alle zeilende, drijvende en liggende kielen; de nobele Zeevaart; 

de Praktijk (denkelijk ter eere van den Advocaat der Compagnie); de Commercie; en 

ten slotte: de Buitenplaatsen; welke toost voor verschillende uitlegging vatbaar is. 

 

Bij Daniël’s afscheidsmaal had die laatste toost een zinspeling kunnen zijn op 

Kweeklust te Breukelen aan de Vecht, dat wij reeds bezochten (blz. 439) en waar hij 

nu — helaas te weinige jaren — een welverdiende rust gaat genieten. Toch bleef hij 

de Oostersche aangelegenheden volgen, gelijk aantoont een brief van zijne hand 

geborgen op het Rotterdamsch Gemeente-archief. Zij is gericht aan de Representanten 

van Zijne Doorluchtigste Hoogheid in de Generale Oost-Indische Compagnie dezer 

landen, en gedagteekend: Breukelen, 10 Febr. 1750. 

Geldschaarschte heerschte Overzee, vooral te Batavia, wegens het voortdurend 

storten van contanten in Compagnie’s kas, tot betaling van de opium-pacht, van 

tollen, en gerechtigheden aan de Boom — van welke speciën maar zeer weinig 

wederom in omloop kwam. Daniël stelt nu voor om, nadat de Compagnie „zooveel 

zilver ter verzending zal hebben afgestoken als eenigszins mogelijk zij tot het doen 

rondstaan van den handel, aan alle particulieren te permitteeren het remitteeren van 

contanten naar Batavia, onder betaling van zekere recognitie of vracht (stel 5 à 6%), 

waarvan de Comp. niet alleen in ‘t geheel geen de minste schade of prejuditie te 

wachten heeft, maar die alle ook, na een korten tijd onder het gemeen gecirculeerd te 

hebben, mede zullen devolveeren in Comp.s groote geldkas, als haar generaal rendez-

vous; daardoor allengs meteen voorschreven inconvenient met dies te vreezen 

gevolgen (doen) cesseeren”. Dat gebrek aan penningen was chronisch, maakte het 

zilvergeld zeer duur in de Oost en verklaart waarom zoo dikwijls Daniël aan Balthazar 

verzoekt hem over te maken voor eigen rekening eenige honderden dukatons. 

Doch het is hier niet de plaats om uit te wijden over dit eigenaardig verschijnsel; 

ten deele een gevolg der omstandigheden, ten deele veroorzaakt door de geld-politiek 

der Compagnie. Slechts valt met leedwezen op te merken dat blijkbaar de zware lucht 

van het Hollandsche polderland Daniël’s stijl noodlottig is geworden. Welk een 

verschil met zijne Indische brieven, en vooral met het laatst behandeld rapport! 

 

Zeker zal Daniël met vader en broeder, beiden zoo doorkneed in de zaken der 

Compagnie, veel de Indische zaken hebben besproken; doch daarvan kwam de echo 

niet tot ons. En ongetwijfeld zal hij de huwelijken van Balthazar’s kinderen Willem, 

Hendrik en Cornelia opgeluisterd hebben als de „rijke oom uit de Oost”. Zijn goed 

hart kennen wij trouwens èn uit zijne Indische brieven èn uit het voorgevallene op 

Vegtsigt (blz. 439). 
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Wat Daniël’s petekind betreft, dien hij gaarne in de Oost had verwelkomd, deze 

waagde zich niet over zee, noch diens nakomelingen. Wel de nakomelingen van diens 

broeder Jeronimus, velen met eerbaar, doch geen met zoo glansrijk gevolg. 

 

En nu blijft ons slechts over eerbiedig te begeleiden het stoffelijk òverschot van 

den gewezen Eersten Raad en geëligeerd Directeur-Generaal van Nederlandsch-Indië 

naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam, uit (vermoedelijk) zijn winterverblijf op het 

Singel, den 9 Nov. 1754, des avonds om half acht uur. 

Oorspronkelijk werd dit niet bijgezet in het graf, waar thans zijn gebeente rust, 

en dat licht is te vinden. Bij het binnentreden in het koor, wordt het oog getroffen door 

een wit marmeren grafzerk in het grauwe plaveisel, niet ver van de Ruyter’s praalgraf, 

ter linkerzijde. De zerk is genoegzaam ongeschonden wegens de daarop staande 

houten balustrade, welke de koorbanken scheidt van de middenruimte. Daarop is 

uitgebeiteld het Noltheniuswapen, verbonden aan het vrouwenwapen der Pasques de 

Chavonnes. Het inschrift luidt: Hier rust den Edelen Heer Daniël Nolthenius, 

gewesene ordinairis Raad en geëligeerd Directeur Generaal van Nederlands India. 

Den 28 Augustus ao 1748, als Admiraal van de Retourvloot Gerepatrieert. Geboren 

den 9 Augustus ao 1703, overleden den 5 November ao 1754.1) 

Heeft inderdaad de dertigjarige weduwe zich voorgesteld eenmaal naast haar 

tweeden echtgenoot te rusten, gelijk het wapen doet vermoeden? Doch er is geen 

plaats op de zerk voor verder inschrift; en inderdaad is Balthazarina weldra naar de 

Oost teruggekeerd (zie blz. 24), om daar nog twee malen te huwen, en eindelijk in 

patria gevestigd, den vierden gemaal een zoon te schenken op 39 jarigen leeftijd, Jan 

Balthazar van der Upwich, later Schepen en Raad van Haarlem. Diens eenige 

nakomeling Sara Johanna, huwde Mr. Jacob Diderik Coenen van ‘s Gravesloot, 

grootvader van den bekenden genealoog, wiens verzameling in 1918 door zijne 

weduwe werd geveild. In die verzameling werd niets gevonden betrekking hebbende 

op Daniël Nolthenius. Vermoedelijk tooide de levenslustige Balthazarina zich niet 

met hare vier huwelijkstropheeën, doch liet de bescheiden betreffende haren tweeden 

echtgenoot achter bij diens petekind. Althans nog niet lang geleden schijnen diens 

nakomelingen afbeeldingen te hebben bezeten, welke thans spoorloos zijn verdwenen. 

Slechts redde het oudste lid van dien tak het miniatuur, dat deze Aanteekeningen 

versiert. 

Laten wij echter dankbaar zijn voor wat werd bewaard of van lieverlede 

gevonden omtrent dit zoo waardig lid van ons geslacht. Moge de verhouding tot wien 

 

                                                

 
1) Grafschriften zijn niet altijd betrouwbaar. Ook hier is vermoedelijk een fout gemaakt, want uit een brief 

van Daniël aan de Kamer Amsterdam blijkt, dat hij den 30 Aug. nog zeilende was voorgaats, en hij vermeldt in 

zijn Verslag aan de Staten Generaal den 31 te zijn aangekomen te Texel („Op de reede”). 
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zoo dicht bij Daniël rust, juist zijn weergegeven door de betrekkelijke grootte hunner 

grafteekenen, toch zijn terecht beide uit hetzelfde vlekkelooze marmer gehouwen. En 

beiden, Michiel Adriaansz. en Daniël gaven ieder naar zijnen aard gehoor aan den 

raad, waarmede deze afdeeling werd geopend, de gulden raad, welken het 

voorgeslacht gewillig opvolgde en van ons klein land maakte een groot, een zéér 

groot land; de raad welken ook het nageslacht neme ter harte: Al wie wat worden wil, 

bij ga het zeegat uit! 
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VIII. 

WILLEM HENDRIK (1726–1796). 
(Geslachtslijst blz. 31). 

 

I. DE BOEKHOUDING DER O.-I. CIE. Willem Hendrik op het schrijfkantoor 
der Kamer Amsterdam. — Het soldij-kantoor. — Opbloei van den Oosterschen 
handel. — De vernieling der documenten in de 19e eeuw. — De instructiën der 
boekhouders. — De balans. — De sommiere staat. — Het te ,,boven” en te „achter” 
zijn der Cie. — Verdere bijzonderheden omtrent de boekhouding. — De uitgaven en 
inkomsten der Cie in Nederland. 

 

Uit Daniël’s brief van 31 Maart 1740 weten wij dat Willem Hendrik, de zoon 

van zijn broeder Balthazar, reeds het voorjaar van 1739 „de kinderschoenen en het 

school-stof heeft uitgeschud, onder de jongelingsschap gesteld werd en op een 

comptoir was besteed”. Want op 12 à 13 jarigen leeftijd, toen en nog lang daarna, 

zegden de koopmanszonen de „studie” vaarwel. De studie, want Willem Hendrik had 

niet enkel de lagere school bezocht, maar ook te Warmond op kostschool gelegen, 

gelijk uit een anderen brief van Daniël blijkt. Een deftig kostschool; want ook het 

zoontje van den Goeverneur van Malacca, de Laver, werd daar „besteld”. 

Het „comptoir” was een zeer voornaam kantoor, gelijk blijkt uit een 

anderenbrief van Daniël, doch deze vermeldt niet van wie of waar. En hoewel Willem 

Hendrik zijn Indischen oom zendt Utrechtsche theerandjes, zal dat kantoor wel niet in 

de Bisschopstad zijn te zoeken, maar te Amsterdam; vooral omdat — gelijk ook 

Daniël’s briefwisseling uitwijst — het enkel bedoeld was als voorbereiding „met de 

apparentie dat hij door de goedheid van onze hooggeëerde patronen, wel te eeniger 

tijd op het Oost-Indisch huis bij zijn vader mocht geplaatst worden”. 

Inderdaad werd Willem Hendrik reeds op vijftienjarigen leeftijd aangesteld op 

het Schrijfcomptoir, als een van het dertiental klerken, dat onder leiding van een 

Eersten klerk al het administratiewerk verrichtte. 

Geregeld wordt hij bevorderd; en nog bij het leven van zijn vader, na elf jaren 

schrijvens, overgeplaatst naar het Heilige der Heiligen: het kantoor van den 

Opperboekhouder, waar de boeken gehouden werden, welke eigenhandig door dezen 

waren in te vullen, en nooit het kantoor mochten verlaten. Ook maar zeer weinigen 

waren bevoegd die in te zien. 

Want men was zeer geheimzinnig in de Compagnie. Moest zulks wel zijn. 
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Telde de Amsterdamsche Kamer niet minder dan twintig Bewindhebbers, waaronder 

verscheidenen uit andere provinciën? Zoo ook telden de andere vijf Kamers vele „kijk 

in de pot’s”; te zamen een zestig- à zeventigtal. En welk een „windhandel” werd er 

niet gedreven in de actiën der Compagnie, die soms bij gerucht van voordeelige 

uitkeeringen, stegen op meer den 1200%. Hoe velen hadden er dus niet belang bij te 

weten het vermoedelijk bedrag der dividenden, en vielen de Bewindhebbers lastig ten 

einde iets te vernemen omtrent den stand van zaken! Dus was het ‘t veiligst — daar 

onder de talrijke Bewindhebbers natuurlijk, evenals in den Gemeenteraad, waren 

„allen, mallen en niemendallen”, om ook deze heeren zoo min mogelijk in te wijden 

in de geheimen der Commercie.1) Alleen eenige zéér begunstigden wisten het naadje 

van de kous. En ook dezen maar gebrekkig, gelijk blijkt uit de klacht van den hoogst 

ervaren en kundigen Bewindhebber B. van der Oudermeulen (1785). Zelfs hield men 

voor hem verborgen het geschrift van een anderen Bewindhebber: Thomas Hope — 

de weerlegging van een zijner Memories! 

Er was nog een reden om geheimzinnig te zijn. Want de Compagnie ging meer 

en meer over de tong. Men beschuldigde haar van wanbeheer; minder nog uit heilige 

verontwaardiging, dan wel omdat men gaarne aandeel wilde hebben in den buit, liefst 

den heelen buit zoude nemen. Bij de vernieuwingen van het Octrooi der Compagnie 

zochten de Staten Generaal steeds een grooter deel van het laken naar zich toe te 

trekken, en hoe zij het eindelijk heelemaal inpalmden, beleefde Willem Hendrik als 

Opperboekhouder. Doch daarover later. 

 

Op dat geheimzinnig kantoor is Willem Hendrik (ter onderscheiding van zijn 

gelijknamigen zoon, genaamd „de oude”) verder zijn heele leven gebleven. Wèl werd 

hij op 31 Juli 1752 aangesteld tot boekhouder op ‘t Soldij Comptoir, maar bij een 

 

                                                

 
1) Dat het aantal Bewindhebbers zoo aanzienlijk was, is historisch verklaarbaar, daar de O.I.Cie indertijd 

was ontstaan uit de samensmelting van vele compagnieën. 

Amsterdam telde behalve de 20, daarenboven nog 5 extra ordinarii. Het waren niet allen Amsterdammers, 

want ten einde de Staten Generaal te gelieven (die beslisten over het al dan niet verlengen van ‘t Octrooi) waren 

daaronder een lid uit Gelderland, een uit Utrecht. een uit Friesland, een uit Haarlem en een uit Leiden. Zoo was het 

ook bij de andere Kamers: want Ridderschap en Provincies begeerden alle een aandeel van den buit. Niet enkel 

genoten de Bewindhebbers salaris en reisgeld, „suikerbrooden”, specerijen, porcelein, maar ook hadden zij de 

beschikking over rijk ingerichte jachten; in dien tijd het beste vervoermiddel. 

Van de Amsterdamsche bewindhebbers zorgden er zeven voor slachthuis en werf, drie voor de munitie, 

vier voor het ontvangkantoor (kas) en vier vormden een Rekenkamer. Hoogstwaarschijnlijk waren het meerendeel 

dezer Heeren figure heads; en zullen de ambtenaren („de bureaucratie”) het werk verricht hebben, zooals ook de 

dichter-minister Goethe wel wist: 

Am Ende hangen wir doch ab von Creaturen, die wir machten! 
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andere beschikking bleef hij dienst doen op het kantoor van den Opperboekhouder. 

Een bewijs dat deze hem niet gaarne wilde missen!1) 

Dat niet-verplaatsen was hem zeker zeer aangenaam. Want dat Soldij-kantoor 

had wel een omvangrijk, doch ietwat geestdoodend werk te verrichten. Zooals reeds 

werd medegedeeld, hield de Compagnie van alle naar Indië uitgezondenen of die daar 

verbleven, van den hoogsten tot den laagsten ambtenaar, een deel van hun traktement 

in, dat in ‘t vaderland bleef. Dit deel beheerde bij iedere Kamer een Soldij-kantoor. 

Aangezien verreweg meer dan de helft der Indië-gangers vertrokken uit Amsterdam, 

zal het kantoor aldaar zeker het leeuwendeel geadministreerd hebben van die 

inhoudingen, welke te zamen bedroegen ongeveer een millioen gulden ‘s jaars. 

Een zeer omvangrijke administratie! Want had de Compagnie gemiddeld in 

dienst een 20.000 ambtenaren en beambten, ieder jaar waren ten einde dit getal op peil 

te houden, acht à negen duizend personen uit te zenden. zóó groot was verloop.... en 

sterfte ! En ieder had een eigen tabel. 

Trokken zoovele duizenden jaarlijks uit, slechts een paar duizend keerden 

jaarlijks van daarginder terug. Veelal was dus aan nagelaten betrekkingen uit te 

keeren 

 

                                                

 
1) Dank zij de welwillendheid van den Archivaris aan het Rijksarchief te ‘s Hage, Dr. R. Bijlsma, kunnen 

de gegevens op blz. 31 aldus verbeterd en aangevuld worden: Willem Hendrik’s jaarwedde, oorspronkelijk ƒ350, 

wordt 17 Dec. 1742 verhoogd tot ƒ400; 28 Nov. 1746 tot ƒ500, 21 Maart 1748 tot ƒ650, 6 Sept. 1748 tot ƒ700, op 

30 Juni 1749 bevorderd tot tweede eerste klerk op een jaarwedde van ƒ900. Op 13 Januari wordt Willem Hendrik 

geplaatst op het kantoor van den Opperboekhouder, 31 Juli 1752 aangesteld tot boekhouder van het soldij-kantoor 

op eene jaarwedde van ƒ600, benevens emolumenten, blijft hij volgens schikking van 13 Januari 1752, dienst doen 

op het kantoor van den Opperboekhouder. Wordt 16 Nov. 1752 aangesteld tot 3en boekhouder op dat kantoor, en 

zijn jaarwedde verhoogd met ƒ400. Bevorderd 7 Maart 1784 tot 2en boekhouder, jaarwedde ƒ1200. Bij aanstelling 

tot Opperboekhouder door Bewindhebbers der Kamer Amsterdam, overeenkomstig de electie van Zijne Hoogheid, 

wordt zijn jaarwedde bepaald op ƒ1000, huishuur ƒ300, benevens emolumenten. Sedert 1749 was namelijk de 

Stadhouder Opperbewindhebber en benoemde uit voordrachten zoowel Bewindhebbers als ambtenaren. Zooals 

men ziet, verminderde de belooning wegens de emolumenten. Het juiste bedrag dezer is niet bekend. Volgens een 

enquête in 1796/97 gehouden, werden deze voor het Amsterdamsche personeel in gewone tijden op ƒ87.000 ‘s 

jaars geschat, geprofiteerd uit betaald wordende Indische assignaten, soldij-rekeningen, doodschulden, enz. en alle 

komende ten laste van particuliere personen. Het bedrag is grooter dan dat voor alle andere Kamers te zamen, 

hetgeen verband houdt met den grooteren omzet te Amsterdam. 

Doch de enqueteurs voegen er aan toe, dat de emolumenten niet met de vereischte nauwkeurigheid en veel 

min specifiek kunnen opgegeven worden. Waar de enqueteurs alles behalve der Compagnie vriendelijk gezind 

waren, is het begrijpelijk dat de belanghebbenden hun zoo min mogelijk inlichtingen verschaften. Dat overigens 

het stelsel der emolumenten volstrekt niet is af te keuren bij een handelslichaam, aangezien dit rekening houdt met 

den omzet, werd reeds opgemerkt in eene vorige Afdeeling. Minder begrijpelijk is dat dit nog zoo lang daarna ten 

onzent bij Ministeries en andere Staatslichamen werd gehandhaafd, in den vorm van legesgelden, enz. Misschien 

zelfs nog niet overal werd afgeschaft! 
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het opgespaarde geld, en begrijpelijk dat veel door dezen navraag werd gedaan aan 

die Soldij-kantoren omtrent het wedervaren hunner Oostersche betrekkingen. Vandaar 

dan ook dat het Amsterdamsche kantoor voor het publiek openstond van 7—12 en van 

2½—6 uur, elken werkdag. Waarlijk geen benijdenswaardig baantje, waar de 

berichten uit de Oost zoo langzaam toevloeiden, en dus vele ongeduldigen ongetroost 

naar huis waren te sturen. 

 

Op ‘t kantoor van den Opperboekhouder was het daarentegen langen tijd 

rozengeur en maneschijn. Vooral in ‘t begin van Willem Hendrik’s verblijf aldaar 

waren en Bewindhebbers èn Aandeelhouders zeer tevreden. Wel begrijpelijk! De 

jongste wereldoorlog heeft opnieuw bewezen wat mooie winsten Neutralen maken. 

En onze Republiek was in vrede tijdens den zevenjarigen oorlog (1756—1763), óók 

in de beide eerste jaren van den Amerikaanschen onafhankelijkheidskrijg. Dat bracht 

geld in ‘t laadje. Daarenboven behaalde de Cie flinke winst wegens het herstel van de 

directe vaart uit China op Holland; waarvan het eerste schip aankwam ten onzent in 

1758. Vóórdien toch moesten de China-vaarders Batavia aandoen, zoodat de thee te 

oud werd, en onze concurrenten — waaronder de Zweden en Denen — betere prijzen 

konden maken. Zelfs voorzagen dezen ons eigen land; en onze winkeliers betaalden 

gaarne eenige stuivers meer voor het aldus aangebrachte product! 

Niet minder voordeelig was de lijnwaad-handel uit Bengalen en Coromandel, 

sedert van daar doeken van betere qualiteit werden aangebracht (1772—1780); al 

wisten de Engelschen, naar mate hunne macht daar toenam, zich het leeuwendeel te 

verzekeren. Dank dit alles, roept de Bewindhebber van der Oudermeulen 

triomfantelijk uit, konden de balansen van de jaren 1778—1780 zelfs uitmunten 

boven die van vele vorige! 

Daar Willem Hendrik in 1777 Opperboekhouder werd, heeft hij dus die zonnige 

jaren medegemaakt. Later, helaas, sombere. Zéér sombere zelfs! Doch voor verder te 

gaan, worde de taak der boekhouders beschreven, hetgeen tevens gelegenheid geeft 

wat dieper kijk te krijgen in het bedrijf der Compagnie. En mogen sommige 

familieleden dit hoofdstuk lang vinden, zij moeten bedenken, dat haast een eeuw lang 

ons geslacht was verbonden aan die Compagnie, en deze dus alle recht heeft op onze 

belangstelling. 

 

De laatst bewaarde instructie voor de boekhouders der Cie is te zoeken in de 

Beschrijving der O.I. Compagnie, door haren advocaat Mr. Pieter van Dam, in 1693—

1701. In acht kwarto banden deelt hij mede de ondervinding van zijn haast 

veertigjarig ambt. Een werk, waarvoor Bewindhebbers hem ƒ8000 toelegden; eene 

zéér openhartige studie, maar die dan ook zorgvuldig werd weggesloten in een kist, 
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welke nimmer het vergaderlokaal mocht verlaten. Hetgeen echter niet verhinderde dat 

een der deelen verloren raakte! — Hielden Heeren zeventienen den inhoud zorgvuldig 

geheim, de 19e eeuw was heelemaal niet nieuwsgierig, en eerst in 1928 verscheen in 

druk het eerste deel van dit voor onze kennis der Compagnie onmisbare werk. — Zou 

Mr. C.Th. Elout, kwam hij weer in ‘t leven, niet herhalen zijn more Batavorum lente 
festinare, waarmede hij schertsend aan zijn vriend D.J. van Lennep (1817) aanduidt 

de nationale hebbelijkheid, welke wij maar al te stout beweren te hebben afgelegd 

tegelijkertijd met de pruik? 

Niet enkel die kostbare band verdween; veel van de archieven der Compagnie is 

lichtzinnig opgeruimd. Werd op blz. IX der Inleiding geklaagd, dat in de 19e eeuw 

zoo gedachtenloos werd omgesprongen met de familie-papieren van ons geslacht, nog 

roekeloozer werd in die eeuw gehandeld met de bescheiden der Cie: die familie-

archieven van onzen Staat. In 1821 werd bij ministerieel besluit een deel van het zich 

toenmaals te Amsterdam bevindend archief als scheurpapier verkocht, omdat het door 

vocht en wormen geleden had. In 1856 werd het overschot gebracht naar ‘s 

Gravenhage, helaas niet tot meerdere veiligheid! Want in 1862 verloren op last van 

den Rijksarchivaris twee honderd deelen van het Indisch archief het leven, met 

achterlating van hun meer gewaardeerde perkamenten huid. 

Trouwens goed voorgaan doet goed volgen. In den aanvang der 19de eeuw had 

reeds de Kamer Delft alle archieven als scheurpapier verkocht, en de andere Kamers 

waren niet zorgzamer. Geenzins dat — zooals de Sibillijnsche boeken — deze hooger 

geschat werden naarmate er minder van overbleef! Zoo gering was de belangstelling, 

dat de eerste omvangrijke studie van het nog aanwezige materiaal niet gemaakt 

werd.... vóór het einde der 19de eeuw! Niet door een koopman, financier of 

rechtsgeleerde, doch door een predikant: Klerk de Reus. Ook niet in onze taal werd 

dat werk uitgegeven, doch in het Duitsch; want geen Nederlandsch instituut stelde in 

zoo iets belang. Een Duitsch genootschap, tuk op kolonisatie, schreef nl. een 

prijsvraag uit over de Hollandsche Compagnie; en slechts aan het toeval is te danken 

dat het bekroonde geschrift later — maar onvertaald (1894) — werd uitgegeven door 

het Bataviaasch genootschap. Omtrent den rechtsvorm en het geldelijk beheer der 

O.I.Cie is te wijzen op eene zeer verdienstelijke dissertatie van dr. W.M.T. Mansvelt 

(1922); doch eerlijk erkent de schrijver dat hij wegens zijne onervarenheid in het 

boekhouden de hulp moest inroepen van een accountant. 

En wat de geschiedenis van het europeesch Opperbestuur over Nederlandsch 

Indië betreft in de jaren 1780—1806, juist de kritieke jaren der Cie, en voor ons van 

belang in verband met Willem Hendrik’s boekhouderschap — hierover heeft 

eveneens slechts een student zich ontfermd (1880). Niet uit heilige aandrift, doch 

omdat toevallig zijn promotor op dit onderwerp zijn aandacht vestigde! En deze 

dissertatie geeft wel vele cijfers; 
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doch.... enkel de honoraria van de vele dokters, die aan het ziekbed stonden van den 

zieltogende; misschien zelfs hem zieltogend maakten! 

Het is dan ook te hopen dat eindelijk een meer bevoegde zich aangorde tot een 

grondig onderzoek omtrent de finantieele aangelegenheden der Compagnie. En niet 

onwaarschijnlijk zal deze dan ten slotte weigeren te onderschrijven het vernietigend 

oordeel der would-be wereldhervormers der 18de eeuw, doch zich voegen bij den 

ervaren bewindhebber van der Oudermeulen en den in de boekhouding der 

Compagnie zoo doorkneeden Guilielmus Titsingh — vriend en langdurig medewerker 

van Willem Hendrik, eindelijk Visitator-Generaal — die beiden allerminst de 

Compagnie ten doode achtten opgeschreven, en beter dan buitenstaanders konden 

beoordeelen hare werkzaamheid. 

 

Doch ter zake; want waar de 17e eeuwsche instructie voor de boekhouders 

getuigt van een zoo grondige zakenkennis, is het der moeite waard een kort overzicht 

te geven van die Grondwet van Willem Hendrik’s koninkrijk. 

In de eerste plaats wordt vastgesteld de afmeting der boeken en er voor gezorgd 

dat niet met losse bladen of katerns kan geknoeid worden. 

Het voorschrift luidt: De boekhouders der zes Kamers moeten elk voor hun 

Kamer zorgen te hebben goede welopgemaakte en vast gebonden boeken, naar de 

groote en gewone voorvallen in elke Kamer. Zonder op losse bladen of katerns te 

mogen schrijven, en dat om den tijd van vier jaren te kunnen loopen, om daaruit te 

doen de vierjarige rekening aan de gecomitteerde Hoofdparticipanten ten overstaan 

van de Heeren Haar Ho. Mo. Gedeputeerden. 

 

Toen het bovenstaande werd bepaald, voorzag men echter niet dat het bedrijf 

zóó zoude toenemen, dat in Willem Hendrik’s tijd het Amsterdamsche Grootboek 

zoude uitdijen tot een 30 kilogram wegend papieren monster! Dat slechts om de vier 

jaren opening van zaken werd gedaan, is verklaarbaar. Leerde het Boek der brieven 

van Overzee hoeveel tijd vorderde de verbinding met Indië, de wisselvalligheden van 

het bedrijf gaven, over vier jaren te zamen getrokken, ook een meer gemiddeld beeld 

van den stand van zaken. 

Doch werd de publieke rekening eens in de vier jaren opgemaakt, ten behoeve 

van Heeren zeventienen waren de boeken elk jaar in balans te brengen, en dezelve — 

na het maken van den staat, jaarlijks correct over te leveren aan de Gecommitteerden 

uit de respectieve Kameren. 
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Ziehier bijvoorbeeld de „balance” van ‘t grootboek van de Amsterdamsche 

Kamer, door Willem Hendrik opgemaakt over het boekjaar 1 Juni 1778—31 Mei 

1779. (Het laatste goede jaar der Compagnie). 

 

Debet DE KAMER AMSTERDAM. Credit 

a. Opgenomen penningen ten 

laste van Generale Cie 

3.738.100-  h. Van openstaande 

rekeningen 

14.083.650-18- 

b. Aan dezelve ten laste dezer 

Kamer 

3.093.718 14-  i. Van diverse debiteuren 1.478.702- 6- 8- 

c. Aan div. bij anticipatie 

opgenomen 

6.575.800-  k. Van uitstaande schulden 630.338-13- 8- 

d. Aan afgiften 279.219-18-     

e. Aan openstaande 

rekeningen 

446.378-18-8     

f. Aan diverse crediteuren 1.675.278-7-     

g. Aan dezelve van 

koopmanschappen 

384.186- 8     

  ƒ 16.192.691-18-    ƒ 16.192.691-18- 

 

Korter kan ‘t zeker niet! Daarom is het dan ook wenschelijk deze balans toe te 

lichten met behulp van den „sommieren” staat van hetzelfde jaar. 

 

Die sommiere staat klopt volkomen met de balans, doch treedt veel meer in bijzonderheden; hij 

vormt als ‘t ware de toelichting. Dat het eindcijfer van dien staat ƒ1.869.055 lager is dan het eindcijfer 

van de balans, is eenvoudig aan zoogenaamde „boekposten” toe te schrijven. Want in die balans is 

gebracht een post van ƒ1.869.055 op beide zijden, welke noch tot de activa, noch tot de passiva van de 

Kamer Amsterdam behoorde, en hieronder zal verklaard worden onder a. Maar — en hierop wordt m.i. 

niet altijd voldoende gelet — hoogstwaarschijnlijk is de sommiere staat voor andere oogen bestemd 

dan de balans. 

Evenals ook thans Naamlooze vennootschappen er voor zorgen, dat de balans niet aan 

buitenstaanders en concurrenten verraadt de beroepsgeheimen, maar gedachtig aan Talleyrand’s la 
parole est donnée à l’homme pour cacher ses pensées, zoodanig wordt ingericht, dat het publiek niet 

het „naadje van de kous” kan zien, evenzoo — en terecht — handelde de O.I.Cie. De balans zal zijn 

gekomen onder de oogen van velen, de sommiere staat zal daarentegen bestemd zijn geweest voor wie 

voerden het beheer, en dus volkomen dienden te zijn op de hoogte. In alle geval: voor wie den 

sommieren staat, raadplegen, is de toestand klaar en duidelijk, en deze wordt dan ook hier tot 

toelichting gebezigd. 

DEBETZIJDE. a. Leeningen gesloten door de Generale Compagnie. Reeds op den staat van 

1722 komt voor dat bedrag van ƒ3.738.110 als opgenomen ten laste van de Generale Cie. Eigenlijk 

moest slechts daarvan de helft gedragen worden door de Kamer Amsterdam, de andere helft was over 

de overige Kamers te verdeelen, doch zoo het totaal bedrag van het geleende in het debet van de balans 

voorkomt, is zulks vermoedelijk omdat oorspronkelijk het geheele bedrag door Amsterdam 

genegotieerd werd. Door echter ƒ1.869.055, het halve bedrag dier geleende gelden, eveneens aan de 

creditzijde te boeken (wat onder h 5 geschiedde) is ten slotte Amsterdam slechts aansprakelijk gesteld 

voor de helft, welke inderdaad te haren laste kwam. 

c. Bij anticipatie opgenomen gelden. Oorspronkelijk waren de anticipatie-billetten bewijzen van 

storting van gelden gedaan door personen die goederen wilden koopen op de eerstkomende veiling der 

Compagnie. Maar wegens het groote crediet dat de O.I.Cie genoot, beschouwde van lieverlede het 
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publiek die stortingen als een gemakkelijke geldbelegging, daar Zij 3% rente droegen. Feitelijk werden 

dus die stortingen deposito’s op korter termijn, welke zes maanden liepen, doch zes weken na 

opzegging aflosbaar waren. Bij de zes Kamers te zamen was op die wijze in 1759 een bedrag van bijna 

22 millioen gedeponeerd; meer dan de verkoopwaarde der uit Indië aangevoerde goederen (de 
Retouren). Die anticipatiebilletten werden door het publiek even solide geacht als Engelsche 

bankbilletten; het onderpand niet in veilige kelders, doch was zeilende op de ongewisse baren. Dat de 

Kamers gaarne zulke deposito’s aannamen, behoeft geen betoog: kasgeld was steeds noodig! 

d. Afgiften. Hieronder zijn te verstaan nog niet vervallen of niet afgehaalde renten en 

dividenden. 

e. Openstaande rekeningen. Deze bestonden uit onbetaalde (loopende) wissels tot een bedrag 

van ƒ387.378-18-8 en uit drie borgtochten, te zamen: ƒ59.000. 

CREDITZIJDE. h. Openstaande rekeningen. Deze bestonden uit: 1e eene obligatie ten laste der 

Staten van Holland groot ƒ1400, het laatste overblijfsel van eene effecten-portefeuille van zeer 

afwisselenden inhoud. In 1715 geklommen tot bijna 8 ton, was dit bezit tot bovenstaand gering bedrag 

gedaald in 1740, en is steeds, tot het einde toe der Compagnie, op dit cijfer blijven staan. 2e de 

goederen in magazijn, geschat op ƒ3.345.788-1-. Ten einde de markt niet te overvoeren, werd lang niet 

alles dadelijk verkocht; veel zelfs tegen vasten prijs van lieverlede van de hand gedaan, óók aan 

Bewindhebbers en ambtenaren. gelijk reeds werd medegedeeld in eene vorige Afdeeling. 3e de 

voorraden voor de uitrusting der schepen (de equipage). Deze bedroegen te zamen ƒ1.504.849-7-. De 

belangrijkste voorraden waren die op de timmerwerf (meer dan een millioen gulden) en die in het 

slachthuis (2½ ton). De rest werd gevormd door scheepsbehoeften en victualiën. 4e kas en kasgeld tot 

een bedrag van ƒ949.213-1-. 5e De helft der leening van de Generale Compagnie genoemd onder a, en 

aldaar behandeld. 6e Een sluitpost. Want bovenstaande 5 posten te zamen, vormen slechts een totaal 

van ƒ7.670.305.9-. En telt men bij dit bedrag de posten i en k, dan ontbreekt er nog ƒ6.413.345-9, om 

de creditzijde van de balans te doen sluiten. Zonder blikken of blozen werd dit deficit eenvoudig bij de 

openstaande rekeningen ondergebracht, waardoor dezen het cijfer ƒ14.033.650-18 bereikten, en 

zoodoende het evenwicht werd verkregen. 

 

Gelijk uit het bovenstaande volgt, sloot feitelijk de balans met een aanzienlijk 

doch verkapt deficit, iets wat zeer bedenkelijk ware indien niet jarenlange ervaring 

had geleerd dat het deficit inderdaad slechts was een „openstaande” rekening. 

Over enkele maanden, bij het binnenvallen in ‘t najaar der Indische retouren, 

zoude immers wat op 31 Mei ontbrak, dubbel en dwars worden aangevuld? En zonder 

bezwaar — de Cie had voldoende crediet — kon tot zoo lang de rekening openstaan! 

Trouwens het deficit was ondergebracht in den post „openstaande rekeningen” ten 

einde het publiek niet onnoodig ongerust te maken; doch voor wie werkelijk den 

toestand dienden te kennen werd die geenszins verdoezeld. Onomwonden wordt 

verklaard in den Sommieren staat der Kamer Amsterdam over ‘t zelfde boekjaar, dat 

deze „ten achteren” is: ƒ6.413.345-9-. (Een batig saldo werd toen ter tijd aangediend 

door de uitdrukking „te boven”.) Dergelijk „ten achteren” zijn, was iets heel gewoons. 

In het onderhavige boekjaar sloot slechts bij één Kamer de balans met een batig saldo. 

Doch geen enkele Kamer maakte zich over zoo’n toestand ongerust. 

Het geval was dan ook chronisch. De zes Kamers tezamen gerekend, was de 

Compagnie sedert 1737 steeds „ten achteren”. Doch het deficit, dat van lieverlede 
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klom tot 21½ millioen (1761) was wederom gedaald tot ƒ8.506.568- in het hier 

behandelde boekjaar 1778/79. Vroegere tijdperken vertoonden hetzelfde verschijnsel. 

In 1638—1699 bijv. was de Compagnie ten achter in niet minder dan 36 jaren. Tien 

jaren meer dus dan „te boven”! Terwijl in 1700—1736 tegenover 24 jaren, welke 

sloten met een „te boven”, in niet minder dan 13 het tegenovergestelde het geval was. 

Gelijk golven bestaan uit heffingen en dalingen, zoo ook wisselden zich het „te 

boven” en „ten achteren” in den Generalen staat van de op en door de zee levende 

Oost-Indische handelslichaam, en het schip van Jan Compagnie was te stevig 

gebouwd, om door het „stampen” lek te worden. 

 

Dat „ten achteren”, waarmede de Sommiere staten sloten, was welbeschouwd 

geen deficit in de tegenwoordige beteekenis des woords. Want deze Staten of 

balansen waren enkel Inventarisaties; leerden volstrekt niet kennen den toestand der 

Compagnie, doch enkel wat op 31 Mei zich in Holland en Zeeland bevond in lade, 

kast, kelder en op zolder.1) Zij verschaffen geenerlei licht omtrent den toestand in 

Indië aan het einde van het boekjaar en zwijgen geheel omtrent de vloten zeilende uit 

en naar patria. Het eerste was niet mogelijk omdat de berichten uit Indië eerst zéér laat 

het vaderland bereikten; een tijdsverloop te aanzienlijker omdat de factoryen zeer 

verspreid lagen. Terecht voerde dan ook Indië een eigen boekhouding, geheel 

afgescheiden van de vaderlandsche. Maar ook van den toestand op zee was niemand 

in patria op de hoogte. Wie kon, zoodra een schip was buitengaats, voorspellen welke 

oorlogs- of scheepsrampen dit zouden treffen? Uit het oog — zooal niet uit het hart — 

dan ten minste uit den inventaris! De Cargasoenen” (de uitzendingen: schepen en wat 

er mede was verzonden) moesten dus uit de balans blijven. Evenmin kon men iets 

voorspellen omtrent de terugkeerende bodems met hunne kostelijke vracht, welke het 

„ten achteren” plotseling in een „te boven” konden veranderen. Derhalve waren ook 

„de retouren” buiten acht te laten. 

Was het langdurig en glorierijk bestaan der Compagnie oorzaak dat niemand 

zulke onzekerheden zenuwachtig maakten, begrijpelijk dat ook de dividenden niet 

haarfijn berekend werden, doch berustten op conjuncturen, gelijk het geheel bedrijf. 

Voor een modernen accountant om de haren ten berge te doen rijzen! Doch 

voorkwamen de hedendaagsche, zoo uitvoerige wetenschappelijke balansen den 

hachelijken toestand van zoo vele vaderlandsche instellingen in de na-oorlogsjaren? 

Geen wonder dan ook, dat vertrouwd met de tijdsomstandigheden, de 

ervarendste kooplieden der 18e eeuw de toenmalige wijze van boekhouden en balans 

opmaken, wel 

 

                                                

 
1) In 1717 werd besloten geheel af te schrijven de waarde der eigendommen, gebouwen, werven in 

Nederland; enz., die tot toen ter tijd in de boeken voorkwamen voor ƒ714.163. Zij komen dus later niet meer voor 

in de inventariseering. 
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verre van af te keuren, geheel oordeelden in den haak. Zelfs hoogelijk prezen! Zoo 

schrijft de reeds meermalen genoemde Bewindhebber van der Oudermeulen: Ik 

verwonder mij altijd, als ik zie hoe verstandig en grootsch door de voorvaderen in de 

vorige eeuw alles is opgericht en aangelegd. Om kort te zijn, onze boeken hier te 

lande zijn voor koningrijken en keizerrijken ingericht. Ten minste dezen behoefden 

het zich niet te schamen om daarnaar een model te nemen. De manier is op den 

eenvoudigen trant van ontvangst en uitgaaf aangelegd. De balans, die ieder jaar 

opgemaakt wordt, kan gemakkelijk op een zeer klein stukje papier geschreven 

worden”. 

 

Aangespoord door deze loftuiting van een zéér bevoegde, zetten wij voort het 

onderzoek der boekhouders-instructie. En dan blijkt, dat er nog een goede reden is 

voor de zwaarwichtigheid der Amsterdamsche grootboeken. Immers wat 

Bewindhebbers vooral vreesden, was het maken van potjes en het houden van 

Bijboeken, welke het zoo gemakkelijk maken uitgaven te verbergen voor de 

Commissarissen, die volgens voorschrift, elk jaar de boeken moesten nazien. 

Alles zoo overzichtelijk mogelijk te maken, alles te voorkomen wat aanleiding 

kan geven tot vergissingen, ziedaar wat met die voorschriften werd beoogd. 

Heeft het lang geduurd — tot in de 20e eeuw toe — voor dat men in groote 

administraties de halve centen verwaarloosde, reeds de instructie van 1690 bepaalde, 

dat geen gedeeltens of oneffen penningen mochten worden geboekt; alléén bedragen 

van 8 penningen (d.i. stuiver). Bedragen, kleiner dan 8 penningen waren te 

verwaarloozen; bedragen grooter dan 8 penningen, voor een stuiver te rekenen. 

Maar hoe dan te handelen, als de koopwaren per pond of bij de maat gekocht en 

verkocht werden, zooals peper, rijst, touw, linnen, wollen waren, salpeter, vleesch, 

spek, boter? Wel waren deze in de facturen te berekenen in gedeelten van penningen, 

doch in dat geval, „zijn de boekhouders gehouden de oneffenheden die hieruit kunnen 

voorkomen, te brengen of af te schrijven op rekening van likwidatie, of zooals men 
die zou willen noemen”. 

Ook dit laatste is kenmerkend: geen vaste naam wordt voorgeschreven; de 

grootst mogelijke vrijheid wordt aan elke Kamer gelaten. 

Zoo ook zijn wel dagelijks overal de posten van ontvangst en uitgaaf te boeken 

en vervolgens in het journaal over te brengen, doch waar — zooals te Amsterdam en 

te Middelburg — geen Memoriaal wordt gehouden, en als zoodanig dient het boek 

van den ontvanger of thesaurier, welk om het groote werk, daar voorvallende, niet wel 

anders kan worden gepraktiseerd”,) mag op dien voet worden gecontinueerd. 

En waar bij sommige Kamers de koopers van nagelen, noten en foelie, (de 

stapelartikelen der Cie!) geen hoofden hebben in het Grootboek, maar bij elke 

aflevering het hoofd Specerijen gecrediteerd, en dadelijk Cassa wordt gedebiteerd ter 

wille van 
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de beknoptheid der boeken, „is verstaan dat de Kamers daarin zullen houden en 

volgen de klaarste en zuiverste voet, en zulks doen, zooals ieder naar bare 
gelegenheid zal goedvinden”. 

En artikel 15 der instructie drukt de boekhouders nog uitdrukkelijk op ‘t hart, in 

journaal en grootboek alle zaken zoo kort doenlijk te stellen. Vrijheid en kortheid! 

Slechts mag de contrôle niet bemoeilijkt worden. Zoo worden bij alle Kamers 

erwten, boonen, gort en dergelijke waren per zak verkocht. Maar niet overal heeft 

„een zak” het zelfde gewicht! Derhalve is voorgeschreven dat de zakken in lasten zijn 

om te werken, ten einde „met den eersten (oog)opslag te kunnen zien, het verschil in 

prijzen, waarvoor die waren zijn ingekocht”. 

Er wordt trouwens scherp toegezien op de boekingen. Geen betalingen mag een 

boekhouder inschrijven, dan na zich vergewist te hebben dat de betreffende 

ordonnantie geteekend was door twee Bewindhebbers en door den verkooper 

gekwiteerd (onder aftrek van 1% voor contante betaling, aangezien hij een maand 

crediet heeft). Ook dat het zegelrecht is voldaan! Want zelfs in dien goeden ouden tijd 

was zegelrecht verschuldigd, en alleen kwitantiën beneden tien gulden waren 

vrijgesteld. Maar in dien goeden ouden tijd wist men ook wel raad. De Instructie is 

zelfs zoo openhartig deze op schrift te geven … 

Dat was de eenige toegelaten ontduiking, en onthield slechts den Staat eenige 

winst. Maar wat de eigen belangen betreft der Compagnie, deze zijn goed verzorgd. 

Niet enkel houden Bewindhebbers jaarlijksche vistatiën, doch elk jaar worden 

de boeken der Kamers van Amsterdam en Zeeland (Middelburg) „gepointeerd” door 

de boekhouders van de Kamers Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Terwijl 

omgekeerd de boeken dezer vier Kamers gepointeerd worden door de boekhouders 

van Amsterdam en Zeeland. Begrijpelijk dat deze beide te zamen en afgezonderd van 

de andere genoemd worden, wanneer men zich herinnert dat Amsterdam de helft, 

Zeeland een kwart ontving van de retouren; de vier Overige Kamers derhalve te 

zamen slechts één vierde deel. Finantieel is dan ook Amsterdam de hoofdzetel. Daar 

komen jaarlijks de boekhouders der verschillende Kamers bijeen om den Generalen 

staat op te maken. En ondervinden zij moeilijkheden bij hun eigen boekingen, dan 

kunnen zij — volgens de instructie — de Amsterdamsche Kamer verzoeken een 

bevoegd persoon te zenden. 

Ook dit is kenschetsend: „Ter vermijding van dubbele rekening in de boeken, ‘t 

welk verwarring en intricatie kan veroorzaken”, zijn de onkosten, vallende op zulk 

een zending, niet met Amsterdam te verrekenen, maar moeten door de aanvragende 

Kamer contant betaald worden. 

Waar dus ten slotte alles te Amsterdam samen komt, is het begrijpelijk, dat de 

boekhouder aldaar — die trouwens ook het leeuwendeel der inkomsten en uitgaven 

der Cie had te boeken, bonoris Causa den titel werd toegekend van Opperboekhouder. 
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Zijn de Grootboeken van de Amsterdamsche Kamer nog in het Rijksarchief 

voorhanden, die der andere Kamers zijn vernietigd — gelijk reeds is aangestipt. Ook 

de Generale staten, hierboven genoemd, zijn verdwenen, evenals alle andere 

overzichten van het bedrijf. Uit aanteekeningen van Bewindhebbers aanwezig op het 

Rijksarchief, heeft echter de ijverige speurder Klerk de Reus, weten samen te stellen 

twee tabellen, welke dit gemis eenigszins vergoeden. De eene: de Generale staat van 

de respectieve Kameren der N.O. Cies, voor het tijdperk 1638—1799, is feitelijk 

slechts eene inventarisatie op bepaalden datum, opgemaakt op de wijze als werd 

uiteengezet bij de behandeling der balans van de Kamer Amsterdam. 

De tweede draagt het opschrift: Liste der ausgesandten Mannschaften, 

Monatsgelder, Ausrüstungskosten des nach Indiën gesandten baares Geldes, der aus 

Indiën empfangen Retouren, der Verkauff von Produkten, des Verlustes und 

Gewinnes in Indiën und des in Indiën ueberbleibenden Kapitales von 1639/40—1798. 

Uit deze tabel hier alleen beschouwende het tienjarig tijdperk 1770—1779, 

blijkt dat de Compagnie in patria gemiddeld jaarlijks 20¼ millioen gulden aan 

koopmanschappen verkocht, welke bij aankoop in Indië ruim 8 millioen hadden 

gekost. Een behoorlijke winst derhalve! Doch aangezien de kosten van aankoop in 

Indië niet in de Nederlandsche boeken werden opgenomen (evenmin als de opbrengst 

van den verkoop in patria in de Indische boeken), de Compagnie dus Nederland en 

Indië geheel scheidde, — hetgeen zooals reeds werd uiteengezet, de aard van het 

bedrijf eischte — is, wat Nederland betreft, alleen te letten op de uitgaven in patria. 

Deze werden samengevat onder den naam equipage — wel een bewijs dat 

oorspronkelijk de Cie slechts een reederij was! Zij bedroegen, volgens de tabel, 

gemiddeld 16,6 millioen jaarlijks, zoodat de winstmarge veel kleiner wordt, al blijft 

die, gelijk van der Oudermeulen aanstipt, nog zeer behoorlijk.1) 

Toch achtten Bewindhebbers het noodig na te gaan of er ook „lekken” waren, en 

dus werden op voorstel van den vertegenwoordiger van den Prins, de kundige 

Amsterdammer Thomas Hope, in 1773 alle boekhouders der Compagnie eenige 

weken 

 

                                                

 
1) Van der Oudermeulen rekent dat in patria noodig zijn in millioenen guldens voor: 

Scheepsbouw ............................................................................................................................................. 2.3 à 2.4 

Vaste loonen .............................................................................................................................................. 1.1 

Maandgelden op de hand .......................................................................................................................... 0.2 

Maandgelden op de retouren  .................................................................................................................... 2.8 

Scheepsbehoeften, koopmanschappen  ..................................................................................................... 2.6 à 2.8 

Goud en zilver naar Indië  ......................................................................................................................... 4.0 à 6.0 

Assignatiën uit Indië op Ned. getrokken (Grootendeels overmaking van fortuinen in Indië gevormd)  .. 4.0 

Premiën op Chineesche carga’s  ............................................................................................................... 0.1 à 0.12 

Dividenden en interessen  ......................................................................................................................... 1.6 à 1.7 

 18.7 millioen 
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achtereen aan het werk gezet (zeker dus ook Willem Hendrik, toen 2e boekhouder te 

Amsterdam) om op te maken wat in tien jaren op alle posten was uitgegeven, ten 

einde na te gaan welke bezuinigingen hier te lande mogelijk waren. „Deze moeiten 

hebben evenwel — schrijft van der Oudermeulen — nergens anders toe gediend dan 

om te bewijzen, dat er hier te lande geene redressen van eenig belang te introduceeren 

waren.” 

Met dit gunstig oordeel van een hoogst bevoegde worde dit hoofdstuk besloten, 

aangezien niet het Indisch bedrijf (waar hervormingen zeer zeker gewenscht en 

noodig waren), doch enkel het Nederlandsche behoorde tot den werkkring van Willem 

Hendrik. 

 

 

II. HET EINDE DER O.I. COMPAGNIE. Willem Hendrik benoemd tot 
Opperboekhouder der Praesidiale Kamer (1777). — Vierde Egelsche oorlog (1780—
1784). — Surséance van betaling (1781). — Leeningen (1781—1795) — Commissiën 
en comités. — De Egelsche en de Fransche Indische compagniën. — De vernietiging 
onzer O.I.Cie. — Haar toestand in 1795. — Haar stille reserve. 

 

Gelijk reeds werd aangestipt in de afdeeling gewijd aan onzen voorvader 

Balthazar, had de O.I. Compagnie, gedwongen door de tijdsomstandigheden, aan den 

Stadhouder Willem IV opgedragen het Opperbewindhebberschap, en sedert stonden 

alle benoemingen in de Compagnie aan den Prins. Na diens dood, tot aan de 

meerderjarigheid van zijn zoon, bleef deze waardigheid onbekleed. Doch in de 

vergadering van 21 Maart 1766 besloten Heeren zeventienen, overeenkomstig den 

wensch der aandeelhouders (die daartoe speciaal in de verschillende Kamers waren 

opgeroepen) den Staten Generaal te verzoeken hen te machtigen den nu 

meerderjarigen Prins op te dragen het Opperbewindhebberschap. 

Deze machtiging werd verleend, en sedert werden wederom niet enkel de 

Bewindhebbers, doch ook de hoogere ambtenaren door den Prins aangewezen. Dezen 

op voorslag der betrokken Bewindhebbers, die, nadat hun de keuze van den 

Opperbewindhebber was medegedeeld, den uitverkorene met het ambt bekleedden. 

Aldus werd aan Willem Hendrik het Opperboekhouderschap der Kamer Amsterdam 

opgedragen den 27 November 1777. 

 

Het waren hoogst ernstige tijden. Het vorige jaar hadden de Engelsche koloniën 

in Noord-Amerika zich onafhankelijk verklaard, en Frankrijk de partij gekozen der 

rebellen. 

Begrijpelijk dat de Hollanders sympathiseerden met de Amerikanen. En even 

begrijpelijk, dat toen maar al te duidelijk bleek, dat die sympathie zich omzette in 

daden, Engeland de Republiek den oorlog verklaarde (20 Dec. 1780). 

Hoe schrokken de Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie! De Retour-

vloot was onder zeil! Gelukkig kon men deze nog tijdig waarschuwen, zoodat een 
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deel der vloot om Schotland heen, naar Drontheim in Noorwegen stevende, daar in 

Juli 1782 binnen te vallen en veiliger tijden af te wachten. Een ander deel „havende” 

te Cadix. Schepen en lading werden uit de hand verkocht te Parijs; wat wel ten deele 

een schijnverkoop zal geweest zijn. Althans een groot deel der lading kwam in 

Nederlandsche havens, na eerst te zijn vervoerd naar Marseille. 

Maar ook werden vele schepen der Compagnie genomen door de Engelschen in 

den oorlog, welke eerst den 20en Mei 1784 eindigde door de vrede te Parijs. Erger 

nog: de Retouren van 1781, 1782, 1783, moesten uit vreeze voor kapers te Batavia 

blijven liggen! Wat daarvan naar Nederland kwam, moest dit onder vreemde vlag 

doen, — en in deze oorlogstijden waren scheepsvrachten duur. De Compagnie 

berekende blijkens een adres aan de Staten in Juni 1783, reeds verloren te hebben 

door het nemen der schepen 10⅓ millioen gulden, en ½ millioen door het oponthoud 

in onzijdige havens. Alleen reeds te Amsterdam was door het bevrachten van vreemde 

schepen een verlies van 1.1 millioen geleden. 

Wel waren de Kaap en Ceylon met hulp der Franschen behouden, maar vele 

waardevolle nederzettingen der Cie hadden de Engelschen genomen.1) 

Dat zooveel zoo snel verloren ging, is niet te verwonderen. Want reeds vele 

jaren kostte het der Compagnie moeite de militaire macht in de Oost op eenigszins 

voldoende sterkte te houden. Minder en minder boden zich geschikte mannen 

(meestal Duitschers) aan ter werving. Want de zevenjarige oorlog had massa’s 

menschenmateriaal vernietigd, en de opbloeiende zeevaart deed velen een 

voordeeliger beroep kiezen. Wat aangeworven werd, was minderwaardig, en viel 

weldra aan het ongewone Indische klimaat ten offer. 

Geen wonder derhalve dat op vele punten de verdediging te wenschen overliet. 

En niet slechts nederzettingen vielen in ‘s vijands handen, maar eveneens de aldaar 

opgestapelde koopwaren. Op 10.4 millioen berekende de Cie de haar aldus 

toegebrachte schade. 

De middellijke gevolgen van den oorlog waren echter veel bedenkelijker voor 

de Compagnie. Het publiek, dat jaren en jaren lang de anticipatie-billetten had 

beschouwd als een voordeelig en gemakkelijk middel van geldbelegging, werd 

zenuwachtig. Een run op de Kamers was het gevolg. En deze beschikten geenszins 

over voldoende kasmiddelen om alle opvragen van deposito’s te bevredigen. Er bleef 

dus niets anders over dan om surséance van betaling aan te vragen. (Toen 

„handsluiting” genoemd, blijkbaar omdat de betalende hand zich sloot.) Den 6en 

Februari 1781 werd deze door de Staten verleend voor één jaar. 

 

                                                

 
1) Comptoir Surratte, de bezittingen op Sumatra’s Westkust. Hoegly in Bengalen en onderhoorige 

kantoren. de stad Nagapatnam en onderhoorige loges, districten en kantoren op de kust van Coromandel, de 

vesting Mangaloer op de kun van Malabar, en tijdelijk de baai Van Trincomali op Ceylon. 
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Maar daarmede was de Compagnie niet voldoende geholpen. Het crediet was 

geschokt; het publiek leende geen geld meer op recepissen, en juist die deposito’s op 

zes maanden vormden het grootste deel van het nederlandsche bedrijfskapitaal.1) 

Reserves waren nooit aangelegd. Men heeft dit der Cie verweten, doch m.i. ten 

onrechte. Wat zouden haar enkele millioenen gebaat hebben? Zulke Oorlogen, welke 

jarenlang duurden, verslonden er tientallen. Daarenboven zouden die reserves zeker 

de begeerigheid hebben opgewekt niet enkel van dividend-grage aandeelhouders, 

maar van allen, die wangunstig op de Compagnie, niets liever wilden dan het Octrooi 

vernietigen, en zoo zich meester maken van het kostelijk bezit. Veiliger en beter was 

het dus de overwinst te bestemmen voor andere doeleinden in de Oost. En gelijk 

heden ten dage industrieele maatschappijen, zonder de aandeelhouders er in te 

kennen, stille reserves beleggen in vernieuwingen en uitbreiding der installaties, zoo 

bouwde Jan Compagnie, buiten medeweten der Participanten, uit het „te boven” 

daarginder, bedachtzaam, steen voor steen, zijn onvolprezen Keizerrijk van den 

Evenaar. 

Maar zoo geviel het dat die aartsmillionair soms tijdelijk slecht bij kas was. En 

nu het publiek geen anticipatie-billetten meer opnam, bleef hem niets anders over dan 

aan te kloppen bij de groote geldschieters: de Provinciën, welke belang hadden bij het 

voortbestaan der Compagnie, n.l. Holland en Zeeland. Oók, ten slotte, bij de Staten-

Generaal. 

Voortdurend steeg de nood der Compagnie, nu weinig of geen Retouren binnen 

vielen. De verkoop van den aanwezigen voorraad in de pakhuizen was ter 

nauwernood voldoende om in dagelijksche behoeften te voorzien. Soms was de kas 

zóó leeg, dat men het einde der week met schrik zag naderen! 

In de Oost waren de toestanden niet beter; nu geen geld uit het vaderland werd 

gezonden, moesten de koopwaren, ingezameld en voor de Retouren bestemd, te 

Batavia wel ter plaatse verkocht worden; vooral de peper en koffie, op welke artikelen 

in patria de meeste winst werd behaald. Koopers waren Deenen, Zweden en anderen, 

die gedekt door hun neutrale vlag, veilig handel dreven in die wateren. 

 

De leeningen werden toegestaan. In ‘t begin vrij gewillig, van lieverlede 

aarzelender. In 1781 verleende Holland een subsidie van millioen; in 1782 werd 

volmacht gegeven om de anticipatie-billetten — de vlottende schuld — om te zetten 

in obligatiën; dus die schuld te consolideeren. In 1783 waarborgde Holland een 

leening van 8 millioen; en zoo klommen voortdurend de lasten der Cie, van het 

geringe bedrag van 7½ millioen vóór den oorlog, tot bijna 120 millioen in 1795. Want 

de 

 

                                                

 
1) Even vóór den oorlog was aldus opgenomen te Amsterdam 12.9 millioen, bij de 4 overige Hollandsche 

Kameren 5-9 millioen; in Zeeland ƒ65.000 
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Oost eischte contanten tot herstel van schade en het weder aan den gang brengen van 

den handel. 

Naarmate meer was te leenen, werden de voorwaarden der geldgevers 

bezwarender. Ook werd verlangd scherper contrôle. 

Na veel over en weer gepraat, werd in 1786 een vijfde Departement ingesteld 

naast de vier over welke Heeren zeventienen hun taak verdeelden. Reeds de naam 

„het Departement tot de Indiesche zaken”, bewees dat dit departement verreweg het 

belangrijkste zoude worden, en nauwkeurig zoude beoordeelen „de eisch” uit Indië. 

Feitelijk zoude het departement controleeren het geheele beheer der Cie, zoowel in de 

Oost als hier te lande. De zes leden, (allen Bewindhebbers) werden door de Staten-

Generaal aangewezen .... met voorbijgaan van den Opperbewindhebber! Want de 

Patriottenbeweging was toen in vollen gang. 

Wat niet belette dat Holland en Zeeland in 1788 elk een „Personeele commissie 

benoemden ten einde den toestand der Cie grondig te onderzoeken; óók dat in 1790 

den Prins (wederom in zijne rechten hersteld) werd verzocht de leden eener 

„Commissie tot Politiek inzien” aan te wijzen, die gedurende de vijf volgende jaren 

van wege den Soeverein (de Staten Generaal) toezicht zouden houden op het bedrijf 

der Compagnie. 

Het volgende jaar werden zelfs twee Commissarissen Generaal naar Indië 

gezonden ten einde aldaar de „ingeslopen abuizen en mesures te redresseeren•” 

Veel honden zijn des hazen dood; en al deze Commissiën — die trouwens 

weinig uitrichtten — konden den val der Compagnie niet ophouden; waren enkel 

teekenen van de vervulling der tijden. 

 

De geheele 18e eeuw door hadden de Landen van overzee de verbeelding 

geprikkeld; niet enkel ten onzent, maar overal in Europa. Werd te Amsterdam 

windhandel gedreven in aandeelen der O.I. Compagnie, Law spiegelde den Franschen 

een paradijs voor aan de Mississippi, terwijl de Engelschen als kinderen grepen naar 

een regenboogkleurige Zuid-Zee zeepbel. En hoewel dit alles enkel teleurstelling gaf, 

bleef de begeerte wakker. Verklaarbaar, want niet enkel denkbeeldige schatten, maar 

ook zeer tastbare waren te grijpen. Want die wist iedereen: reusachtige fortuinen 

werden daarginder gemaakt, en als Nabobs kwamen thuis wie blootsvoets daarheen 

voeren. Alas and alack! was de toast der Engelsche kolonisten — wat echter 

geenszins worde vertaald door: Helaas en o wee! doch meer prozaïsch den wensch te 

kennen gaf weldra in het bezit te zijn van een harteschatje, (a lass) en honderdduizend 

roepijen (ƒ120.000) (a lakh). En hoe die honderdduizenden aanzwollen tot millioenen, 

daarvan getuigt o.a. het beruchte proces van Warren Hastings. 

Vergeleken met hetgeen de Engelschman uit de Indiërs perstte, waren de 

sommen, 
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welke de Nederlanders binnenhaalden, aalmoezen1); doch het teekent ons landje, dat 

onze historici zoo uit den treure wijzen op den verrotten toestand in onze Oost, waar 

hunne engelsche collega’s, die meer omhanden hebben, hoogstens enkele zinsneden 

wijden aan de veel ergerlijker voorvallen in Voor-Indië. Trouwens één schurk trekt 

meer de aandacht, dan honderd, die hun taak in stilte goed vervullen. Dat zelfs in die 

„slappe” 18e eeuw de ambtenaren der Compagnie allerminst de belangen van hun 

principaal verwaarloosden, bewijst de voortdurende uitbreiding van ons gezag. en 

waarlijk niet zonder krachtsinspanning! De Java werd geheel onderworpen — laatste 

oorlog (1746—1758) kostte de Compagnie ruim vier millioen gulden. De oorlog op 

Ceylon, uitgebroken in 1761, eindigde zes jaren later met onzen volkomen triomf; op 

Palembang en Zuid Celebes kregen wij in die zelfde tijden vasten voet. In 1787 

verwierf de Compagnie groote voorrechten in Zuid Borneo — en zonder omwegen 

kan verklaard worden, dat juist aan het veel gesmaadde Indisch bestuur der eeuw, 

Nederland heeft te danken het koloniaal gebied, dat het verheft tot groote 

mogendheid. Wel had niet uit landhonger Jan Compagnie dat alles tot zich getrokken 

— want in zijn hart bleef hij koopman — maar ‘t was noodig om de vreemde 

concurrentie buiten te sluiten, welke op hare beurt hem Vóór-Indië aftroggelde. 

 

Maar … de tijden waren andere geworden. Niet alleen — gelijk men toenmaals 

klaagde — dat in letterlijken zin de stroomen voor onze havens verliepen, ook in 

overdrachtelijke beteekenis keerde het heele tij zich af van onze kust, en de verzette 

bakens wezen niet meer naar Nederland. 

De groote landen groeiden in kracht en macht, en de afstand tusschen hen en 

ons nam steeds toe. Zoo was het voorheen de italiaansche stads-republieken gegaan: 

Pisa, Florence, Genua, Venetië; óók Zwitserland, dat in de 14de eeuw 80.000 

welgewapende en welgeoefende manschappen in ‘t veld kon brengen — meer dan 

eenig keizer of koning vermocht. 

Nu was de beurt aan ons; en al ware de Prins geweest een Willem de Zwijger, 

de Raadpensionaris een Jan de Witt, Maurits onze legeraanvoerder, de Ruyter onze 

vlootvoogd, een Coen Goeverneur Generaal, zij allen te zamen zouden de eenmaal 

zoo gevreesde Republiek geen andere rol hebben doen spelen in de helft der 18de 

eeuw, dan haar het noodlot toebedeelde. Doch ware de Republiek nog in de tweede 

helft der 18de eeuw de evenknie gebleven van Engeland en Frankrijk, dan zoude het 

ook der O.I. Compagnie niet hebben ontbroken aan den ruggesteun, welke zij nu 

noodwendigerwijze moest missen. Aan die gewijzigde tijdsomstandigheden 

 

                                                

 
1) Van der Oudermeulen berekend het totaal der naar Nederland overgemaakte gelden, door eigen handel 

der Ambtenaren gewonnen op 3 à 4 millioen gulden. 
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is dan ook haar val te wijten, niet aan fouten van eigen beheer. Maar was die val 

onvermijdelijk, hij had geenszins behoeven te zijn definitief. Evengoed als onze 

Republiek werd gereconstrueerd in de eeuw — zij het ook op bescheidener voet en 

onder een anderen firma-naam — evengoed had ook de Compagnie kunnen herrijzen. 

En wie weet of niet wellicht in dien ouden vorm de Oost thans een veiliger bezit 

zoude zijn! Doch te velen loerden in patria op den buit ... 

 

Het was trouwens niet alleen Nederland, dat wilde maaien waar het niet had 

gezaaid; ook elders werden de O.I. Compagnieën „geslacht”. 

Hoe zeer zich ook weerde de groote financier Jacques Necker van 1764 tot 

1770, de Fransche regeering trok het octrooi in van de Compagnie des Indes, om niet 

lang daarna de kostbare bezittingen ten deele tot een spotprijs van de hand te doen, ten 

deele zonder slag of sloot over te geven aan de begeerige en verder ziende Britten. En 

ook Engeland maakte zich meester van de East Indian Company in 1784, en wel met 

zulk luid misbaar over de hemeltergende daden waaraan de Compagnie zich had 

schuldig gemaakt, dat niemand er acht op sloeg hoe al het onrechtmatig verworven 

goed tevens werd ingepalmd! Doch meer diplomatisch dan wij, voegde Engeland 

eerst ruim drie kwart eeuw later den naam bij de daad (1858). 

 

Voor onze O.I. Compagnie kwam het einde in zóó bewogen tijden, dat dit haast 

geen aandacht trok. Zelfs de belanghebbenden hadden aan zooveel anders te denken! 

In het jaar 1795 zag de 18 Januari de Prinsevlag op den Haagschen toren halfstok; 26 

Januari werd Pieter Paulus gekozen tot voorzitter van de provisioneele 

vertegenwoordiging des Hollandschen volks, 23 Februari werd het Stadhouderschap 

afgeschaft, en alle ambtenaren — ook die in de volksplantingen — ontslagen van den 

eed den Prins gedaan. Vier dagen later werden de Admiraliteitscolleges vervangen 

door een Comité tot de Zaken van de Marine, bestaande uit 21 leden, te benoemen uit 

de geheele republiek; en 4 Maart werd de Raad van State omgezet in een Comité tot 

de Algemeene Zaken van het Bondgenootschap hier te lande. 

Wat wonder dat bij dien grooten schoonmaak, ook de O.I. Compagnie werd 

opgeruimd! Den 24 December werd ten uitvoer gelegd het Besluit, reeds den 16 

November in beginsel aangenomen: 

 

„En werd goedgevonden en verstaan het thans nog subsisteerend Bewind van de O.I. 

Compagnie hier te lande, onverminderd voor bet overige het Octrooi aan die Maatschappij 
verleend (de cursiveering is van schrijver dezes), geheel en al mits dezen te vernietigen; 

wordende alle des zelfs Leden, Minitsters en beëedigde Hoofdparticipanten alzoo ontslagen 

en gelicentieerd. en onverminderd hunne verantwoordelijkheid voor gehouden directie en 

administratie, gelijk ook alle der zelver Boekhouders, Kassiers. Commiezen, Klerken, 

Suppoosten, en alle verdere, hoe ook genaamde Beambten en Bedienden. Met last 
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nogtans aan deze allen om hunne posten zoo lang te blijven waarnemen tot dat deswege 

nadere beschikkingen zullen zijn gemaakt.” 

Een comité tot de O.I. Handel en Bezittingen, benoemd door de Staten 

Generaal, verving provisioneel het oude bestuur (4 Febr. 1796). 

Nieuwe tijden, nieuwe mannen! Slechts 2 van de 28 leden waren voormalige 

Bewindhebbers, en zoo weinige mannen met ervaring op handelsgebied telde het 

nieuwe bestuur, dat sommige benoemden bezwaar maakten zitting te nemen in zulk 

een gebrekkig samengesteld comité! 

Een echt politieke kongsie, die zeker de zaken nog meer in ‘t honderd zou 

hebben gestuurd, indien niet de Engelschen de heeren van alle moeite en zorg hadden 

ontlast door onze koloniën te nemen … in voorloopige bewaring, op verzoek van den 

naar hun land gevluchten Prins. Een verzoek waaraan natuurlijk grif werd voldaan, 

zonder scherp te onderzoeken of zijne Hoogheid daartoe wel was bevoegd. 

 

Dat de O.I. Compagnie zóó laat in het revolutiejaar werd opgeheven, was alleen 

omdat er tusschen de verschillende belanghebbenden geschil bestond omtrent de 

verdeeling van den buit. Vandaar ook dat wèl werd vernietigd de Compagnie, maar 

niet het kostelijke Octrooi. Dat Octrooi werd zelfs met twee jaren, tot einde 1798 

verlengd. Ook moest tot dat tijdstip het Comité al hare brieven, resoluties en depêches 

af te zenden naar Indië en de Kaap, zich bedienen van den alouden titel: 

Bewindhebberen der Generale Nederlandsch Oost-Indische Compagnie. 

Eerst bij de Staatsregeling, goedgekeurd door het Bataafsche volk en 

geproclameerd 1 Mei 1798, werd het masker afgeworpen, de O.I.Cie met al hare baten 

en schulden door de Bataafsche republiek overgenomen, en de aandeelhouders 

voorgespiegeld dat zij bij wijze van afkoop zouden schadeloos worden gesteld. 

Niet dan na vele besprekingen, en vele Commissies en Comité’s, was dit besluit 

genomen. Die van 1790 werd zelfs zonder bedankje weggezonden, iets vóór den 

afloop van haren vijfjarigen arbeid. Een dadelijk daarna ingesteld Comité- van 

personen, hetwelk hoopvoller gestemd (want beter op de hoogte van zaken) zelfs de 

Staten Generaal dorst voor te stellen: „Decreteert vooraf, dat het niemand zal vrijstaan 

voor den val der Cie te stemmen”, werd door de Staten Generaal ten spoedigste 

onschadelijk gemaakt, door het benoemen eener Commissie van zes „beter gezinde” 

personen, die met dit Comité moesten samenwerken, d.w.z. dit hadden te 

overstemmen. 

Waar o.a. in die Commissie Pieter Paulus zitting nam, die eenige maanden te 

voren had in het leven geroepen het Centrale comité tot de zaken van de koloniën en 

bezittingen in Afrika en Amerika, is het begrijpelijk dat 15 September 1795 met 5 

tegen 4 stemmen een reorganisatie werd voorgesteld, veel overeenkomst vertoonende 

met de vastgestelde organisatie voor Afrika en Amerika. 
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Het ware zuiver tijdverlies, hier verder na te gaan wat vervolgens gebeurde. 

Hoogstens valt het op dat heeren hervormers, die zoo traag waren in het verdedigen 

door het zwaard van onze nu „Een en ondeelbare Republiek”, des te vaardiger roerden 

pen en tong. Zoo velen wierpen zich op tot geneesmeesters, dat het academisch 

proefschrift van Mr. G.J.A. van Berckel over het voorgevallene in het tijdperk 1780—

1806 ten opzichte van het koloniaal bestuur in ons land — welke dissertatie de namen 

geeft van alle leden van commissiën en voorloopige besturen — haast den indruk 

maakt van een adresboek voor heel Nederland! 

 

Verreweg het belangrijkste staatsstuk, is het verdrag hetwelk 22 Aug. 1797 

werd aangeboden aan de Nationale vergadering door het Comité, dat werd 

„geschapen” bij resolutie van 24 Dec. 1795 en 4 Febr. 1796, en — gelijk hierboven 

werd aangestipt — overnam de taak der Bewindhebbers van de Compagnie. 

Het lijvig handschrift, berustende in het Rijksarchief, geeft een uitvoerig maar 

zeer bedroevend overzicht van den toestand der Cie; een overzicht aan welker 

samenstelling, (wat het finantieele gedeelte betreft) zeker de Opperboekhouder 

Willem Hendrik zijn laatste krachten wijdde, doch welks indiening hij niet meer heeft 

beleefd. 

Uit dat overzicht blijkt, dat behalve de kamers, voorloopig alle ambtenaren 

waren aangehouden. De lijst voor Amsterdam wijst niet minder dan 115 personen met 

name aan; als eerste op de lijst: Willem Hendrik als Opperboekhouder, als no 58 

Willem Hendrik Jeronimus zoon (Jer. VIII) — latere oprichter van het uit de ruïnes 

der geredde Thee-etablissement — nu tweede der klerken op het Buiten-magazijn. 

Ook zijn er nog 251 werklieden in dienst, op 16 tot 44 stuivers ‘s Weeks, terwijl aan 

190 gegagiëerden (wegens ouderdom of gebreken) 50 tot 60 stuivers wordt uitbetaald. 

In de maanden Juni en Juli waren trouwens 700 werklieden afgedankt. Op het kantoor 

Amsterdam hadden de ontvangsten van Maart 1796 tot ultimo Februari 1797 bedragen 

6.8 millioen gulden, de uitgaven 4.9 millioen; ongeveer ⅔ van hetgeen inkwam en 

uitging bij alle Kamers te zamen. De onverkochte goederen waren geslonken tot een 

waarde van 5.1 millioen (waarvan slechts 1.7 millioen te Amsterdam). 

Maar het treurigst nog stond het met de navale macht. Bij de Kamer Amsterdam 

waren slechts 13 schepen aanwezig van 115vt tot 150vt lengte, waarvan een niet geheel 

voltooid; bij de vijf andere Kamers te zamen slechts 10. In Noorwegen lagen er 4, in 

Portugal 2, wegens den oorlog met Engeland. Op Batavia schuilden er 13; op 

verschillende plaatsen in Indië nog 27. In het geheel derhalve 69 schepen. Zestien 

bodems waren door de Engelschen „geroofd” bij het retour; vijf bij het uitvaren en 

één in Indië. Tot nagenoeg op de helft was derhalve de navale macht geslonken, 

welke vóór den oorlog, zoo in Indië als hier te lande, telde 70 schepen van 150vt, 64 

van 140vt, en 17 kleinere, behalve 120 barken en sloepen. Trouwens reeds vele jaren 

was de 
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aanbouw beperkt en als regel aangenomen, om zoo veel mogelijk met ingehuurde 

schepen te varen. 

Zoo verdween van lieverlede elk teeken der vorige grootheid, totdat ten slotte 

werd overgegaan tot opruiming van alle gebouwen, vaartuigen, schepen en materiaal. 

Veel werd aan Marine overgedaan; het overige verkocht de Staat publiek. Alle 

beambten werden geleidelijk afgedankt. (1803—1805) 

Maar het voornaamste bleef: het deel van de „geroofde” nederzettingen der 

Compagnie dat Engeland na den val van het Fransche keizerrijk, genadiglijk aan 

Nederland terug gaf . — Slechts een gedeelte; doch wat een deel! Wanneer men in 

een atlas opslaat de kaart van onzen Indischen archipel — want in alle atlassen heeft 

deze een afzonderlijk blad — dan kan niemand een Staat beklagen, welke voor 

minder dan anderhalf honderd millioen, zulk een wereldrijk verwierf! 

Dàt was de stille reserve van Jan Compagnie, die de Hoogmogenden achter de 

groene tafel niet konden zien, omdat zij zich blind tuurden op de jaarlijksche 

inventarissen, welke bij de Kamers in patria een schijnbaren achterstand aantoonden 

van een twintigtal millioenen, in Indië van een vijftigtal; deficitten, welke een 

duizelingwekkend actief hadde vervangen, indien als vaste eigendom het Oostersche 

bezit ware opgenomen in de balans. 

Die reserve, dat wereldrijk, heeft Jan Compagnie — hulde zij hem nogmaals 

hier daarvoor gebracht! — weten te vormen met een aandeelenkapitaal van slechts 6½ 

millioen, zonder leeningen te sluiten, en met hoogstens op te nemen een twintigtal 

millioenen werkkapitaal ! 

 

Ongetwijfeld zal tijdens de zware jaren voor de Compagnie, in welke Willem 

Hendrik het Opperboekhouderschap bekleedde der Praesidiale Kamer, meermalen 

diens oordeel zijn gevraagd, als zijnde hij de eenige, die kende het geheele bedrijf in 

cijfers geboekt, en dus kon inlichten Bewindhebbers en Commissiën, welker leden 

voor het meerendeel waren gekozen enkel uit gunst of politiek, geenszins wegens 

hunne bekwaamheden. 

Doch genoeg over zijn ambtelijk bedrijf; slechts nog aangestipt dat Willem 

Hendrik, evenals alle ambtenaren, hoog en laag, eigen handel dreef. In de 

Grootboeken, welke hij eigenhandig bijhoudt voor de Kamer Amsterdam, geeft hij 

dan ook zichzelf een „hoofd”. Daaruit blijkt dat hij o.a. in de jaren 1780/82 omtrent 

ƒ43000 omzette bij de Compagnie. Betrekkelijk een gering bedrag; vermoedelijk had 

hij het volhandig met zijn ambtelijk werk, en besteedde liever zijn vrijen tijd aan 

wetenschappelijke studiën en de straks te noemen liefhebberijen. 

 

 

III. EERSTE HUWELIJK (1753—1771). Het geslacht van der Grift. — 
Kapitein Paulus Leenderts te Nieuw-Amsterdam. — Leven en bedrijf in eene 
Amerikaansche 
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nederzetting. — Bruiloftszangen. — Hulde van Gulielmus Titsingh. — Reisje van het 
jonge paar naar Wesel. — Willem Hendrik wordt Regent van het Leprozenhuis. — 
Kerkmeester van de Eilandskerk, later van de Westerkerk. 

 
Op zeven-en-twintig jarigen leeftijd treedt Willem Hendrik in het huwelijk met 

de twee jaar oudere Sara van der Grift; eenige dochter van wijlen Bernard van der 

Grift en Margaretha van Schie. 

Hoewel geboren en getogen te Amsterdam, had Bernard het poorterschap eerst 

verworven bij zijne meerderjarigheid (1708). Hij was n.l., evenals zijn vader, Jan van 

der Grift, een Amerikaansche Hollander. Want Jan’s vader, kapitein Paulus 

Leenderts-zoon van der Grift had na vele jaren in dienst der West-Indische 

Compagnie op den Atlantischen Oceaan te hebben gezwalkt, zich ten slotte neergezet 

te Nieuw-Amsterdam (New-York), was daar gehuwd en tot eer en aanzien gekomen. 

Zoude daar dan ook zeker zijn gebleven tot in lengte van dagen, indien niet in 1664 de 

Engelschman, min of meer wederrechtelijk, zich had meester gemaakt van die 

kolonie. Kapitein Paulus toch droeg — in tegenstelling met de meesten der kolonisten 

— het hart te hoog om zich te krommen onder het Britsche juk; maakte dus zijne 

bezittingen te gelde, en keerde omtrent 1671 terug naar het vaderland met zijne 

vrouw, van wie wij enkel voornaam en vadernaam kennen. Want in die kolonie 

handhaafde zich de vertrouwelijke gewoonte om iemand met den vadernaam in plaats 

van met den geslachtsnaam aan te duiden. Zoo komt dan ook kapitein Paulus van der 

Grift in de meeste koloniale bescheiden voor als Paulus Leenderts, evenals in Hooft’s 

Historiën onze voorvader wordt genoemd Juriaan Hendriks. (Inleiding blz. XI). Hun 

dertienjarige zoon, Jan van der Grift, namen de ouders natuurlijk mede naar 

Amsterdam, waar kapitein Paulus zich vestigde als ijzerhandelaar op de Oude Waal. 

Paulus was trouwens een man van vele markten thuis, zooals Amerikaansche 

bescheiden leeren. Want één voordeel althans had het overgaan van Nieuw-

Amsterdam in Engelsche handen: het belette den Hollander dien noodlottigen 

schoonmaaklust bot te vieren, welken vorige en volgende Afdeelingen dezer 

aanteekeningen zoo dikwijls bejammeren. New-York heeft de archieven van Nieuw-

Amsterdam zorgvuldig bewaard; wat een Amerikaan, die onze taal machtig was, een 

vijf-en-twintigtal jaren geleden in staat stelde uitvoerig te beschrijven het leven en 

bedrijf der eerste kolonisten. (J.H. Innes. New-Amsterdam and its people. New-York, 

Scribner’s sons, 1902). Wie van dat verdienstelijk werk kennis neemt, dient echter 

wel te bedenken dat officieele bescheiden het leven niet van den besten kant leeren 

kennen, min of meer eenzijdig zijn. Immers in den regel komt men zelden met de 

gestelde machten in aanraking wegens prijzenswaardige daden. Daarentegen zijn 

kibbelarijen, twisten, misbruiken en mishandelingen schering en inslag in zulke 

documenten. Vooral moest dit wel het geval zijn in eene kolonie, waarheen uit 

 



 KAPITEIN PAULUS VAN DER GRIFT. 579 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

aller Heeren landen samenstroomden avonturiers met zéér verschillend verleden, waar 

een ieder slechts één doel beoogde: zich te verrijken in den kortst mogelijken tijd en 

tot elken prijs; waar het eentonige leven de mannen aanzette tot drinken (waarvan 

natuurlijk het gevolg waren dronkemanstwisten) en de dames verleidde tot kibbelen 

en kwaadspreken. Waar het dus voortdurend gistte — om te zwijgen van de 

moeilijkheden met de inboorlingen; helaas meest eigen schuld! 

In zulk eene nederzetting moest de geduldige pen van notaris, schout, stads- of 

lands-schrijver wel veel opteekenen, dat niet tot de eer of glorie bijdraagt van het 

voorgeslacht, en opnieuw bewijst, dat de mensch — om met den Romeinschen 

zededichter te spreken — naar alle hemelstreken medezeult zijne gebreken. En hoe 

verder van huis, hoe verder springt uit den band! 

 

Dat de Amerikaansche snuffelaar zoo weinig vond omtrent Sara’s voorvader, 

strekt dus kapitein Paulus tot eer! Te meer, aangezien dat weinige hem leert kennen 

als de eenigste persoon. tegen wien opzag de bullebak der kolonie: Directeur-

Generaal Stuijvesant! Een slechts weinig minder willekeurig regeerend heer dan zijn 

voorganger Kieft, en daarenboven zeer opvliegend. 

Zie hier hetgeen daaromtrent leert een klacht aan de Staten-Generaal. Den 28en  

Juli 1649 richtte Adriaan van der Donck met andere ingezetenen van Nieuw-

Amsterdam een „Vertoogh” tot die hoogste autoriteit, wegens de vele misbruiken in 

de kolonie. 

„Paulus Leenderts — heet het daarin — hoewel niet zwaar bezoldigd, heeft een fraaier 

gebouw gezet dan iemand anders alhier. Hoe dat mogelijk is, begrijpen wij niet; maar wel 

weten wij dat de Directeur-Generaal, die zulks toch ook moest bevreemden, niet tegen hem 

opdurft. Integendeel het stilzwijgen bewaart als Paulus Leenderts opspeelt. En aangezien de 

Directeur-Generaal zich zoo iets van niemand anders laat welgevallen, geeft dit natuurlijk 

aanleiding tot allerlei min-vleiende veronderstellingen.”1) 

 

Blijkbaar keukenpraatjes; doch die althans bewijzen dat kapitein Paulus haar op 

de tanden had. Wat zijne geringe bezoldiging betreft, Stuijvesant had den ervaren 

zeeman, kort na de aanvaarding van het bestuur, aangesteld tot Equipagemeester der 

Kolonie. En wij weten hoe laag waren de toenmalige nominale bezoldigingen, die 

slechts den grondslag vormden van het tractement, dat omhoog steeg door de 

„emolumenten”, premiën als het ware op de activiteit van den ambtenaar. 

Daarenboven liet dit baantje kapitein Paulus voldoenden tijd voor eigen handel. Want 

evenals in onze Oost, was aldaar ieder ambtenaar neringdoende; tot zelfs de 

Directeur-Generaal Stuijvesant toe! Voor den eigen handel nu was het fraaie gebouw 

bestemd, dat den belagers van den 

 

                                                

 
1) Schrijver dezes niet raadplegen het origineele stuk, doch vertaalt hier het Engelsche citaat van Innes. Het 

oorspronkelijke zal wel ietwat deftiger geklonken hebben. 
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kapitein zoo de oogen uitstak. Het was .... een pakhuis! Een magazijn, dat tevens, 

gelijk toenmaals was gebruikelijk, aan de achterzijde diende tot woning. 

Maar beter dan bewonderende uitroepen, geven maten houvast. Dit pakhuis was 

ruim vijf en een halve meter breed en zeventien meter lang. Drie volle verdiepingen 

hoog, en natuurlijk met een trapjesgevel bekroond. En dat zulk een bescheiden 

bouwsel als iets buitengewoons werd gebrandmerkt, bewijst niet alleen dat 

wangunstige oogen zeer vergrooten, doch ook dat de overige Nieuw-Amsterdamsche 

gebouwen allerminst paleizen waren. Wat de stadsgezichten uit dien tijd, in Innes’ 

werk opgenomen, ten volle bevestigen.1) 

 

In tegenstelling met heden ten dage, lag het havenfront der stad toenmaals niet 

aan de zijde van den Hudson, doch aan het „Water”, (East river) hetwelk de landtong 

van Manhattan scheidt van het langgestrekte eiland ten oosten (Long Island), waarop 

Breukelen (Brooklyn) ligt. Dáár, aan het „Water” was het Marktveld gelegen, met 

aanlegsteiger en kraan. Oòk bevond zich daar de galg — in die bewogen tijden een 

niet minder noodig hijschtoestel. 

Met dat al, een zéér deftige buurt! Ten westen toch grensde het pakhuis van 

kapitein Paulus aan de woning van den secretaris van Nieuw-Amsterdam, tevens 

notaris: Johannes Nevius uit Zoelen; naast wien huisde Cornelis Jacobs van 

Steenwijk, afkomstig uit Haarlem, meermalen burgemeester; die op zijn beurt belende 

aan den Maagdeburger geneesheer Hans Kiersted. Maar vergeleken met van der 

Grift’s pakhuis waren dat allemaal notedopjes! Daarentegen grensde het aan de 

oostzijde aan twee ebenbürtige gebouwen: het nieuwe pakhuis der West-Indische 

Compagnie, met ten oosten daarvan het magazijn der Amsterdamsche firma Peter 

Gabrij en Zonen. Dit was het breedste der drie: 7.29 M.; doch slechts 18 M. diep. De 

vertegenwoordiger dezer firma, Heermans, kon zich beroemen de eerste importeur te 

zijn van tabak uit Virginië; welke loffelijke bezigheid hij echter nu en dan verwisselde 

met de kaapvaart, hetgeen hem eens in moeilijkheden bracht wegens het prijs maken 

van een Spaansch galjoot na het sluiten van den vrede. Doch de brievenpost werkte 

toenmaals langzaam. En behaalde niet eveneens post factum een telg uit het Huis van 

Oranje eene victorie? 

 

                                                

 
1) Hierbij is echter niet te vergeten dat in vroeger tijd ook te Amsterdam zelve de pakhuizen geenszins 

aanzienlijke afmetingen bezaten. Het fraaie werk van Dr. Magda Révész—Alexander; Die alten Lagerhaüser 
Amsterdams (1928) geeft als type een pakhuis van 6½ M. breedte, 27½ M. lengte, hoog — beneden de 

overkapping — 9.90 M., tot de nok 14.65 M. (Keizersgracht no. 454). Dat men in patria allerminst „groot” zag, 

bewijst de onthutsing van het bestuur der West-Indische Compagnie, toen de Directeur-Generaal voorstelde naast 

van der Grift’s pakhuis een magazijn te stichten, breed 5.38 M. en 28.13 M. lang. Waartoe een zoo kolossaal 

bouwwerk? — Blijkbaar was de omzet der Compagnie op Manhattan nog bescheiden en eischte weinig 

opslagruimte. 
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Ten oosten van dit drietal even hooge trapgevels, wederom nederiger woningen. 

Doch van aanzienlijke personen! De naaste buur was niemand minder dan de 

secretaris der nederzetting: Cornelis van Tienhoven; een machtig, zelfs zéér 

eigenmachtig heer. Ook in patria dorst hij bevelen der Staten Generaal in den wind 

slaan! (Vermoedelijk gerugsteund door zijne meesters: de West-Indische Compagnie). 

Van Tienhoven was n.l. als gevolmachtigde van Directeur-Generaal Stuijvesant, deze 

komen zuiveren van de beschuldigingen tegen hem uitgebracht in het reeds genoemde 

Vertoog van Adriaan van der Donck cum suis. Doch toen dit hooge lichaam treuzelde 

— wat niet ongewoon was noch is —, trok de secretaris weer terug naar kolonie, 

vrouw en kroost, en zulks niettegenstaande de Staten hem opvorderden tot verhoor, 

zelfs den schipper van het Compagnieschip gelastten van Tienhoven niet aan boord te 

nemen zonder hun verlof! Maar ook de schipper stoorde zich niet aan het bevel en 

stak met hem van wal. 

 

Niet enkel borg kapitein van der Grift in zijn pakhuis zijne handelsgoederen, 

waaronder zeker de stapelartikelen: bevervellen en tabak, maar zijn voorhuis was 

tevens het drukst bezochte cargadoorskantoor der stad. Daar bekwam men 

inlichtingen omtrent naar patria vertrekkende schepen, daar besprak men plaats aan 

boord, en vervrachtte zijne goederen. Vooral voor dit laatste was dit kantoor uiterst 

geschikt gelegen; want het aangrenzend pakhuis der Compagnie diende tevens als 

inklarings- en uitklaringsbureau. (Als douaneloods heeft het zelfs dienst gedaan tot 

ver in de 18e eeuw, totdat het daartoe te bouwvallig werd. Ook veranderde van 

lieverlede het toenmalige havenfront in een straat (Pearlstreet), waar nu van der 

Grift’s perceel draagt het nummer 31, terwijl het pakhuis der Compagnie is opgeslokt 

door het groote theemagazijn no. 33). 

Aan de achterzijde van zijn pakhuis zal een bediende van den kapitein hebben 

gewoond. Want hijzelf had zich een deftige residentie doen bouwen ten westen van de 

Heerestraat (Broadway), aan den Hudson. Ietwat te ver uit de bewoonde buurt, 

hetgeen hij bekocht met een flinken bijlslag, toen de Indianen in 1655 dc nederzetting 

overvielen. 

Veel was hij ook voor zaken op reis. Niet enkel vormde hij een reederij met 

andere toonaangevende burgers en charterde met Govert van der Steen, Cornelis 

Schut, Allard Anthony en Govert Lockermans „de Gouden Haai”, doch hijzelf 

stevende dat jaar (1654) naar de West als gezagvoerder op de Dolphijn; welke tocht 

beter afliep dan die, welken hij deed met de Neptunus in 1645, toen hij uit Curaçao 

tabak vervoerende naar Holland, gedreven door tegenwind, aan de kust van Ierland de 

lading moest van de hand doen. 

 

Het vorige jaar (1653) had de Compagnie na lang aandringen, eindelijk 

stadsrechten verleend aan de vestiging op Manhattan, en deze met twee burgemeesters 

en 
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vijf schepenen versierd. Dadelijk zette Stuijvesant van der Grift op de schepenbank 

wat echter van den kapitein geen oogendienaar maakte van den Directeur-Generaal 

Dit blijkt uit een geding, waarin Paulus met kapitein Thomas Willet tot scheidsrechter 

werd aangewezen; beiden beslisten dat de Directeur-Generaal in zijn privé een 

Engelsch koopman uit Hartfort 2400 gulden schuldig was wegens het niet nakomen 

van eene handels-overeenkomst. 

Dat zijn gezond oordeel en zorgzaam beheer steeds bleven gewaardeerd, blijkt 

uit van der Grift’s benoeming met George Woolseij, John Lawrence en Govert 

Loockermans tot curator in den boedel van Isaac Allerton in 1659. (Men ziet, het 

wemelde er reeds van Engelschen!) Een hoogst merkwaardig persoon, die Allerton; 

want volgens den heer Innes was deze de eenigste New-Yorker, die inderdaad met de 

Mayflower was overgekomen; het schip waarop de Puriteinen Delfshaven verlieten, 

en dat aanzienlijk grooter ware geweest dan de arke Noach’s, had het inderdaad 

vervoerd naar Amerika aldegenen, wier afstammelingen zich beroemen op een 

daarmede overgebrachten voorvader. 

 

Reeds werd aangestipt dat kapitein van der Grift de kolonie den rug toekeerde, 

toen deze voorgoed verengelschte. Niet velen zijner landgenooten volgden zijn 

voorbeeld: De secretaris van Nieuw-Amsterdam werd citijclerk van New-York, 

niettegenstaande hij zeer slecht verstond de taal der nieuwe heerschers. En 

Burgervader van Steenwijk werd mayor. Trouwens het schijnt dat de meesten onzer 

den lastigen Stuijvesant met drooge oogen zagen vertrekken. En kunnen wij allen ons 

niet troosten met de wetenschap, dat ten slotte de Engelschen gedwongen werden 

diens voorbeeld te volgen? 

Of Paulus’ broeder, Jacob van der Grift, die eveneens zich had neergezet te 

Nieuw-Amsterdam, ook naar patria terugkeerde? Het schijnt van niet. Zonder 

nakomelingen, gehuwd met Rebecca Lubbertsen, dochter van den zeer vermogenden 

Frederik Lubbertsen, zal hij dezen ter zijde hebben gestaan bij het beheer van diens 

uitgestrekte „bouwerij” op Long Island. Een boerderij met natuurlijk vele 

negerslaven. Haasten wij ons mede te deelen dat Innes onze landgenooten prijst 

wegens hunne zachtmoedige behandeling dezer verachte medemenschen. Iets wat — 

gelijk wij in een vorige Afdeeling aan teekenden — eveneens in de Oost ons gunstig 

onderscheidde van andere Europeanen. 

Daar Innes verder zwijgt over Jacob van der Grift, kan zulks gelden als een 

certificaat van goed gedrag. Van de afstammelingen der twee andere dochters van 

Frederik Lubbertsen weet hij te vertellen dat verscheidene nog zijn gevestigd te 

Breukelen (Brooklyn). 

 

Paulus en zijnen vrouw namen hunnen in 1658 geboren zoon Jan mede naar 

Holland. Daar wordt deze bij zijn ondertrouw met Alida Reijnders aangeduid als 

„iserkooper” (handelaar in ijzerwaren) aan de Oude Waal. Ook de bruid was eene 

Hollandsch-Amerikaansche, geboren in 1663. 
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Uit hunnen echt sproot Bernard van der Grift, de latere schoonvader van Willem 

Hendrik Nolthenius. Zooals reeds werd medegedeeld, verwierf Bernard in 1708 het 

poorterschap. In de betreffende akte wordt hij aangeduid als „koopman “ — zoo 

heetten toenmaals wie hunne zaken dreven in een „toe-huis”, d.i. zonder winkel. 

Vermoedelijk had hij het bedrijf van zijnen vader niet voortgezet, doch was 

opgenomen in de zaak van Willem van Schie, wiens dochter Margaretha hij huwde in 

1718. Van Schie dreef een aanzienlijken handel in verfstoffen (vermiljoen, cochenille, 

indigo, enz.), een tak van bedrijf welke ten onzent tot in de laatste jaren der 18e eeuw 

aanzienlijke winsten afwierp. Trouwens nog in de eerste helft der 19e eeuw bleef die 

zaak bloeien, nu onder den naam van Schie en Abeleven; want daarin werd deelnoot 

Jan Arent Abeleven, die Sara van Schie huwde, de dochter van Margaretha’s broeder 

Willem. 

 

Voor wie laatstgemelde bijzonderheden overbodig schijnen, diene dat zij eene 

vingerwijzing zijn voor wie zich de vraag stelt hoe tot stand kwam de kennismaking 

van Sara van der Grift met Willem Hendrik Nolthenius. Jan Arent Abeleven had n.l. 

een broeder: Arnoldus Abeleven, even ouder van Willem Hendrik, even als deze 

Boekhouder op de Kamer Amsterdam der O.I. Compagnie, en vijf jaren vroeger 

gehuwd, eveneens met de dochter van een handelaar in verfstoffen. En evenals de van 

der Grifts (met wie hij door zijne vrouw was vermaagschapt) wonende op de 

Keizersgracht, en wel in hunne buurt. Geen wonder dus, dat, waar de beide 

Boekhouders goede vrienden waren, Willem Hendrik bij zijn collega diens nichtje 

Sara van der Grift ontmoette! En eindelijk haar hart veroverde. — Want uit de 

huwelijkszangen (wederom een lijvig boekdeel) blijkt dat de bruid lang aarzelde. 

Wilde zij haar moeder — weduwe — niet alleen laten met haren eenigen 

ongehuwden, en ook ongehuwd gebleven broeder Jan? Eene weduwe, die trouwens 

niet neerzat bij de pakken; want in de huwelijkszangen noemt Jan hun moeder’s huis: 

Geen-Rust. Blijkbaar pastte dus Margaretha van Schie in kamer en keuken toe Marnix 

van St. Aldegonde’s zinspreuk Repos ailleurs!1) 

Natuurlijk dichtten bij Willem Hendrik’s huwelijk ook zijn beide broeders 

Daniël en Jeronimus alsmede zijn zwager Govert van der Pot. Van de overige verzen 

smedende vrienden is voor ons de meest belangrijke Mr. Gulielmus Titsingh, zes jaar 

jonger dan de bruigom en eveneens verbonden aan de O.I.Cie. Later Willem Hendrik’s 

rechterhand, want tijdens diens Opperboekhouderschap, bekleedde Titsingh de eerste 

plaats onder hem op dat kantoor. 

 

                                                

 
1) Van dezen zoon Jan weten wij verder niets dan dat hij luitenant was der schutterij, en dat bij zijn 

overlijden in 1777 de familie Abeleven van hem erfde; allemaal bijzonderheden welke schrijver dezes dankt aan 

den onvermoeibaren speurzin van Mr. W.C. Baert de Waarde. zonder wiens onderzoekingen trouwens de 

afstamming van Sara van der Grift hem volslagen onbekend ware gebleven. En toen ten slotte na veel zoekens, het 

spoor wees naar New-York, kon een op Long-Island wonend familielid (JH. X.9.) aankloppen bij de Holland 
Society, welke bereidwillig verdere inlichtingen verstrekte. 
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Hoogst loffelijk is Titsingh’s getuigenis: 

‘t Is ongemeen, als men bij iedereen verneemt, 

Dat niets in ‘s levens wijs naar kwade zeden zweemt, 

‘t Is ongemeen, daar men van iemand lof hoort spreken 

Door alle braven; niemand reppend van gebreken; 

Daar iemand met de daad aan ieder toonen kan, 

Dat niet de gunst, maar kunst hem bracht tot zulk een man. 

 

En dat zulks geen laffe vleierij is, daarvoor, staat Titsingh’s karakter borg. Deze 

was trouwens allerminst de eerste de beste. Zoon van een bekend schrijver op 

heelkundig gebied, de uitnemenden chirurgijn Abraham Titsingh, schroomde 

Gulielmus zelf geenszins, zoo noodig, de pen op te nemen; getuige zijne latere 

Consideratiën van een Hoofdparticipant (houder van een bepaald aantal aandeelen) 

in de O.I.Cie, over de oorzaken der verachtering en de middelen ter verbetering van 

dezelve — een doorwrochte studie (opgenomen in de Ned. Jaarboeken voor Augustus 

1790) — gegrond op 40 jarige ondervinding. Een zóó gewichtig geacht betoog, dat 

drie Bewindhebbers der O.I.Cie, leden van het vijfde Departement, in het Jaarboek de 

volgende maand er een tegenmemorie op leveren. Het antwoord bleef Titsingh niet 

schuldig, en zoo zeer bleef hij de aandacht trekken, dat in 1795 Holland hem aanwees 

als een der vier leden van de in het vorige hoofdstuk genoemde Commissie, welke 

tegen aller meening in, niet wanhoopte aan het boven water houden der Compagnie, 

en door de regeering daarom zoo spoedig mogelijk werd aangedikt met 

andersdenkenden. Wat niet wegnam, dat toen in 1796 het oude Bewind gelicencieerd 

werd, de Staten Generaal hem benoemden tot Visitateur-Generaal (controleur der 

Indische zaken), voor welke benoeming hij „met veel waardigheid” bedankte, evenals 

voor latere benoemingen; blijkbaar overtuigd dat ‘t kwaad is hazen vangen met 

onwillige honden. Van zijne belangstelling op scheepvaartgebied getuigen zijne 

bemoeiingen bij het oplichten der Kweekschool voor de Zeevaart. 

En waar Gulielmus Titsingh dagelijks omging met Willem Hendrik, kan men 

zeker zijn dat deze met dezelfde gevoelens was bezield, en evenmin wanhoopte aan 

het voortbestaan der Compagnie, mits werden ingevoerd de noodige en zeer wel 

mogelijke hervormingen.1) 

 

De eenige twee gebeurtenissen uit Willem Hendrik’s huwelijksleven met Sara 

 

                                                

 
1) Niet minder begaafd was Titsingh’s dochter, te wier nagedachtenis (zij overleed op 14 jarigen leeftijd) 

de bekende Mr. G.W. van Oosten de Bruyn, een Latijnsche lofrede samenstelde, bij Enschedé gedrukt in 1778. 

Ook Adriaan Arent Titsingh, zijn twee jaar jongere broeder, zal als Equipagemeester der Kamer Amsterdam 

veelvuldig in betrekking hebben gestaan tot Willem Hendrik. Hij was zeer vindingrijk, en ontwierp o.a. een 

reddingsboot, welke de belangstelling wekte der admiraals van Kinsbergen en Verheul alsmede van Koning 

Lodewijk. 
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van der Grift, waarvan heugenis werd bewaard, zijn een uitstapje naar Wezel, twee 

jaren na het trouwen (1755), en den aankoop in 1759 van het huis Heerengracht bij de 

Utrechtsche straat (het elfde geteld van die straat af, nu genummerd no. 582) waarin 

Willem steeds bleef wonen, en ten slotte overleed. 

Het reisje naar Wezel was niet Willem’s eerste kennismaking met die veste. 

Deze had hij bezocht als 25 jarige jongeling vergezeld door zijn vriend Doornik 

wellicht een bloedverwant van Mr. Jan Doornik, die in 1797 huwde Willem’s verre 

nichtje: de Leidsche burgemeestersdochter, Johanna van der Marck (blz. 123) — 

alsmede van den heer de Wilde en diens zuster (wellicht bloedverwanten van de latere 

vrouw van Willem’s jongeren broeder Daniël, blz. 79). Van dat reisje zijn op blz. 

347/48 eenige bijzonderheden medegedeeld, en werd dit boekdeel niet al te zwaar, het 

geheele verhaal, in handschrift bewaard, zoude in de bijlagen worden opgenomen. Nu 

worde alleen van het tweede tochtje het voornaamste medegedeeld. 

Den 9en Augustus 1755 aanvaardde het jeugdige echtpaar de reis met Sara’s 

broeder Jan van der Grift, Willem’s zwager: de Hagenaar Govert van der Pot (blz. 28) 

en diens vrouw, hun neef Jan Arent Abeleven met diens echtgenoote Sara van Schie, 

alsmede de huisvrouw van den heer de Bruyn — waarmede vermoedelijk wordt 

bedoeld Anna Elisabeth Tillij, schoonzuster van Abeleven’s broeder Arnoldus. 

Met 2 koetsen, ieder met vier paarden, Van Verwey, met zeer aangenaam weder en 

betogen luchtje, vertrokken wij des morgens omtrent vijf uren uit Amsterdam, reden door 

Diemermeer en arriveeren ten 6¼ ure binnen de stad Weesp. Voorts langs de Uitermeersche 

schans door het vermakelijk ‘s Graveland; en namen ons ontbijt tot 8½ uur te Hilversum. 

Rijden vervolgens langs heerlijke koren-, boekweit- en tabakslanden door de Hooge Vuurst, 

voorbij het prinselijk lusthuis Soestdijk, door Soest, en komen ten 12 ure tot Amersfoort; 

welke stad beschouwden, benevens een der kerken. Wij deden een redelijk, doch zeer duur 

middagmaal in de Witte Zwaan. Ten 2 ure weder opgezeten, rijden door Hoevelaken en ter 

Schuur op Voorthuizen, waar wij ons te 4½ uur met een kopje thee verfrischten. Voorts op de 

Veluwsche heide, in ‘t gezicht van Putten en Garderen, dicht bij welke plaats een zeer diepe 

put ligt; door het Hoog Soerensche bosch, dicht beplant met fraaie eikenboomen en zeer 

groot, en arriveeren ten uur op het Loo, in een herberg de Keizerskroon; waar wij bij ten Hove 

zeer wel gelogeerd en getrakteerd zijn, en waar wij dien eersten avond met smaak en 

vroolijkheid soupeerden. 

Zondag den 10en gebruikten wij geheel en al ter beschouwing van het Koninklijke 

lusthuis ‘t Loo. weleer de lustplaats der hertogen van Gelderland. Het nieuwe gebouw is door 

Koning Willem de derde aangelegd en voltooid, en van een grootsche en uitmuntende 

bouworde. De opkomst door een fraaie breede laan op het bassecour, is recht koninklijk. De 

stallen voor 130 à 140 paarden, maken de eene vleugel uit, terwijl de andere dient voor 

koetshuizen en een oranjerie van 124 groote oranje boomen behalve de kleine en bijgewassen. 

De kamers van het gebouw zelf, dat men Paleis mag noemen, zijn meer als 300 in getal; zeer 

proper, redelijk wel gemeubileerd en met fraaie schilderijen versierd. De fraaie kapel met een 

nieuw orgel voorzien, de keuken en kelder, beantwoorden aan de grootschheid van het 

gebouw. Boven op het huis hadden wij een zeer vermakelijk gezicht over de Veluwe. De 

menigvuldige vijvers, watersprengen, terrassen, beelden en beplantingen, die alle dubbel 

waardig zijn te beschouwen, alhier te beschrijven was ondoenlijk. Des avonds passeerden wij 

eenige uren in de 
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galerij, waar wij eenige ververschingen lieten brengen en ons zeer wel diverteerden, en 

vervolgens na een vroolijk souper in de herberg, ons ter ruste begaven. 

Maandag den 11en omtrent 7 uur van ‘t Loo rijdende door vruchtbare korenlanden, 

passeeren Apeldoorn, Beekbergen, Loenen en arriveeren ruim 10 uur op Dieren, ander 

lusthuis van Zijne Hoogheid.1) 

 

Te 9 uur s’ avonds arriveeren de reizigers over Middachten en Velp te Arnhem 

„waar wij bij de Roij in de Paauw het zeer wel hadden”; en vertrekken den volgenden 

morgen te 9 uur over het Westervoortsche veer naar Zevenaar, „waar werd ontbeten”. 

 

Arriveeren ten 1 uur op Neder-Elten bij pater Peter, die den dienst in de kerk en de 

herberg waarnemende, in beide goed genoegen geeft. Wij beschouwden de Groote kerk, waar 

voor het groote altaar de Paaschmaaltijd zeer uitvoerig is geschilderd. Dit altaar wordt door 

den pastoor en 4 vicariën bediend. Behalve dit, zijn er nog twee altaren; de een door den 

hospes Peter waargenomen wordende. Wij traden voorts in de kerk en klooster der 

Franciscanen Observanten, waartoe 36 à 37 monniken behooren. Voorts reden de dames en 

wandelden de heeren naar de Elten berg, bezagen de kerk en de kostbare koorkleederen, en 

vervolgens traden wij op het slot en gaven eene korte visite aan hare Vorstelijke genade de 

Vorstin Abdisse van Elten. Zij was genaamd Maria Francesca, gravin van Manderscheid—

Blankenheim, en had tot gezelschap bij haar, hare zuster de abdis van St. Ursula te Keulen, 

die jonger als zij en zeer gracieus was. Tot dit vorstelijk kapittel behooren nog vijf 

chanoinesses, die alle van den gravenstand zijn en 32 grafelijke kwartieren moeten bewijzen, 

eer zij geadmiteerd worden. De vorstin, die ook des Heiligen Roomschen rijks is, is 

soevereine van het land, waarvan de Koning van Pruisen beschermheer is. 

 

Op de belvedère van de Abdij genieten de toeristen van het fraaie uitzicht, 

werpen een steentje in de diepe put — waaraan toenmaals blijkbaar nog geen 

overlevering was verbonden. Pater Peter geeft hun een goed middagmaal, waarna het 

gezelschap zich doet overzetten aan ‘t Spijksche veer met de nieuwe gierbrug, over de 

oude Rijn te Griethuizen met de pont, om te 8½ uur af te stappen aan het bronhuis in 

de Koninklijke Diergaarde te Cleve. „Wij soepeerden aan de gewone tafel met ons 

17en; daaronder mevrouw van Swartsenburg met haar 2 zoons uit Friesland, de heer en 

mevrouw Tier uit Aken, ds. le Maire en zijne vrouw, de heer Fontain Ribouleau uit 

Holland, en een heer die zich noemde Carlouri Carlari uit Azië.” Den volgenden 

morgen te 7½ uur werd de bron geopend met muziek; de reizigers namen eenige 

glazen van het water, deden eene kleine wandeling met de brongasten, en reden 

 

                                                

 
1) Het verbaze niet dat hierboven Willem Hendrik aan Stadhouder Prins Willem de derde geeft den 

Koninklijken titel, welke dezen enkel in Engeland toekwam. Dit bewijst slechts welk een indruk die 

troonsverheffing maakte in ons burgerlijk landje. Tijdens dat koningschap werd het nieuwe Loo gebouwd, waar de 

Prins gaarne vertoefde; gelijk hij trouwens het liefst zich ten onzent ophield. Begrijpelijk voor wie weet hoe scherp 

het Engelsche Parlement hem controleerde. Overzee weinig meer dan een Stadhouder, oefende de Prins ten onzent 

uit eene inderdaad Koninklijke macht.— Met ,,Zijne Hoogheid” in de laatste zinsnede wordt natuurlijk den 

toenmaligen Stadhouder bedoeld. 
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9½ uur over Calcar naar Wesel, waar ze te 8 uur s’ avonds hun intrek nemen in den 

Gouden Sleutel bij vrouw Poot, „daar het zeer wel was”. Den volgenden dag 

terugrijdende over Xanten, zien zij daar de processie uit Wesel, keeren terug naar de 

Diergaarde bij Cleve, waar een zoo groot gezelschap was aan de gemeene tafel, dat 

het gezelschap alleen soupeert. 

Vrijdag den 15den, Maria Hemelvaart, laten zij de paarden rusten en rijden de 

heeren van der Pot en Nolthenius met hunne vrouwen met een andere koets met vier 

paarden naar Kevelaar. 

In de poort van de stad Goch worden zij opgehouden door de processie uit 

Nijmegen; te 12 uur arriveert het gezelschap te Kevelaar, „opgepropt van menschen, 

in processiën uit allerlei oorden opgekomen om een vollen aflaat te verkrijgen”. Niet 

zonder eenige plaatselijke trots merken zij op dat onder de menigvuldige waskaarsen 

in de Groote Kerk gebracht door dc processies, er zich een bevond uit Amsterdam, 

volgens het daaraan hangende opschrift. „Deze muntte uit door zijne grootte en 

aanzienlijkheid boven al de andere en was op een afzonderlijke plaats gesteld.” De 

avond wordt minder vromelijk doorgebracht: 

 

Ten 3 ure verlieten wij deze heilige stede en arriveerden weder in de diergaarde bij 

Cleve, waar wij aan de ordinaire tafel soupeerden met ons 27en. Onder anderen met den 

Generaal van Lijnden van Ressen met de freule, twee broeders Lijnden van Swanenberg; de 

een met zijne vrouw, eene geboren gravin van Welderen, den heer en mevrouw van Aalst, de 

freule van Nievenheijm Chanoinesse te Cleve, en anderen, met welke allen wij ons excellent 

diverteerden, en na ‘t soupé wandelden naar de andere herberg van Castellain, waar wij een 

danspartij hielden tot ruim 1 uur, en voorts ons te rust begaven. 

 

Den volgenden dag worden de merkwaardigheden van Kleef bezichtigd; 

Zondag den 17en te 9½ uur gereden over Nijmegen naar Arnhem, waar zij om half 

negen ‘s avonds aankomen en wederom overnachten in de Paauw. 

‘s Maandags op de terugreis wordt natuurlijk even aan de Grebbe opgehouden 

om naar de Koningstafel te klauteren. Helaas, wel een fraai uitzicht „doch ‘t welk 

meerder surpreneert als men uit Holland, dan als men uit Kleefsland komt,” — eene 

herinnering aan zijn eerste tourtje naar Wesel, toen de onbereisde jongeling voor ‘t 

eerst zag heuvels. 

Nu treft Willem Hendrik het eenige ongeval dat hem op al zijne reizen is 

overkomen, zoodat hij — naar andere reisverhalen te oordeelen — of een geluksvogel 

was, òf (wat bij dezen scherpzienden ambtenaar niet onwaarschijnlijk is,) goed uit 

zijne oogen zag bij het uitkiezen van voertuigen. 

 

Dronken ten 5½ ure bij Wijk bij Duurstede in de Snoek een kopje thee. Als wij weder 

opgezeten en circa 30 roeden voortgereden waren, brak van de achterste koets de as bij het 

achterste wiel geheel af, waardoor de zelve, hoewel langzamerhand, geheel omver viel. De 

glazen waren, vermits de 
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hitte, niet opgehaald. De eerste die uit het portier kroop, was de heer Abeleven, die terstond 

de paarden vasthield; (want de koetsier was van de bok gevallen) vervolgens de heer van der 

Grift, die toen — nadat er een stoeltje in de omliggende koets was gesteld — de dames er uit 

tilde. De voorste koets was inmiddels door een boer gewaarschuwd en terstond omgekeerd, en 

zijn wij allen met de schrik vrij geraakt. Geluk is, dat dit voorval niet een paar uren vroeger 

op den dijk gebeurde. Wij werden dus genoodzaakt onzen intrek te nemen in de Keizerskroon 

in Wijk bij Duurstede. Een wandeling de stad ontmoet ons een heer (wij verstonden 

naderhand dat het den heer Hoofdofficier van Senden was) die ons zeer vriendelijk verzoekt 

in zijn tuin te treden, waar hij ons onthaalt op een goede kwantiteit exquise vruchten. Hij 

bracht ons op zijn belvedère aan den Rijn, juist waar de Lek begint, en de dames eenige 

confituren, en de heeren een pijpje en lekker glas wijn presenteerde. 

Wij waren allen zeer voldaan over de beleefdheid van dezen heer, die ons, onbekend, 

zoo veel goedheid bewees. 

Dinsdag den 19en, te 9 ure uit Wijk, door Kooten en Werkhoven; komen te 11½ uur te 

Utrecht, en arriveeren te 3 uur te Loenen bij Wesenbeek, waar wij ons met een watervischje 

verfrischten en elkander hartelijk bedankten voor het aangename gezelschap op dit reisje, dat 

ons allen veel vermaak had gegeven. En wij waren vroegtijdig weder in Amsterdam. 

 

Kosten ƒ800, heeft de nauwgezette schrijver aangeteekend onder dit reisverhaal; 

wat derhalve overeenkomt met ongeveer 9 gulden per persoon en per dag. 

Zie daar de eenige maal dat Willem Hendrik en Sara van der Grift samen een 

reisje buitenslands maakten, ook de eenige maal dat wij iets vernemen van Sara 

tijdens haar achttienjarig huwelijk. 

En toch moet het een zeer gelukkige echtverbintenis zijn geweest, want Sara’s 

overlijden schokt Willem Hendrik zoo zeer, dat hij op aanraden van docter Horius een 

tocht naar België en Duitschland onderneemt, de langste van alle, waarvan het verhaal 

in de Bijlagen — evenals de andere — verkort wordt opgenomen. 

 

Kantoor en vrouw namen niet allen tijd in beslag. Reeds voor zijn huwelijk, op 

22 jarigen leeftijd, was Willem Hendrik tot Regent van het Leprozenhuis gekozen. 

Oorspronkelijk enkel voor melaatschen bestemd, had dit gesticht bij het van lieverlede 

verdwijnen dezer vreeselijke ziekte, een andere bestemming gekregen. Het strekte nu 

tot Proveniershuis, ook tot gasthuis voor simpelen en onnoozelen. 

Staat men op het Waterlooplein, met het gezicht naar de Mozes en Aäron kerk 

(Heilige Antonius van Padua), dan ziet men aan de rechterhand een straatje: de 

Lazarussteeg, welke het terrein ter rechterzijde van de kerk scheidt van de 

Portugeesche Synagoge. Op dat terrein stond tot het midden der 19de eeuw het 

Leprozenhuis met ingang uit die steeg. Een groot complex van gebouwen. Om een 

ruime binnenplaats met boomen beplant (welke men op nevensgaande gravure ziet) 

stonden de proveniers woningen, in de eeuw verbouwd, grootendeels tijdens Willem 

Hendrik’s Regentschap; rechts (niet op de teekening zichtbaar) lag de regentenkamer 

— blijkens de beschrijving van Wagenaar, een prachtstuk. Aan de zuidzijde bevond 

zich een „nette” tuin waarop 
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uitzag de kamer der Regentessen — waarvan enkel vermeld wordt, dat er twee 

stukken hingen met eenige oude Regentesten — alsmede de eetzaal der proveniers, de 

woning voor binnenvader en binnenmoeder, de keukens en bakkerij, met kleinen 

uitgang in de Lazarussteeg. Ook de twee groote vertrekken der onnoozelen zagen op 

den tuin uit. Boven deze bevonden zich eenige provenierskamers en daarboven 

korenzolders. Achter deze gebouwen een plaats, aan welke het verbandhuis uitkwam, 

waar somtijds nog Leprozen werden behandeld. 

De inkomsten bestonden uit de huren van huizen en landerijen; zelfs bezat de 

stichting vroeger de oude Stadsherberg, doch deze zeer bouwvallig zijnde, werd in 

1755 verkocht voor afbraak. Ook was haar eigendom de visscherij in de „Waalen” en 

‘t IJ, waarvan een deel nog ‘t Ziekenwater heet. Tevens kwam haar toe de helft der 

belasting op de vermakelijkheden. 

Volgens Wagenaar’s beschrijving bestond (1765) de bevolking uit 21 

onnoozelen (6 mannen, 15 vrouwen) en 40 proveniers (10 mannen en 30 vrouwen) — 

personen die zich voor zeker bedrag hadden „ingekocht”. Een krankenbezoeker was 

aan het Leprozenhuis verbonden. 

Door een gift hiertoe in staat gesteld, werden twee maal in ‘t jaar de onnoozelen 

onthaald op warm gebraden bouten en Rotterdamsch bier. Doch vermoedelijk zullen 

ook de Regenten en Regentessen dikwijls versnaperingen hebben verstrekt. Want het 

waren personen van gewicht, die (dames en heeren gescheiden!) alle weken, 

gewoonlijk Woensdagmiddags vergaderden; de heeren in de fraai betimmerde 

Regentenkamer met zolderstuk van Lairesse — welke betimmering zich thans bevindt 

in het Rijksmuseum. 

Dáár lieten in 1761 de toenmalige Regenten: Frans van Kerchem, Matthijs 

Ooster, Willem Hendrik en Johannes Luyx zich afbeelden door Tibout Regters. 

Helaas is op onverklaarde wijze dit schoorsteenstuk in de 19de eeuw verdwenen. 

Aldaar waren ook aangebracht in de ramen, gebrandschilderd in lood gevat, de 

wapens der Regenten. Deze zijn door de gemeente overgenomen en opgehangen in de 

Waag op de Nieuwmarkt. 

Van Willem Hendrik’s glas, in het jaar zijner intrede beschilderd, liet schrijver 

dezes een tweetal copieën vervaardigen, waarbij de vergissing bleek, vermeld op blz. 

278. In het zich nu op het gemeente-archief bevindende wapenboek van het Huis, is 

het daarentegen juist afgebeeld. 

En ten derde male werd Willem Hendrik’s wapen afgebeeld op den rand der 

hier weergegeven gravure, voorstellende het Leprozenhuis, gezien in het jaar 1765, 

van de binnenplaats. Aan eene bloemguirlande, welke boven in het midden 

vastgehouden wordt door het wapen van Amsterdam, en ter zijde draagt twee 

penningen, waarop zijn afgebeeld een leproos en een bedelnap met lepel, hangen ter 

rechter af de familiewapens der drie Regentessen, aan den linkerkant die der vier 

Regenten. 
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Hoogst deftig was de kring dier Regenten! Wel een bewijs dat, zoo de schutterij 

in 1748 werd gedemocratiseerd, zulks niet het geval was met het Regentschap der 

Godshuizen. Voorzitter is, blijkens de rangorde der wapens, Mathijs Ooster, heer van 

Meygisfelden in Holstein, voornaam koopman en assuradeur, later Directeur van 

Levantschen handel. Deze huwde drie malen: te Amsterdam met Clara Hildegonda 

Hooft, te Laussanne met Christine de Montrond, later met Catherine de Rovéréa. 

Schepen in 1777—1787, behoorde hij tot de Patriotten die uitweken na de herstelling 

van den Prins, en gelijk de van Berchem’s, van Muijden’s en Temminck’s, met open 

armen ontvangen werden in het kanton Vaud. 

Op hem volgt Willem Hendrik. Dan Lodewijk Hovy de jonge, koopman op 

Rusland en bankier, broeder van den overgrootvader van Willem Hovy, die in 1866 

huwde de oudste achterkleindochter van Willem Hendrik: Pauline Geertruida Tutein 

Nolthenius (IX. 2). Schepen en Raad van Amsterdam, commissaris van de 

Wisselbank en Kleine zaken, was hij „het heftigst Raadslid der Patriotsche partij. Met 

den felsten haat bezield tegen Engelschen en Engelschgezinden en geheel de 

vrijheidsbegrippen toegedaan, zooals zij uit Frankrijk tot ons kwamen, tevens eerlijk 

en kordaat en van een onverzettelijken aard, die om lief noch leed zijne sympathieën 

verloochende. Hij dreef een uitgebreiden handel, weigerde standvastig bij de 

herstelling van den Prins in 1787, oranje te dragen, en deswegens op de Beurs lastig 

gevallen, verzette hij zijn uitgebreid kantoor naar Bordeaux, waar het nog wordt 

gevoerd door zijne afstammelingen.” Aldus Mr. J. van Lennep in de 

levensbeschrijving van zijn vader, vriend en medestander van Lodewijk Hovy. Deze 

karakterschets wordt hier overgenomen, omdat zoovele zijner lofwaardige 

eigenschappen later zijn terug te vinden bij Willem Hovy. 

De vierde Regent was Gualterus Petrus Craaijvanger, koopman in wol, bankier, 

later Bewindhebber der O.I.Cie. Deze huwde Margaretha Bruynings, welker zuster 

trouwde den Burgemeester van Deventer Sybrand de Schepper, Gedeputeerde in de 

Generaliteits Rekenkamer, lid der Staten-Generaal, wiens afstammelingen later de 

weduwe van Willem Hendrik’s zoon zal aantreffen in de IJsselstad. De drie dames-

Regenten waren: Jacoba Lancel, dochter van den postmeester te Arnhem, echtgenoote 

van Mr. Willem de Dieu, secretaris van Amsterdam; Henriëtte Cornelia van Marselis, 

dochter van Michiel van Marselis, Kapitein ter Zee, echtgenoote van Willem 

Theodoor Huyghens, Schout bij Nacht, later Vice Admiraal; en Antonia Huyghens, 

dochter van Hendrik Huyghens, weduwe van Nicolaas Calkoen (de jonge) Directeur 

van den Levantschen handel. Hare broeder was in 1740 gehuwd met Gijsbertina 

Augusta Moll, weduwe van Jonkheer Maurits Pasques de Chavonnes, gewezen 

Koopman van Bengalen, schoonbroeder van Daniël Nolthenius (blz. 23). En de eerste 

vrouw van Nicolaas Calkoen was Anna Maria Muyssart, dochter van Abraham 

Muyssart en Clara Magdalena de 
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Haze, achternicht van Willem Hendrik’s bet-overgrootmoeder, zoodat blijkbaar de 

Regenten nog vormden een soort van familie-regeering; wat ook volgt uit Willem 

Hendrik’s benoeming op zoo jeugdigen leeftijd. 

Trouwens toen Willem Hendrik na 22 jarige ambtsvervulling zijne waardigheid 

neerlegde, werd hij opgevolgd door zijn tien jaar jongeren broeder Daniël (Dan. VIII). 

Ook deze liet zich met zijne drie collega’s Regenten conterfeiten, welk schilderstuk, 

beter bewaard dan dat hunner voorgangers, zich thans bevindt in het Rijksmuseum, en 

werd afgebeeld tegenover blz. 78. 

De wapenrand is niet van hetzelfde jaar als de prent: Uit de ambtstijden der 

Regenten volgt dat zij werd aangebracht in 1768. De wapens werden daartoe 

gegraveerd op een afzonderlijke koperen plaat, waarvan na den afdruk, ieder Regent 

zijn brokstuk ontving. 

Met zulk een brokstuk werd afgedrukt het wapen boven de opdrachten van dit 

deel. Wat betreft de aldus versierde gravure van het Leprozenhuis, schrijver dezes 

herinnert zich in zijne jonge jaren vele exemplaren daarvan te hebben gevonden in 

eene portefeuille met „Zwarte kunst” afkomstig van Willem Hendrik, van welke hij de 

meeste met kleuren bedierf, zonder dat iemand protesteerde — want niet enkel is 

steeds cet âge sans pitié, doch die geheele tijd was een âge sans piété, en te zeer 

vervuld met zich zelf, om eerbied te voelen voor het voorgeslacht. 

 

Een jaar vóór het overlijden van Sara van der Grift werd Willem Hendrik 

kerkmeester van de Eilandskerk (1770), toen niet meer de houten loods ten tijde van 

het Kerkmeesterschap van zijn grootvader. Want die was in 1734 vervangen door het 

thans nog bestaande steenen gebouw. Negen jaren was hij kerkvoogd; toen 

verwisselde hij dit kerkmeesterschap met dat van de Westerkerk; het fraaiste en meest 

oorspronkelijke godshuis gesticht door Protestanten, waardiger monument voor den 

bouwmeester Hendrik de Keizer († 1621) dan voor Sir Christopher Wren de St. Paul 

te Londen, die verkilde copie van Michel Angelo’s St. Pieterskerk te Rome. 

Inderdaad eene geniale schepping! Hoe ontelbare malen heeft schrijver dezes 

genoten van het telkens wisselend aanzicht van het statige, en tevens elegante grijze 

bouwsel; in het voorjaar opstijgende uit een wazig groenen boomenkrans, welke in 

den winter de met ijzel omkleede takkenmassa omtoovert tot een fonkelende kanten 

omkraging. En dan, als ijs dekt de gracht, sneeuw het plein, welk een tafereel bij 

ondergaande zon: de hemel bloedrood achter het Bedehuis, op welks torenspits 

schittert de keizerskroon! 

Het inwendige echter bederft de stemming: kaal en kil, met de griezelige 

herinnering dat in 1704 tijdens de middagpreek, een gedeelte instortte van den 

noorderboog van het gewelf, waarbij zes kinderen uit het Aalmoezeniershuis werden 

verpletterd, 
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vier en veertig anderen gekneusd. Want, de zoo stevig schijnende kerkwulven vormen 

inderdaad de gevaarlijke zoldering; de minste verschuiving der steunpunten doet 

zulke neerploffen. En wie kan vergeten de menschenslachting, tijdens den 

wereldoorlog aangericht door een schot uit de grosse Bertha, welke op Goeden 

Vrijdag, tijdens de Mis verbrijzelde het schijnbaar zoo hechte gewelf der St. Germain 

l’Auxerrois te Parijs? 

Was Willem Hendrik de tweede Kerkmeester der Eilandskerk uit ons geslacht, 

iets later vervulde nog een derde die taak: Balthazar (Jer IX) oudste zoon van zijn 

broeder Jerominus. Aan hem herinnert eene aldaar hangende, omlijne kopergravure 

der zitplaatsen, waarboven is aangebracht in kleuren ons wapen met dat der drie 

jongere collega’s: Mr. David Jacob van Lennep — vader van den beroemden schrijver 

— Jan Jacob Birrs van Harlingen en Isaak Ernst de Petersen. 

 

 

IV. WEDUWNAARSTAAT, TWEEDE HUWELIJK EN LAATSTE JAREN 

(1771-1796). De 46 jarige student. — Het professorale geslacht Arntzenius. — Late 
huwelijken. — Uitstapje naar Gelderland. — Liefebberijen. — Brief aan Paludanus 
gewaande gebeenten van reuzen. — Huiselijk leven. — Vriendinnen album der 
dochter. — Inventaris van Willem Hendrik’s boedel. 

 

Drie jaren bleef Willem Hendrik alleen in het ruime huis op de Heerengracht bij 

de Utrechtsche Straat. De leegte in zijn bestaan trachtte de kinderlooze zes en veertig 

jarige weduwnaar aan te vullen door studie. In de college-lijst van Professor Mr. H.C. 

Cras, van het Athenaeum Illustre, schreef hij zich eigenhandig in voor den cursus 

1772/73. Maar behalve diens lessen in het recht (jus. nat: et gent:) volgde hij ook nog 

andere leergangen: o.a. in de wis- en natuurkunde. Schrijver dezes herinnert zich nog 

verscheidene zijner dictaten, gepend met die karakteristieke, vaste, gelijkmatige hand, 

op Hollandsch papier, met keurig uitgevoerde wiskundige figuren, gebonden in stevig 

bruin lederen banden met gouden rugtitels. Helaas, het behoeft haast niet herhaald te 

worden: de zóó naïf zelfvoldane 19e eeuw, kende geen piëteit. Jammer genoeg: want 

hoe gaarne zoude men thans weten wat de bejaarde en wereldwijze student het der 

moeite waard vond op te teekenen van die professorale wijsheid! Doch in een tijd, 

waarin closetpapier onbekend was, werd dit alles met ruwe hand uit de deftige banden 

gescheurd en verbruikt volgens den raad van Molière’s Misanthrope …. Begrijpelijk 

dat, dit zich herinnerend, schrijver dezes niet zonder eenig leedvermaak later vernam, 

wat een hoogst verdienstelijk professor aan de Polytechnische school ongeveer te 

zelfder tijd moet zijn overkomen. Hem was door zijne medeleden van de Academie 

van Wetenschappen opgedragen het doen berekenen der mogelijke daling van den 

bodem uit de waargenomen peilschaalstanden te Amsterdam. Verscheidene 

 



 TWEEDE HUWELIJK. 593 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Delftsche schoolmeesters besteedden onder zijne leiding vele jaren lang hun vrijen 

tijd aan die wijdloopige berekeningen. Helaas, bij de jaarlijksche schoonmaak meende 

de zuinige huisvrouw des Professors een goede vondst te doen met die bundels 

becijferde papieren! En zoo verbruikte onbewust, van lieverlede — eveneens à la 

Molière — de sterk bijziende hoogleeraar zijne papieren kinderen; met het treurig 

gevolg dat de toenmalige Commissie nooit verslag uitbracht. Habent sua fata libelli! 
Eerst zeer vele jaren later heeft de Koninklijke Academie dit onderzoek naar de 

bodemdaling hervat, met misschien nog komischer gevolgen. (Westerstranden”, de 

Gids 1913.) 

 

Vermoedelijk deden zijne wetenschappelijke neigingen Willem Hendrik kennis 

maken mét den Amsterdamschen professorenkring, en zoodoende met de dochters van 

wijlen Otto Arntzenius. dr Jur. et litt.; rector achtereenvolgens te Gouda, te Delft en te 

Amsterdam, kleinzoon van een conrector, zoon van een rector van het gymnasium te 

Wesel, broeder van een Franeker en oom van een Utrechtschen hoogleeraar, behuwd-

oom van den historie-schrijver van Gelderland, Mr. Peter Bondam. En even als zijn 

vader, hoog gewaardeerd als commentator der Klassieken. 

Van zijn talrijk gezin waren nog in leven drie dochters en drie zoons. De tweede 

dochter, Susanna Clasina, toen 36 jaren oud, schonk den 48 jarigen weduwnaar hare 

hand. Merkwaardig dat ook hare oudere zuster eerst op 33 jarigen leeftijd, haar 

jongere zuster op 39 jarigen leeftijd huwde; eveneens haar oudste broeder met een 35 

jarige schoone. Staan die late huwelijken in verband met de onrust der tijden? 

(1768—1782). 

Hoe veel hartelijker waren de toenmalige brieven van huwelijksaankondiging 

dan de tegenwoordige! Op een dubbel blad folio, dichtgelakt met de beide 

familiewapens, en eigenhandig ingevuld den titel van den geadresseerde evenals de 

onderteekening, luidt de in loopend schrift gedrukte brief (waarvan de onderteekening 

werd weergegeven op blz. 30): 

Wel Edele Heer en Neef! 

Met Bede, en vertrouwen op Gods dierbaren Zegen, voornemens zijnde, ten volkomen 

genoegen Van wederzijdsche Familien, een Christelijke Echtverbintenisse aan te gaan, 

waarvan aanstaande Zondag, den 10de dezer, de eerste afkondiging zal geschieden, hebben wij 

het van onzen plicht geacht U Wel Eden daar van Communicatie te geven, hopende U Wel 

Eden in onze vreugde wel eenig deel zult gelieven te nemen, en ons bevelende in derzelver 

hooggeachte Vriendschap, onderschrijven wij ons met de uiterste Veneratie, 

            Wel Edel Heer en Neef 

Amsterdam. 

8 April 1774. 

 

Twee kinderen schonk de bedaagde bruid Willem Hendrik. Eerst een dochter : 

Johanna Cornelia, die huwde met Gulian Daniël Crommelin, lid van het Huis Daniël 
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Crommelin en Soonen; dat Huis van Negotie voor ons geslacht van niet minder 

beteekenis in de 19de eeuw dan de O.I. Compagnie in de achttiende. Daarna, op 38 

jarigen leeftijd, den stamhouder van ons geslacht, naamgenoot van zijn vader. 

Ook van dit tweede huwelijk zijn geen bijzonderheden bekend. Hoe troebel de 

tijden ook waren, het huiselijk leven zal zijn rustigen gang zijn gegaan. Slechts 

eenmaal gaat Willem Hendrik van huis. Met zijn vriend Stoopendaal maakt hij een 

uitstapje naar Gelderland; doch slechts van 8 dagen (1779). Zijne vrouw blijft thuis; 

terecht, want de kinderen tellen nog slechts drie en vier jaren. De nakomelingen zullen 

nieuwsgierig zijn wat de voorvader opteekende, want hij bezocht toen vele streken, 

welke hun later door langer verblijf dierbaar werden. Het verhaal zal dan ook in zijn 

geheel worden opgenomen in de Bijlagen. 

En verder zullen beiden den vrijen tijd, welken de kinderen hun lieten, 

doorgebracht hebben met lezen en bloemen kweeken. In den tuin had Willem Hendrik 

doen bouwen een warme kas; de bloemen daarin gekweekt, deed hij nateekenen door 

Schouman. Van die groote verzameling zeer nauwkeurig uitgevoerde 

waterverfteekeningen bezit schrijver dezes er nog eenige. Ook de orchidee, welke 

Susanna Clasina op haar portret houdt in hare hand (blz. 30), moet volgens 

overlevering gekweekt zijn in die kas. ‘t Is wel een zéér kleine bloem, maar voor die 

tijden zeldzaam. 

Niet enkel bloemen werden bestudeerd. In een exemplaar van de Oudheid- en 

Natuurkundige verhandelingen van Mr. Rudgerus Paludanus, vond de heer J.F. 

Frederiks, (Navorscher, 1882), een eigenhandigen brief van dezen Raad en Thesaurier 

der stad Alkmaar, waarin hij Willem Hendrik vraagt om inlichtingen nopens een der 

groote beenderen die jonker Hendrik van Brederode had gevonden op een kerkhof in 

Wieringerwaard, en welke vermoed werden toe te behooren aan een uitgestorven 

reuzengeslacht. Zeer praktisch heeft Willem Hendrik op de rugzijde van dien brief 

zijn antwoord geschreven: 

Mijn jongste broeder Jeronimus zal het zijn, die de eer heeft bij Uw E. Gestr. in 

persoon bekend te zijn, als zijnde te Utrecht gepromoveerd. In den jare 1773 bij Hendrik van 

Brederode aan den Helder zijnde, sprak deze mij van zeker kerkhof, dat niet ver van zijn 

vogelkooi Kwelderduin, bij laag water kon gezien worden, en dat de beenderen, die men er 

van bekomen kon, de gewone grootte te boven gingen. Hoewel uit mijn aard zeer gretig tot 

onderzoek, vooral daar mij dit zeer gewichtig voorkwam, was het water gedurende mijn 

verblijf veel te hoog, en ik moest mij vergenoegen met zijn belofte om bij gelegenheid een der 

beenderen te zullen doen geworden. Waaraan hij ook kort geleden voldeed, en mij een linker 

dijbeen bracht. 

Op de eerste beschouwing zag ik er al niets ongemeens in, en het meetende, bevond ik 

van het begin van den hals tot het uiterste van de Conduli 18½ duim Amsterdamsche maat. 

Voorts van ‘t begin van den hals tot het topeinde des dijbeens groote hoofd 1½ duim. lk 

behoef Uw Ed. Gestr. wel niet te zeggen dat het addeeren van deze beide getallen in geen 

consideratie kan komen, omdat de 2½ duim horizontaalachtig loopt, daar de 18½ 

perpendiculair is. Zoo de oppervlakte der beide Conduli iets ongemeens had of eenige 

aanleiding tot het reusachtig denkbeeld gaf, zoude ik het been zelve zeer gaarne 
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aan Uw Ed. Gestr. gezonden hebben; waar ik nog zeer toe genegen ben in geval Uw E. Gestr. 

bericht requireeren. Ondertusschen meer verlangende naar Uw E. Gestr. bericht van het 

bewuste kerkhof; dat mij zeker niet minder zal vergenoegen als Uw E. Gestr. nauwkeurig 

bericht en aanmerkingen over Alkmaar’s bevolking aan allen voldoet. 

Verhopende hiermede aan Uw E. Gestr. requisitie bij deszelfs zeer vriendelijke letteren 

van den 25sten dezer, naar mijne gering vermogen te voldoen, zal ik na de verzekering mijner 

hoogachting, met alle veneratie en ijver steeds blijven, Wel Edele Gestrenge Heer 

Uw Wel. Ed. Gestr. zeer gehoorzame Dienaar 

WILL. HEND. NOLTHENIUS. 

 

Amsterdam. 

29 Aug. 1775. 

De Wel Eerw. heer Buurt, Uw Wel Ed. Gestr. neef, mijn hoogst gerespecteerde leeraar 

en vriend, verzoekt zeer vriendelijk zijn compliment aan U Wel Ed. Gestr. Makende zich 

gereed om heden acht dagen een reisje naar Gelder- en Cleefland te doen. 

 

Dank zij hetgeen in later jaren zijn zoon en naamgenoot Willem Hendrik 

vertelde aan zijne oudste dochter Pauline Henriëtte (IX.1.) weten wij ten minste iets 

van het huiselijk leven van den Opperboekhouder. Zeer nauwgezet in de opvoeding, 

moesten de kinderen tijdig opstaan en vroeg naar bed. Elk kind had zijn bijzondere 

kindermeid; beide verschenen ten zeven uur, en dan zeide hun vader: kinderen de 

koetsen zijn voor. Elk beklom den rug van zijn kindermeid: Cornelia kwam terecht op 

den rug van Trientje, en Willem op die van Antje, en zoo trokken zij naar de 

kinderkamer. Hij was een vroolijk blond en kleurig ventje; Cornelia meer brunet en 

ernstig bedachtzaam. 

„Zij verloren hunne moeder vóór hun twaalfde jaar; de huishouding deftig, stil 

en regelmatig, met knecht en vier meiden, die lang in dienst waren, kwam onder het 

bestuur van de waardige, bekwame goevernante mejuffrouw Maria Elisabeth Henry.” 

„Geregeld werd de godsdienst waargenomen Zondagsmorgens en ‘s avonds in 

de Hervormde Kerk. Echter bij uitzondering ook in de Fransche kerk. Hun 

godsdienstig onderricht ontvingen zij van Ds. Hillebrandus Mentes, een geacht en 

geliefd vriend van hunnen vader. 

„Cornelia werd door haren vader en juffrouw Henry vroeg bekend met de 

Engelsche, Fransche en Hollandsche literatuur, waarvoor zij veel smaak en gevoel 

had. Ook deelde zij de lessen van haren broeder en bezochten zij samen den Hortus, 

waar de Directeur hen in de botaniek onderwees.” 

„Gedurende verscheidene jaren bewoonde Willem Hendrik des zomers een 

buiten gelegen aan den Amstel, genaamd Hooger Meer, en zeer dikwijls logeerde hij 

met zijne kinderen bij zijn vriend Renselaer op Kraailoo boven Naarden, wiens voor-

ouders Renselaers-wijk stichtten aan den Hudson” (Zie Westersch en Oostersch 

Nederland, de Gids 1909). 
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,,De heer Houtman was Cornelia’s teekenmeester; zij teekende meesterlijk 

bloemen, en onderhield dit lief talent later gedurende haar huwelijk.” 

 

Het langwerpige album (20 cM. Bij 12½ cM.) dat hare vriendinnen, vrienden en 

familie — gelijk toen gewoonte was — met teekeningen, verzen en haarstrikken 

versierden, is thans in het bezit van schrijver dezes. In wit zijden band, is op het plat 

in groenzijden bladerkrans gestikt: Dédié par l’ Amitié à J.C. Nolthenius. 

Haar vader beperkte zijne bijdrage tot slechts twee regels van den dichter Feith: 

„God zaaide ‘t schoonst gebloemt voor de onschuldvolle Jeugd, 

Maar bond het waar genot aan ongeveinsde Deugd” 

Die regels waren den vader ongetwijfeld uit ‘t hart gegrepen. Hij was bevriend 

met den Zwolschen burgemeester, dien hij opzocht op een tochtje door Overijssel en 

toen had het voorrecht den dichter een fragment te hooren voordragen van een nog 

niet voltooid vers. 

Cornelia’s 20 jarige broeder vereerde haar een vlot in Oost-Indische inkt 

geteekend landschap, verzeld van het volgende gedicht van eigen maaksel: 

 

Oui, sous le même toit nous recûmes la vie; 

Enfans, nous unissions et nos ris et nos pleurs. 

Ah puissions nous toujours, ma chère Cornelie, 

Partager nos plaisirs, partager nos douleurs! 

Mon sort, que je bénis, me fit naître ton frère, 

Le sentiment me fit devenir ton ami, 

Que mon cœur constamment ces nœuds sacrés révère, 

Ces nœuds par l’amitié, par le Destin unis. 

 

Twee jaren later verrijkt haar echtgenoot G.D. Crommelin het album met een 

aardige schets van Laren in Oost-Indischen inkt, en geeft tevens aan zijne gevoelens 

lucht in een fransch vers. 

Fransch toch was toenmaals de modetaal. Van de 51 albumbladen zijn er 19 in 

het Hollandsch, doch 26 in het Fransch, slechts 4 in het Duitsch en 2 in het Engelsch. 

Die belangstelling in de Fransche taal blijkt ook uit een ander familie-album, 

eveneens in het bezit van schrijver dezes. De bladen, alle los, zijn gestoken in een 

sierlijk roodleeren foudraal met gouden randen, waarop gedrukt: Consacré à l’amitié 

par G.C. Hoogeveen 1793 (de latere echtgenoote van Balthazar Nolthenius (Jer. IX). 

Van die albumbladen zijn er 22 in het Fransch, 12 in het Hollandsch en 3 in het 

Duitsch. 

Onder de negen teekeningen in dat album bevindt zich een aquarel van Johanna 

Cornelia Nolthenius (muurbloem en lychnis), welke bewijst dat deze inderdaad 

teekentalent bezat. Ook Cornelia’s broeder heeft daarin een teekening geleverd: 

landschap in 

 



 VRIENDINNEN-ALBUMS. 597 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Oost-Indischen inkt; echter niet zoo goed uitgevoerd als dat waarmede hij versierde 

het album zijner zuster. 

 

Natuurlijk bevat het album van Cornelia vele bijdragen van leden der familie 

Arntzenius, verder van mevrouw G.C. Nolthenius, geb. Hoogeveen, mej. J.C. van 

Lelyveld, C.J. van der Muelen, S.C. Beeldsnijder veuve de J.J. van Renselaer, J.C. 

Spengler, C.C. de Clercq, M.E. Jordens. Enkele namen hebben een professorale 

klank: Sandifort uit Leiden, Clarisse en Brugman uit Amsterdam. 

Slechts één gedichtje worde hier overgenomen (trouwens los geschoven 

tusschen de albumbladen) omdat het zoo frisch prozaïsch afsteekt bij al die ietwat 

zoetelijk zeurige poëzie en proza, en tevens een denkbeeld geeft van hetgeen 

toenmaals bij huiselijke feestjes den gasten werd voorgezet. Het is een Tafelgids op 

rijm, door Margo Carp—Douwes. 

 

PLAN. 

 

In ‘t midden komt een sago soup 

en aan de kant twee vissen. 

en twee daartusschen ingevoegt 

met zuur: dat kan niet missen. 

Dan in ‘t vierkant een blanc-mangé, 

Daar over abricoozen 

en drabbelkoek, waarover ik 

wat taartjes heb verkoozen. 

Als dan de soup gegeten is, 

laat ik ‘t glaceetje komen. 

En als geen mensch meer visch gebruikt, 

wordt die ook weggenomen. 

Daar komt dan voor een wilde haas 

en denklijk twee capoenen. 

Aspergies, boontjes, selderie en 

een pudding van citroenen. 

Dan voor ‘t desert aan ieder kant 

aardakers en castanjes. 

De mandjes volgen dan terstond 

met zoo wat kleine franjes. 

Dan vier met fruit in het vierkant, 

met cinaas, appelen, peeren. 

Maar wat het vierde wezen zal, 

dat zal de tijd mij leeren. 

 

Compotes, ‘t spreekt van zelve wel, 

dat die dan moeten komen 

En trommeltjes biscuit en schuim. 

Maar ijs! wie kon dat droomen! 

 

Zeer waardeerend voor vader en goevernante, diep gevoeld is het onderstaande, 

blijkbaar geschreven door een bedaagde vriendin, (H. Muntinghe, Amsterdam 9 April 

1796): „Onder de gelukkige dagen mijns levens tel ik ook die, dat ik U heb leeren 

kennen, lieve Ceetje, en in U gezien hoeveel een verstandige opvoeding op een 

welgesteld hart uitwerkt. God volmake U meer en meer in deugden, die U voor Uw 

medemensch nuttig en beminlijk doen zijn. Hij spare Uw waarde vader en schenke U 

het geluk van nog lang de vreugde zijns ouderdoms te zijn”. 

Deze heilbede werd helaas niet vervuld. Nog voor het einde des jaars overleed 
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Willem Hendrik, zeventig en een half jaar oud. Wellicht was zijn zoon toen 

buitenslands; althans hij woonde niet meer in het ouderlijk huis. Dit blijkt uit den 

inventaris een paar weken na het overlijden opgemaakt door Balthazar Nolthenius 

(Jer. IX), oudste zoon van zijn broeder Jeronimus, sedert een tweetal jaren notaris te 

Amsterdam en zooals reeds vermeld, kerkmeester van de Eilandskerk, evenals 

vroeger Willem Hendrik. 

 

Deze boedelbeschrijving is vooral voor ons belangrijk, omdat de klerk van den 

notaris, boek voor boek de geheele bibliotheek beschrijft, en zulks bevestigt dat 

Willem Hendrik was een mercator sapiens. Doch volgen wij het voorbeeld van den 

beschrijvingen en beginnen wij met het meubilair, dat tevens leert kennen de 

indeeling en inrichting van een Amsterdamsch huis van niet te groote doch ook niet te 

kleine afmetingen, in overeenstemming met het fortuin van den overledene, dat 

blijkens de notarieele verklaring, minder bedroeg dan ƒ400.000. 

 Het huis is drie ramen breed, en onder de 

kroonlijst vier verdiepingen hoog (de kelder en 

keukenverdieping niet medegerekend). Aangezien 

de breedte van het perceel bedraagt 7.35 M., is het 

volgens spraakgebruik, een „enkel” huis. Want 

oorspronkelijk werd bij de uitlegging der stad langs 

de grachten, de grond uitgegeven in smalle, diepe 

strooken, zoodat ieder eigenaar aan straat en water 

lag; wie ruimer wilde bouwen nam er een half 

perceel bij; wie over nog ruimer beurs beschikte, 

legde op twee perceelen beslag. Wilde men 

bescheiden lijken zonder zulks te zijn, dan bouwde 

men langs de gracht het huis „een” breed, en gaf 

zulks aan de tuinzijde de dubbele breedte, door van 

achteren te bouwen om het naaststaande huis. Zulke 

om den buurman omspringende woningen noemt 

men te Amsterdam „makelaarshuizen”; de 

makelaars wilden nl. hunne principalen (klanten) 

niet „de oogen uitsteken”. Een huis van dergelijken 

vorm bewoonde later Peter Marius als burgemeester 

van Haarlem. 

Wie slechts over één perceel beschikte en van 

lieverlede meer ruimte noodig had, bouwde aan de 

tuinzijde een achterhuis, in den regel lager van dak, 

en door eene binnenplaats gescheiden van den oorspronkelijken bouw. De zoo 

ontstane lange gang en tot triestige binnenkamer geworden vroegere tuinkamer, 

maakten in later tijd deze soort huizen minder gewild, hoewel de aldus nieuw 

gevormde tuinkamer, loopende over de geheele breedte van het gebouw, en „zaal” 

genoemd, een verrassing is voor den bezoeker, die van de 
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sombere gracht door den min of meer donkeren gang gekomen, plotseling staat voor 

een oase van licht, lucht, bloemen en hoog geboomte: de langwerpige tuinenvierhoek 

omsloten — doch ver weg — door de achtergevels der huizen aan twee grachten en 

twee dwarsstraten; eenigszins dus zooals de Londensche squares. 

Inderdaad, wie enkel kent de Amsterdamsche huizen, gezien van de grachtzijde, 

heeft geen vermoeden welk eene idylle daarachter verscholen ligt. Nooit zal schrijver 

dezes vergeten de verrukking van twee hooggeplaatste Berlijners, toen zij ten zijnent 

werden gelaten in de „zaal”. Zij hadden zich voorgesteld achter die gevels van de 

Heerengracht, evenals te hunnent, geen tuinen, doch enkel sombere binnenplaatsen te 

vinden met de beruchte Berlijnsche donkere binnenkamers. 

Het huis waar Willem Hendrik leefde en stierf, had oorspronkelijk geen 

binnenplaats en was slechts twee vertrekken diep. Zijne kleindochter Pauline schrijft 

dat hij zelf het had doen vertimmeren naar den smaak van dien tijd. Terwijl dan ook 

de voorgevel uitwijst dat het huis dagteekent uit het begin der 18de eeuw, zal de „zaal” 

aan den tuinkant zijn uitgebouwd volgens de aanwijzingen van Willem Hendrik. Toen 

zal ook de trap, welke voert van de bel-étage naar de tweede verdieping, verplaatst 

zijn naar het gedeelte van den gang, dat dien nieuwen bouw verbindt met het oudere 

gedeelte van het huis. De oorspronkelijke ligging van de trap is uit de notarieële 

beschrijving op te maken, want zij lag tusschen het voor- en het achtervertrek, en de 

zoodoende vrij gekomen ruimte vormt nu een soort doorgang tusschen beide kamers. 

Met een stoep van vijf treden bereikt men de bel-étage. Een ander trapje 

buitenshuis daalt af met vier treden tot de onder straatpeil gelegen kelder- en keuken- 

verdieping. Kelder en keuken zijn, dank de voortreffelijke hoedanigheden van den 

oud-Hollandschen baksteen en metselspecie en de groote bedrevenheid van den oud-

Hollandschen metselaar, geenszins vochtig. Zelfs zijn kurkdroog de zoogenaamde 

„drijvende” kelders — gelijk o.a. die van het huis Heerengracht no 132. Dit soort 

kelders werd op een vlot gemetseld en ter plaatse neergezonken. Zij vormen geen 

onderdeel van de fundamenten van het huis en staan geheel op zich zelve, zoodat het 

metselwerk van den drijvenden kelder niet scheurt en ondicht wordt, als de 

fundamenten van het huis gaan „werken”. 

 

De gang van de bel-étage is natuurlijk met wit marmer bevloerd. In den 

gangwand is ingemetseld een fraai marmeren handenwasch-fonteintje, terwijl wat 

verder op, prijkt de traditioneele staande klok. Achter de voordeur behoorde te staan 

de puthaak, welks koperen omgebogen punt rustte in een klein koperen emmertje; de 

lange stok waaraan oudtijds — toen het grachtwater nog helder was — de dienstmeid 

hing den grooten keukenemmer waarmede dat vocht werd opgehaald tot het 

wekelijksch schrobben van straat en stoep. Dat deze puthaak bij de beschrijving van 

Willem 
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Hendrik’s inboedel wordt aangetroffen op zolder, zoude haast doen vemoeden dat hij 

reeds het grachtwater ongeschikt achtte voor dit doel; doch hoe lang nog daarna, tot in 

het laatste kwartaal der 19de eeuw, heeft schrijver dezes op Zaterdagsche wandelingen 

langs de grachten moeten plassen door zulk schrobwater! 

De kamer aan de straatzijde van de bel-étage heet in den inventaris de 

boekenkamer. Dààr borg de weduwnaar in negen kasten zijne bibliotheek van 

ongeveer twee duizend boeken. Doch voorloopig laten wij dit vertrek met zijne 

schatten onbezichtigd en doorloopen vluchtig het geheele huis. 

 

Het donkere kamertje volgende op het boekenvertrek, de voormalige trapruimte, 

heet in den inventaris „het kleine kamertje bij de eetkamer”. Een paar tafeltjes, een 

paar stoelen, een paar kastjes vormen het ameublement. Ook een bureau met een 

kastje „waarin een koper plaatje met het wapen en een cachet” (blijkbaar het bij de 

plaat van het Leprozenhuis behandelde plaatje uit den rand der gravure). Ook een 

dambord, een el, een verrekijker, een kompas, een zak-chambre-obscure, twee 

parallel-linealen (derhalve een instrumentje voor het trekken van evenwijdige lijnen), 

eenige „rommeling” en diverse papieren. Blijkbaar dient dus dat vertrekje als wegzet 

van de boekenkamer. 

Daarachter, op de binnenplaats uitziende, de eetkamer, met in den rechter 

achterhoek het kleine uitbouwtje, dat alle Amsterdamsche huizen kenmerkte, en tot 

„secreet” diende. Dit uitbouwtje verlichtte ‘s avonds een Chineesche lantaarn. 

In die eetkamer, welke heeft twee ramen, ligt een Smyrna tapijt. De ramen zijn 

enkel behangen met linnen glasgordijnen. Tien stoelen met matten ruggen en trijpen 

zittingen, een tafel met uittrekbladen duiden voldoende aan de bestemming, waarop 

ook de inhoud wijst van het buffet en de twee vaste kaften. Een forte-piano, en een 

muziek-lessenaar bewijzen dat dit vertrek ook voor andere doeleinden diende, terwijl 

de volière met „diverse” vogeltjes wel zal zijn toevertrouwd aan de zorgen van 

Willem Hendrik’s eenige dochter. Aan den wand hangt een portret van Washington, 

waaruit Willem Hendrik’s politieke gevoelens zijn af te leiden. Vijf portretten in 

pleister en twee teekeningen acht de eerzame notaris-klerk geen verdere omschrijving 

waard. Hij heeft blijkbaar meer oog voor porcelein dan voor kunst. De vier glazen 

girandoles (vermoedelijk Venetiaansche) zullen wel als luchters aan den wand zijn 

bevestigd en enkel bij feestelijke gelegenheden hebben geschitterd; want de gewone 

verlichting zal bestaan hebben uit kaarsen op tafel. 

De gang leidt vervolgens langs de binnenplaats naar de „zaal”, kenbaar ook aan 

de grootere hoogte van het vertrek. Deze zaal, welke — zooals reeds werd aangestipt 

— de geheele breedte beslaat van het perceel, ziet door twee breede hooge vensters 

(schuiframen) op den tuin uit en ligt drie treden hooger dan de gang. Volgens 
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den inventaris hangen tegen deze vensters groene moiré glasgordijnen met vallen en 

linnen rolgordijnen. Ook hier een Smyrna tapijt op den vloer, met een Schotschen 

looper. Twaalf stoelen en twee fauteuils met groene moiré zittingen en ruggen 

(zuinigheidshalve met linnen overtrekken), twee speeltafeltjes bedekt met 

tafelkleedjes, een ingelegde commode met marmeren blad, een gecouleurd Saksisch 

porceleinen theeservies, ziedaar de meubileering van het ietwat kille statie vertrek — 

waarover als ‘t ware hangt de Zondagsche verveling, welke ‘s avonds trachtten te 

verjagen de zes spiegel-lustres en twee vergulde girandoles. De zes Japansche 

bloempotten, welke de notarisklerk opteekent, zullen wel gevuld zijn met bloemen, 

daar Willem Hendrik zoo zeer van bloemen hield en zich in den tuin een warme kas 

bevond. Doch noch schilderijen, noch teekeningen vermeldt de inventaris: 

vermoedelijk dus prijkte de zaal met een geschilderd behang, dat in later tijd — toen 

de smaak zich wijzigde — òf is verwijderd, òf (wat ook veel voorkomt) overplakt 

werd met een behang.1) 

Maar had op de zaal de notaris-klerk weinig op te teekenen, hoe grasduint zijn 

pen als hij beschrijft al het porcelein dat het „kamertje voor de zaal” bevatte; de 

porceleinkamer, gelijk toen en nog lang daarna een echt Amsterdamsch huis rijk was, 

en welke op de binnenplaats uitzag. En niet eens is dat kamertje in staat al het 

porcelein te bevatten; ook is er mede volgepropt de vaste kast in de „binnenkamer” op 

de tweede verdieping. Blauw Oost-Indisch porcelein, bont Japansch porcelein, een 

blauw Saksisch servies, en „een Oost-Indisch porcelein gecouleurd servies met een 

familie wapen, bestaande in 36 borden, een boter- en twee suikerpotjes, een koffie- en 

een chocoladekan, twee melklampetjes, dertien paar chocolade-, vijf en twintig paar 

koffie-, en vijf en veertig paar thee-goed”. Blijkbaar het familie-servies, reeds 

beschreven in de Afdeeling welke handelt over Balthazar. 

 

Die binnenkamer is gezelliger dan de zaal. Zij ligt vlak boven de eetkamer en 

ziet over binnenplaats en het lage dak van de zaal in het verrukkelijke groen der 

Amsterdamsche tuin-vierkanten. De zuiderzon schijnt met volle kracht door de twee 

ramen; geen wonder dus dat dit warme, vroolijke vertrek dient tot velerlei doeleinden. 

Twee roode moiré glasgordijnen verdonkeren ‘s avonds de ramen, twee dito barkane 

deurgordijnen vormen denkelijk eene portière, welke de doorloop afsluit tusschen dit 

vertrek en de zijkamer. Zeven familieportretten, zoo groot als klein, versieren den 

wand; en een kaart van de Westerkerk herinnert aan het kerkmeesterschap van den 

bewoner. Nog tot versiering: twee composite borstbeeldjes, zes potjes, een tombe(tje) 

 

                                                

 
1) Evenals de andere vertrekken, hebben de tegenwoordige eigenaars de zaal zooveel mogelijk in den 

oorspronkelijken toestand gelaten. In de paneelen is doek gespannen, effen beschilderd; op gelijke wijze is de 

zoldering behandeld. (1929) Thans is het achterhuis hooger opgetrokken tot woning van den concierge der in het 

huis gevestigde bank. 
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van Gellert met zijn stolp, en op een gladhout hoekbuffetje zes O.I. porceleinen 

bloempotten — vermoedelijk gewoonlijk met bloemen gevuld; want dit vertrek dient 

blijkbaar soms als dames salet: twaalf stoven! Doch ook voor heeren réunies: een 

gladhout tabaks tafeltje! Verder nog een bruine eikenhouten ronde tafel — 

vermoedelijk in het midden van het vertrek gelijk land’s gewoonte was; nog een 

geschilderd opslagtafeltje, een gladhout porcelein tafeltje, een ingelegde commode 

met marmeren blad, zeven stoelen met rood trijpen zittingen en ruggen, een garde-feu 

van roode damast, op den vloer een Smyrna tapijt, en onder den schoorsteen een 

ijzeren vuurhaard met bak en tang. Op winteravonden als al dat rood fonkelde in het 

licht der twee houten vergulde girandoles, zullen de familie-portretten zeker met 

welgevallen hebben neergezien op de levende afstammelingen. 

Aan de grachtzijde dier tweede verdieping ligt de „zijkamer”; welke 

waarschijnlijk eertijds den eenigen zoon was toegewezen. Doch deze bevond zich bij 

het overlijden van zijn vader vermoedelijk op kantoor te Bremen. Na het vertrek van 

dien zoon een soort huiskamer geworden, ook tweede salon, zijn de vensters 

behangen met roode camelotte glasgordijnen, met roode en witte passementen en 

kwasten, witte rolgordijnen en groene gazen gordijntjes met koperen roetjes. Een 

Smyrna’s tapijt ligt op den vloer, waarop staan negen stoelen en twee fauteuils met 

roode trijpen zittingen en ruggen. Twee speeltafeltjes met groen laken, een glad 

houten servies tafeltje, een uithaaltafel met groen wasdoek, vier glad houten 

gueridons, twee vergulde girandoles, een tabakskistje, chocolade koppen, kandeel 

koppen, een zwarte slempketel, koffiekan, enz. bewijzen dat het vertrek tot vele 

doeleinden dient. 

 

Nu de derde verdieping, welke zich onderscheidt van de lagere, dat er geen 

stookgelegenheden worden gevonden. Trouwens hoe lang duurde het niet — tot haast 

het einde der 19de eeuw — vóórdat in de meeste huizen de slaapkamers werden 

verwarmd! De „achterkamer” was blijkbaar de slaapkamer van het echtpaar. En in de 

negen jaren na het overlijden van Susanna Arntzenius heeft de bedroefde echtgenoot 

niet den moed gehad die op te redderen. Het dubbele ledikant met fraaien gordijnen, 

het kabinet vol met dames boven- en ondergoed, herinneren aan gelukkiger tijden. 

Willem Hendrik’s eigen lijfgoed is geborgen in een notenhouten ladetafel; zijn 

bovenkleederen worden straks gevonden in een kast op de 4de verdieping. Aan den 

wand drie afbeeldingen van het Leprozenhuis, een kaart van de Eiland’s kerk, een 

schilderij en een portret — denkelijk dat van Susanna — een spiegel met bruine lijst 

en twee toiletspiegeltjes, zes gecouleurde stoelen met losse bonte zittingen, ziedaar 

het eenvoudige ameublement, met nog als herinneringen: een bakerstoeltje en een 

kinder-sluitmand. 

 

Aan de grachtzijde slapen goevernante en dochter. De goevernante blijkbaar in 

de groote „voorkamer”; Cornelia in het „kleine voorkamertje”. In de kamer van 
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mejuffrouw Henry — waar de zorgzame huisheer een Smyrna tapijt deed leggen, staat 

het groote cabinet met het linnengoed van het huis; in de laden er van ligt nog 

geborgen de bovenkleeding der overleden echtgenoote. Naar den lessenaar met den 

bijbel zal de goevernante wel ‘s morgens en ‘s avonds hare schreden hebben gericht, 

of heeft hare pupil die taak overgenomen? De wortelhouten latafel zal wel geborgen 

hebben het eigen lijfgoed van mejufirouw Henry, natuurlijk evenmin als haar 

bovenkleeding of andere bezittingen opgenoemd in den inventaris. Vijf schilderijen en 

een spiegel versieren het vertrek. En al wordt geen stookplaats vermeld, er is althans 

aanwezig een genaaide garde-feu. Dat het kleine voorkamertje Cornelia’s heiligdom 

is, volgt uit de negen familie-portretten, die met het wapenbord en de kaart van het 

Leprozenhuis de wanden vullen. De vuurmand met blik zal — al is zij volwassen — 

nog wel dienst hebben gedaan. Want het ondergoed blijft kil in de linnenkasten van 

het vochtig Amsterdam. 

 

Aan de achterzijde der vierde verdieping bevinden zich het „meiden kamertje” 

met twee bedden, en een „klein zoldertje’ De eigenlijke zolder ligt aan de grachtzijde 

en bestaat uit twee deelen: de kleederzolder en de pakzolder. 

Op de kleederzolder wordt niet veel gevonden: maar dat alles wel zeer noodig 

wanneer de wasch werd „gedaan”, na in de omstreken van Haarlem te zijn uitgespoeld 

in het heldere duinwater en vervolgens gebleekt op de groote grasvelden. 

Dáár staat de gladmangel met vier rollen: de lange breede bak, gevuld met 

steenen, ten einde het over de rollen gewikkelde linnengoed naar den eisch te pletten. 

Als handvatten aan elke smalle zijde van den bak: lange ronde houten, opdat de beide 

gedienstigen, die elk om beurten den zwaren bak naar zich toe halen, de daartoe 

noodige kracht kunnen uitoefenen met beide handen. Werd het toestel in beweging 

gezet, dan hoorde men in ‘t heele huis als het rommelen van een verren donder. En 

zoozeer deed bij het heen en weer trekken dat gevaarte de grondvesten trillen, dat bij 

de meer luchtig gebouwde huizen der 19e eeuw, het huurcontract verbood zulk een 

meubel te stellen op zolder! Naast den mangel waschtafel en plakplank, alsmede de 

strijktafel op twee schragen. En welke tafels! Voor den toenmaligen notaris-klerk van 

zeer gewone afmetingen, maar zijne tegenwoordige collega’s zouden er zeker het 

woord „groot” aan toevoegen. 

Nog bezit schrijver dezes zulk een plaktafel op schragen, afkomstig uit het huis 

Heerengracht 132. Die losse plank, dik 0.024 M., met klampen versterkt en rustende 

op 3 schragen, met moeite op te lichten aan de vier in het hout uitgesneden 

handvatten, is 3.37 M. lang en 1.12 M. breed. Zij is geverfd in het traditioneele hel 

blauw, evenals alle meubelen zulks waren op walsch- en mangelkamer. Zeer zeker 

ook de twee kisten, welke de notaris-klerk opschrijft: blijkbaar de vuil linnen-kisten, 

van boven 
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met eenige luchtgaatjes, opdat het linnen niet verstikte. Want dit bleef zeer lang daarin 

liggen: slechts een paar malen per jaar ging de wasch per schuit naar Haarlem; 

hetgeen ook de afmetingen dier kisten bewijzen: 1.45 M. lang, 0.64 M. breed, 0.83 m. 

diep. 

Dit verklaart ook waarom de stapels linnengoed zoo aanzienlijk zijn. Zoo 

ontdekt de notaris-klerk in de kast met kindergoed op zolder, o.a. 25 hemdjes, 60 paar 

kinderkousen, 54 ondermutsjes, 23 mutsjes en slepjes, 26 navelbandjes. In de kast met 

vrouwen lijfgoed op de groote slaapkamer, o.a. 48 hemden, 19 wit linnen boezelaars, 

diverse dito, 14 witte katoenen dito, 40 neteldoeksche halsdoeken, 20 damaste feitels, 

37 ondermutsen, 28 nachtmutsen en 155 wit linnen zakdoeken. In de kast met mannen 

lijfgoed: 21 katoenen hemden, 12 onderhemden, 12 Engelsche hemden, 56 stropjes. In 

de linnenkast: 17 tafellakens, 233 servetten, 34 ledekantlakens, 37 kussensloopen enz. 

Terwijl in de wasch waren 26 tafellakens, 231 servetten, 41 beddelakens, 58 

kussensloopen, 34 kleine dito, 11 Engelsche hemden — daaronder niet begrepen het 

lijfgoed der kinderen. 

Natuurlijk ontbreekt ook niet op zolder de glad-eikenhouten linnenpers, gesteld 

op een klein kastje. Hare wedergade wordt in de keuken gevonden ter oppersing van 

het dagelijks gebruikte tafelgoed. 

Staan op de kleerenzolder weinige, maar vervaarlijk groote meubelen, de 

pakzolder bewijst dat Willem Hendrik langen tijd een zelfde huis bewoonde. Want 

daar heeft zich blijkbaar in den loop der tijden een heel huishouden verzameld. Niet 

minder dan zes folio bladzijden besteedde de notaris-klerk aan de beschrijving. Daar 

toch staan — reeds bijna 20 jaren!— de beide wiegen, het bruin houten loopstoeltje 

waarin de kinderen 20 jaren geleden hunne eerste wankelende schreden zetten, de 

kindertafeltjes en kinderstoelen; ligt ook het speelgoed, o.a. een withouten en een 

spaanendoos met eenige poppen „verbeeldende de geestelijke orden”. Verder 

vermeldt de inventaris een optica-spiegel met prenten, óók ledikanten, rustbanken, 

losse bedsteden. Vervolgens eene reeks meubelen, welke vermoedelijk te ouderwets 

waren gevonden, en de tweede vrouw of de volwassen dochter banden uit de 

woonvertrekken: zes oude gladhouten stoelen met hooge ruggen en losse trijpen 

kussens, zes dito met blauwe kussens, en een gladhouten leuningstoel met een 

geborduurd kussen. Ook een rugmat, zes geschilderde stoelen met matten ruggen en 

zittingen en gestreepte matrasjes, zes idem groen en wit geschilderd, tafels, spiegels, 

een toiletspiegel op voetje, een toilettafel met een lade, een schilderij en zeven lijsten 

van schilderijen, een doos met een zwarte carrépruik, koffers, valies, reiszak, een 

linnenkast met kindergoed, kinderkleeren, dekentjes en beddegoed, een kleerkast met 

dameskleeren, een andere kast met heerenkleeren: o.a. twee zijden mansjaponnen, een 

groen damast dito, vier katoenen dito, twee rouw dito. En alsof dat alles nog niet 

genoeg ware: een katoenen chambercloak en vest, nog een met rood leder overtrokken 

koffer met manskleeren, o.a. een bruin grijnen ruiter-mantel, een rood lakensche 

mantel, een zwart zijden en drie grijnen 
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overrokken, twee zwarte en vijf gecouleurde lakensche rokken, een grijnen surtou met 

een zijden voering, vier diverse zwarte camisoolen, twee zwart lakensche broeken, 

een wit satijnen borstrok. In een vaste kast op het portaal nog een zwart lakensche rok 

en camisool, een satijnen en een zijden-, een grijnen en een laken camisool, zes 

diverse zwarte broeken. Oef! 

Helaas, op de pakzolder waren ook geborgen de twee kisten met 

familiepapieren, nu spoorloos verdwenen, evenals de afzonderlijk geïnventariseerde 

kleinoodiën, goud en zilverwerk, waarvan wel het meest zullen betreuren de 

vrouwelijke leden van ons geslacht het snoer parelen, drie dik, het paar diamanten 

oorhangers met drie hangers, het paar braceletten met diamanten, de zeven ringen met 

diamanten, de twee gouden snuifdoozen, — en schrijver dezes uit een familie-

oogpunt: het kristallen cachet met gouden beugel. En misschien zijn er die gaarne 

zouden bezitten de 44 stuks klein zilver speelgoed — hoewel zulks uit de mode is 

geraakt. De twee zilveren leibandsringen zouden hoogstens tot souvenir kunnen 

dienen, want deze waren aan de leibanden bevestigd, welke de eerste schreden van het 

kinderpaar stevigden en het vermoedelijk kromme beenen bezorgden. De degen met 

zilveren gevest en de hartsvanger met agaten greep en zilver beslag, doen denken aan 

den man te paard op het schilderij van Troost, terwijl een zwart ordelint met een 

zilveren kruis, en een groen lintje met een zilveren troffel bewijzen dat Willem 

Hendrik was opgenomen in de toenmaals zoo in zwang zijnde vrijmetselaars-orde. De 

zilveren tabaksdoos zal wel zijn die afkomstig van Balthazar; helaas het eenige wat is 

overgebleven van al die heerlijkheid, mèt het zilveren horloge, op welks wijzerplaat 

de cijfers door de letters W. H. Nolthenius zijn vervangen. 

 

Ook de medailles en penningen zijn verdwenen, daaronder eene penning ter 

gedachtenis aan Johanna Boel — zijne moeder; een met het portret van den 

Goeverneur-Generaal van Imhoff, 1742; alsmede een penning door den Raad van 

Amsterdam aan de burgers uitgedeeld in 1696. 

Laatstgenoemde is eene herinnering aan het „Aansprekers oproer”. De 

begrafenisrekening van Hester Nolthenius (blz. 466), moge ons hoog toeschijnen, 

vroeger stegen de misbruiken tot nog hooger top. Daarom maakte de Amsterdamsche 

magistraat in 1696 eene nieuwe begrafenis-verordening, en regelde daarbij het getal 

en het loon der dragers, bedienden en meeloopers. Natuurlijk strooiden kwaadwilligen 

het praatje uit dat dit reglement enkel bedoelde aldus het bevoordeelen der eigen 

huisbedienden en beschermelingen van den magistraat. Ook beweerden zij dat de 

kisten der armen voortaan met een P (Pauper) gebrand zouden worden. Eerste gevolg: 

oploopen. En de verschrikte magistraat schortte de verordening zes weken op. Tweede 

gevolg: nog meer manifestatiën! Toen de magistraat deed komen militairen, werd 

tegenstand geboden en sloegen de dappere soldaten op de vlucht. De huizen van 

burgemeester Boreel en kapitein Spaaragg werden 
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door ‘t gemeen geplunderd. Nog meer verschrikt, casseerde de magistraat de 

verordening. Doch nu werd het de burgers te kras. En doende wat des magistraats 

was, — evenals na den wereldoorlog, — herstelden zij eigenhandig het gezag, traden 

in ‘t geweer en beschermden het huis van onzen neef, burgemeester Jeronimus de 

Haze de Georgio, genoemd Op bladzijde 417.1) Maar den volgenden morgen, voordat 

de gewapende burgerij bij de hand was, begon het spelletje opnieuw, werd het huis 

geplunderd van Jozef Kerby, Agent van Engeland, die werd aangezien als instigator 

van de verordening, alsmede de woning van den rijken jood Pinto. Eindelijk vatte de 

regeering moed, ‘t geweld werd met geweld gekeerd, verscheidene plunderaars 

gedood en ‘s avonds nog een tweetal bij fakkellicht uit de Waag opgehangen. Ter 

herinnering schonk de magistraat aan de schutters eene gedenkpenning met zeer 

opgeblazen opschriften. Vermoedelijk (want geen Nolthenius woonde reeds toen te 

Amsterdam) zal de penning afkomstig zijn van een lid der families de Haze of de 

Witt. 

Een andere penning van Willem Hendrik’s verzameling had betrekking op het 

doortrekken van den Prins van Oranje als verkozen Stadhouder (Amsterdam, 12 

Maart 1747). Ook werd gevonden een zilveren brandpenning van wijk no. 29 — 

blijkbaar afkomstig van Balthazar, kapitein dier wijk. Van de beide zilveren 

jaarpenningen der kinderen — de penning, welke zij ontvingen op hun eersten 

verjaardag met daarop gegraveerd het jaartal — is die van den zoon nog in het bezit 

van schrijver dezes. Op de eene zijde der medaille van 2.8 cM. middelijn, zijn 

afgebeeld — zeer ruw geslagen — twee krijgslieden in Romeinschen kleederdracht, 

die elkander de hand reiken; op het schild van den eenen staat de naam: David, op dat 

van den anderen: Jonathan. Om hen heen: Ik wil aan u doen wat uw harte begeer. 

Sam. 20. v. 4. Onder hunne voeten: Gulhartige vriendschap. Op de keerzijde, in een 

soort schild, bekroond door een engelen kopje: Willem Hendrik Nolteenus oud Een 

Jaar. Den 11 April Ao 1777. De misspelling van den familienaam doet vermoeden dat 

het een geschenk is van baker of min. Die gewoonte ten onzent in onbruik geraakt, is 

waard te worden hernieuwd en nog in Zwitserland in eere. 

 

Ook de effecten van den boedel werden beschreven. Hunne nominale waarde 

bedraagt ruim 2½ ton. Behalve het huis en de twee grafsteden in de Nieuwe Kerk, zijn 

geen vaste goederen aanwezig. Zeer treft dat deze handelsman, behalve 35000 livres 

aan Fransche lijfrenten, geen buitenlandsche effecten bezit. Ongeveer een ton is 

belegd in Nederlandsche staats- en hollandsche provinciale fondsen; veertigduizend 

gulden in obligatiën der O.I. Compagnie, van welke Willem Hendrik natuurlijk geen 

aandeelen bezat. Want deze waren op naam, en in die tijden zouden Bewindhebbers 

zeker met leede 

 

                                                

 
1) De wapens in den gevel van diens huis, Heerengracht no. 520, zijn die van Dr. Hendrik Hoesst en zijne 

echtgenoote Margaretha Levina Geelvinck, die het huis verbouwden in de 2e helft der 18e eeuw. 
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oogen hebben aangezien een ambtenaar, die door participant te worden althans 

„nominaal” zich tot hun heer en meester verhief (nominaal — want evenals in 

moderne naamlooze vennootschappen hadden de aandeelhouders der O.I.Cie bittter 

weinig te zeggen). Hoe anders dan thans, nu zelfs wordt aangemoedigd het nemen van 

aandeelen door ondergeschikten onder de juiste leus; de fabriek voor allen, allen voor 

de fabriek! Ruim een halve ton is op hypotheken uitgezet (schepenkennissen); in 

plantages is ƒ14000 belegd, en in vijf schepen is Willem Hendrik voor 1/32 deel 

aandeelhouder. Een dezer heet Claudius Civilis, een ander Doggersbank; wèl bewijs 

van hetgeen toenmaals de gemoederen vervulde ! 

 

Waar alles zoo nauwkeurig is opgeschreven, verbaast het niets te vernemen 

omtrent wijn- en provisiekelder — hoewel Willem Hendrik geen onthouder was, 

blijkens de wijnkelken en likeurglazen, al zal hij — kenmerk van ons geslacht — 

steeds hebben betracht de matigheid. En hoe groot moet niet de wintervoorraad zijn 

geweest — veilig geborgen in Keulsche potten — van zuurkool, snijboonen en sterk 

gezouten boter! Maar vermoedelijk zijn deze als te vergankelijke waar voorbij gegaan 

door den notaris-klerk. Evenals de bloemen en wat verder het tuinhuis bevatte. Van de 

kelderverdieping is enkel de knechtskamer met bed beschreven, alsmede de keuken. 

Terloops vermeldt hij dat op de vliering turf is geborgen, de vaderlandsche toemalige 

brandstof — van welke eenmaal kennersneuzen konden bepalen de juiste plaats van 

herkomst door den reuk van den rook. 

 

 

V. DE BOEKERIJ. Inhoud van de kunstkast. — Uit de titels der twee duizend 
deelen blijkt Willem Hendrik’s veelzijdigheid. — Geschiedkundige werken en 
pamfletten, werken over plant- en dierkunde, wiskunde, natuurkunde, sterrekunde, 
rechten, letterkunde, godsdienst. — Zijne reisaanteekeningen. — Wat deze leeren 
omtrent de gemoedelijkheid dier tijden. — Lijkvers op Willem Hendrik. — De drie 
voogden zijner kinderen. 

 

Aan de grachtzijde lag op de bel-étage — gelijk reeds werd aangestipt — de 

boekenkamer: het ruime vertrek waar Willem Hendrik zeker vele uren zich 

afzonderde ten einde op de hoogte te blijven van het allernieuwste op het gebied van 

wetenschap en kunst. Want de op dertienjarigen leeftijd op de kantoorkruk geplaatste 

jongeling, heeft blijkbaar niet enkel op zijn 46ste jaar college geloopen, doch zijn heele 

leven gestudeerd. 

Dat school en college zijn leerlust niet verzadigden, bewijst zijne boekerij. In 

niet minder dan acht kasten — de grootere van gebruineerd eikenhout — zijn de twee 

duizend deelen en portefeuilles opgeborgen. Tegen den gangmuur staan een viertal 

boekenkasten; aan de overzijde — waar zich bevindt de schoorsteen — tusschen deze 
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en den vensterwand, een groote en een kleine, terwijl aan de andere zijde van de 

schoorsteen zich bevindt de kunstkast. 

Kopergravures vulden vele der vijf en dertig portefeuilles, geborgen in die 

„Prentekast”. Daaronder een met het werk van J. Ploos van Amstel, een ander met dat 

van J. Houbraken. Drie bevatten l’œuvre van G.F. Smidt. Deze Berlijnsche kunstenaar 

etste veel naar Rembrandt; en uit Willem Hendrik’s reisje door Duitschland (in de 

Bijlagen op te nemen) weten wij dat deze de vaderlandsche schilderkunst boven alle 

andere stelde. Eén portefeuille bevatte de toenmaals niet minder gewaardeerde 

„zwarte” kunst, andere het anatomische prentwerk van J. l’Admiral, en de insekten 

door J.C. Sepp. Eén was gevuld met gedroogde planten; „Kerbarius” schrijft de klerk. 

Verder vele met historische prenten omtrent de algemeene, vaderlandsche en — 

natuurlijk — Amsterdamsche geschiedenis. Eén portefeuille is gevuld met 

afbeeldingen van zeeslagen, andere met portretten. Aan de afbeeldingen onzer 

schilders is zelfs een afzonderlijke portefeuille gewijd. De nieuwe atlas van 

Amsterdam, de atlas van Zeeland, de kaarten behoorende tot de Heilige geographie 

van Bachiene vinden eveneens plaats in die kunstkast. En de opsomming eindigt met 

twee portefeuilles „met ‘t museum der Prince van Orange door A. Vosmaar.” 

Welke heerlijke winteravonden zal Willem Hendrik met zijne beide kinderen 

hebben doorgebracht in die boekenkamer, hun dien schat openleggende en al spelende 

leerend, terwijl een gezellig turfvuur gloeit in den haard! 

Slechts enkele brokstukken bleven in het bezit der familie. En zelfs deze niet 

ongeschonden! Zorgvuldig heeft schrijver dezes, op verzoek van zijn vader, in zijne 

jonge jaren er afgesneden de breede ongesnoeide randen. Dat stond zooveel „netter”, 

vond iedereen toen ter tijd! lk ook, en was — ingenieur in den dop — zeer trots op 

mijn vlug hanteeren van passer, lineaal en schaar; niemand toen vermoedende, 

hoezeer èn het aanzicht èn — wat misschien meer ware gevoeld — de verkoopwaarde 

verminderde van die fraaie gravures, waaronder zoovele van Troost; o.a. de Intocht 

van den Koning der Laberlotten, welke voorstelling natuurlijk den jeugdigen knipper 

ietwat vreemd deed opkijken. De achterwand der boekenkamer werd ingenomen door 

een reuze kast, bestaande uit een middenstuk met twee zijstukken, elk met een deur; 

een van die gevaarten welke alleen in zulke ruime Amsterdamsche vertrekken plaats 

kunnen vinden, en den wanhoop zijn van tegenwoordig kleiner behuisden. 

Ter zijde van die boekenkast bleef juist ruimte over voor een deur naar het 

donkere kamertje voor de eetkamer. Verder was het ameublement zeer sober: Vier 

gladhouten tafeltjes1), waarvan er een tevens als lessenaar dienst deed, vier stoelen en 

 

                                                

 
1) Hiermede wordt vermoedelijk bedoeld gepolitoerd mahoniehout, van die warme. diep roodbruine kleur: 

een houtsoort, in de 2e helft der 19e eeuw onvindbaar — vermoedelijk wegens roofbouw der bosschen. 



 GESCHIEDKUNDIGE WERKEN. 609 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

een leuningstoel. Slechts voor één „schilderij” bood de wand nog ruimte. Kleed noch 

gordijnen worden in den inventaris genoemd, doch het is mogelijk dat de notaris-klerk 

te veel onder den indruk was van al het schrijfwerk hetwelk hem den inhoud der 

kasten zoude geven. Want van alle boeken heeft hij op 22 bladzijden de titels 

vermeld! En al was het in de koude Decembermaand, zeker parelde hem het zweet op 

‘t voorhoofd bij zijne — trouwens deerlijk mislukte — pogingen om al die vreemde 

titels en namen te brengen op het papier. Onverbeterd in spelling worde die catalogus 

in de Bijlagen opgenomen, omdat het geenszins zonder belang is een mercator 
sapiens te kunnen volgen bij zijne studiën. 

 

Willem Hendrik ging mede met zijn tijd: verwacht dus niet de „oude” boeken, 

welke thans op alle schoolprogramma’s staan: Vondel, Hooft, Huyghens. Brederoo. 

De zulke zijn niet in de bibliotheek te vinden. Evenmin klassieke schrijvers, zooals 

Caesar, Titus Livius, Tacitus, Flavius Josephus. Niet alsof Willem Hendrik heelemaal 

ware vergeten het Latijn van de Warmonder kostschool! Hij moest dit wel bijhouden, 

omdat nog in die taal waren gesteld vele wetenschappelijke werken, o.a. over plant- 

en dierkunde. 

Wèl is zijne bibliotheek rijk voorzien van geschiedkundige werken; doch deze 

zijn moderne, d.w.z. van zijn tijd, en gegrond op de jongste onderzoekingen, welke 

leerden beschouwen de geschiedenis uit een nieuw oogpunt. Want Willem Hendrik’s 

tijd, ontevreden met het bestaande, speurde ijverig naar wat kon brengen beterschap, 

en onderzocht daartoe allereerst het verleden. Zoo bevat de boekenkast Robertson, 

Onderrichting wegens Oud-Indië; van denzelfde de Grieksche geschiedenis; verder 

Rollin: Histoire des Empereurs romains, in elf deelen; eene Histoire Romaine 

(schrijver niet genoemd) in 16 deelen; twee werken over de Histoire des révolutions 

de la République romaine; de een in drie, de andere in twee deelen. De 

Hedendaagsche historiën van Amerika en Afrika doen zien hoe allerwege gespeurd 

werd. Dat evenzoo werden aangeschaft werken over de Fransche omwenteling — de 

groote gebeurtenis — behoeft haalt niet te worden vermeld. Maar ook werd getracht 

dieper in te dringen in de philosophie der geschiedenis. Daarvan getuigen l’Origine 

des lois, (een werk in zes deelen), de Utopia van Thomas Morus; óók Grotius, 

Hobbes, Montesquieu heeft de notaris-klerk kunnen opschrijven. 

En vele werken over de jongste vaderlandsche gebeurtenissen bewijzen hoezeer 

Willem Hendrik deze met belangstelling volgde. Zoo de Post van den Nederrijn (15 

deelen); de historische beschrijving van de omwenteling in Holland; de verrichtingen 

der Pruissische troepen voor Amsterdam; de lotgevallen der krijgsgevangenen door de 

Pruimen; de ontmoetingen van J.J. de Wilde; stukken betreffende P. Paulus en het 

gedrag van M.C. Bijleveld; de Apologie van C. van Beyma; het Onderzoek 

 



610 VIII. WILLEM HENDRIK, 1726—1796.  

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

van een Geldersman, enz. Ook werken uitgebroeid in de hitte des oogenbliks: Aux 

Bataves; sur le Stadhouder; De eer der natie verdedigd; Bedenkingen over het 

aanstellen van Regenten in een vrij gemeenebest; Vrije gedachten van een Vrij burger. 

De vrijheid, eigenbaat, en brieven van een gevluchten Hollander. La puissance d’un 

roi d’Angleterre duidt er op hoe toenmaals van eene Engelsche constitutie werd 

verwacht de oplossing der politieke moeilijkheden, en bewijst hoe idyllisch toescheen 

het Britsche parlement — die poel van ongerechtigheid! — gezien van het vasteland 

uit. 

Natuurlijk ontbreken niet Wagenaar (52 deelen), noch de Vaderlandsche 

jaarboeken (87 deelen), de nieuwe Nederlandsche jaarboeken (13), Bondam, de Zaken 

van staat en oorlog Unie van Utrecht de levens van Oldenbarnevelt en Johan de Witt. 

Evenmin de sententiën van Alva, het register van M.A. van der Goes, van Mieris of 

van Loon. 

Toch is geschiedenis blijkbaar niet het lievelingsvak van Willem Hendrik. 

Plantkunde en dierkunde vullen vele boekenplanken. Linnaeus, Sepp en Busson zijn 

natuurlijk voorhanden. Ook Haller — de groote Zwitser; Lyonnet met zijn 

„baanbrekend” werk over de anatomie van de rups; vele werken over ontleedkunde, 

geneeskunde: Boerhave, Tissot. Trouwens ook vele verzamelwerken: La Bibliothèque 

des sciences (50 deelen); de werken der Hollandsche maatschappij van 

wetenschappen (43 deelen), die der Economische tak (thans de Maatschappij voor 

Nijverheid en Handel), ‘t Zeeuwsch genootschap. Eveneens de beroemde 

Encyclopedie van „Yverdon” (58 deelen) — tweede vermeerderde druk van de 

„groote” encyclopedie van d’Alembert, Diderot en Voltaire. Eigenlijk een nadruk uit 

het kleine Zwitsersche stadje, waarover Voltaire zich eerst zeer boos maakte, uit vrees 

dat zulks zoude schaden het debiet van ‘t origineel — het kostbare, op royaal papier te 

Genève uitgegeven werk — doch aan welken nadruk hij later medewerkte. Kan de 

notaris-klerk zich hebben vergist, en is dit wellicht de origineele uitgave, waarvan 

later een exemplaar werd gevonden in den boedel van Julie Tutein? Dankbaar 

herdenkt schrijver dezes dat werk, hetwelk hem de wereld voor het eerst als een 

geheel openbaarde! 

Ook Bayle ontbrak niet in Willem Hendrik’s bibliotheek, en bevestigt hetgeen 

getuigden zijne vrijmetselaars-insignes en Washington’s portret: dat de 

Opperboekhouder der O.I. Compagnie geenszins met schrik den dageraad van den 

nieuwen tijd zag aanbreken, al zal hij — man van orde en recht — zeker niet hebben 

goed geheeten de uitspattingen der Revolutie. 

 

Want ook aan het Recht zijn vele werken der bibliotheek gewijd; even als aan 

de Zedekunde. Trouwens welke wetenschap ontbreekt? Wiskunde, Sterrekunde, 

Natuurkunde, Scheikunde, Taalkunde, alles boezemde Willem Hendrik belang in; 

zelfs ontbreekt niet Velsen’s Rivierkunde! 

 



 GODSDIENSTIGE EN LETTERKUNDIGE WERKEN. 611 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Doch de man van wetenschap is daarom niet ongodsdienstig. Geen enkele 

rubriek zelfs is zoo ruim vertegenwoordigd als die der theologie. Wèl heeft de 

gezichtskring van den geloovige zich uitgebreid door de openbaring der geheimen van 

de natuur! Begrijpelijk dan ook dat Willem Hendrik belang stelde in werken als: 

Reimarus’ natuurlijke godsdiensten en driften der dieren; Het bestaan der zielen van 

de dieren; Lyonnet: Theologie des insectes; Leibnitz: Proeve van Gods goedheid en 

oordeelkundige bijbelverklaring; Hamelveld, Swedenborg, enz. 

Ook op dat gebied zal Willem Hendrik geweest zijn verlicht, doch gematigd; de 

titels der werken duiden zulks aan. Van Necker, wiens werk: de l’lmportance des 

opinions réligieuses (1788) wordt gevonden in zijne bibliotheek, was hij ongetwijfeld 

geestverwant. 

En waar zoo wetenschap en godsdienst hand in hand gingen, konden ook de 

schoone letteren niet ontbreken. In dit opzicht geeft vermoedelijk de bibliotheek 

geenszins een volledig denkbeeld van zijn smaak. Want zoon en dochter waren op een 

leeftijd gekomen, waarop waarschijnlijk vader’s boekenschat werd geplunderd op dit 

gebied. En omtrent hunne bezittingen zwijgt de inventaris. Zulks kan verklaren 

waarom bijv. ontbreken Betje Wolf en Aagie Deken; ook Feith, die hij zoo hoog 

schatte en persoonlijk kende. Maar wèl vinden wij de dichtwerken van de Winter, de 

Neufville, van Merken, wier „Nut der Tegenspoeden” — althans wat den titel betreft 

— eeuwig leeft, dank zij de Camera Obscura. Zoo is ook aanwezig le Frank van 

Berheij en het verzamelwerk: de Nederlandsche letteroefeningen (68 deelen). 

Van Fransche dichters bevat de boekerij Racine, Molière, Boileau; ook Thomas, 

toenmaals hooggeschat en de groote vriend van mevrouw Curchod—Necker. Doch 

weinig andere Fransche werken, en juist niet die welke waren te verwachten. Bijv. 

bijna niets van Voltaire, en slechts enkele geschriften van Rousseau. Wel — wat nog 

meer verrast: Rabelais, de schijnbaar luchthartige en toch zoo diepzinnige 

middeneeuwer; Gulliver, don Quichotte, beide in ‘t Hollandsch. Steele eveneens in 

onze taal. En hoewel Willem Hendrik blijkbaar Engelsch kende en Duitsch, 

genoegzaam geen letterkundige in die talen. Begrijpelijk dat hij Properce, Catulle, 

Tibulle en Gallus in ‘t Fransch las, evenals les Pensées d’Antonin. Horatius bevat de 

boekenkast in van Ommeren’s vertaling. 

 

En hoe heeft de aan zijn kantoorstoel gebonden ambtenaar, die slechts twee 

malen kon verlaten de Geunieerde Provinciën — en dan nog slechts voor zeer korten 

tijd — des te ijveriger rondgezworven in verbeelding! Reizen naar de IJszee, reizen in 

Engeland en Ierland, Zwitserland en Savoye, naar Barbarije, Arabië, in boek en plaat, 

hebben zijn geest verfrischt. En zelfs in deze ging Willem Hendrik methodisch te 

werk, blijkens een werkje van Cappers getiteld: Onderwijs wegens het 
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reizen.1) Gelijk hij trouwens ook een leidraad had gezocht voor het vormen zijner 

boekerij: Conseils pour former une bibliothèque. 

Vermoedelijk naar aanleiding van deze vingerwijzingen, zijn in de acht kasten 

de werken geschikt, naar rubrieken al werd meermalen een boek verzet wat 

begrijpelijk is bij een particuliere boekerij waartoe toegang hadden Willem’s 

kinderen, en allicht ook vrienden. Althans dien indruk geeft de notarieële 

beschrijving, naar welke de lezer thans worde verwezen. (In de Bijlage is de spelling 

onveranderd behouden.) 

Deftig, ernstig en geleerd moge Willem Hendrik zijn, hij ware geen lid van ons 

geslacht, indien gepaste vroolijkheid zulks niet temperde. Slechts één teeken daarvan 

is overgebleven — en dat dit niet werd vernietigd, bewijst dat hij zich allerminst 

schaamde over die zwakheid. 

Rijmden Willem en Balthazar bruiloftsverzen, de ruim dertigjarige Willem 

Hendrik slaat zijne vleugels wijder uit, phantaseert een Pantomime! Niet beter of 

slechter dan andere, en dus worde hier enkel vermeld de titel: De bedrogen Spanjaard, 

of de Gelukte list van Arlequin. (Het handschrift ligt ter inzage bij schrijver dezes, en 

kan wellicht dienst doen bij een bruiloft.) Trouwens het voorgeslacht was lang niet 

zoo saai, als onze saaie en allersaaiste geschiedboeken ons willen diets maken. De zoo 

geminachte, haast verwenschte dichter: de secretaris van den Prins, stichter van 

Hofwijck, ontwerper van den Scheveningschen straatweg, werd plotseling den 

Hoogere Burgerscholieren sympathiek, toen zij in ‘t verborgene kennis maakten met 

Trijntje Cornelis. En het doet ons goed te weten, dat Johan de Witt uit den band kon 

springen, en op een hoogst deftigen maaltijd van Schepenen der stad Amsterdam 

(notabene te zijner eere aangelegd op Kerstdag) danste, viool speelde en kunstjes 

vertoonde met de kaart (1668). Zoo ook doet het ons harte goed als Droste in zijne 

Heugenissen ons toevertrouwt dat de Fransche gezant en onze Raadpensonaris zich 

terugtrokken in een afzonderlijk vertrek, niet om gewichtige staatszaken te 

behandelen, doch om te beslissen wie van beiden ‘t verst kon hinken! Trouwens 

vermaakte de grootste aller Romeinen: Scipio de Afrikaan zich niet, terwijl het 

avondeten werd toebereid, met zijne gasten als kinderen, zooals Horatius het niet 

beneden zich achtte op rijm te brengen? 

Men schatte trouwens de kunst der Mimen niet te laag! Hoe enthousiast uit zich 

niet de fijngevoelige dichter de Banville over Debureau, die als Pierrot zoovele jaren 

heel Parijs trok naar de Funambules. En wie — zooals schrijver dezes — een gansch 

parterre tranen zag storten bij de opvoering van de pantomime „l’Enfant prodigue”, 

zal begrijpen welk een bekoring kan uitgaan van dat stille spel. Nog in ‘t midden 

 

                                                

 
1) De bibliotheek bevat geen enkel werk over Azië; waarschijnlijk konden deze geraadpleegd worden op 

het archief van het Oost-Indische Huis. 
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der 19e eeuw: hoe trokken de Arlequinades van den Amsterdamschen schouwburg, in 

welke de hoog bedaagde Voitus van Hamme deed zijn beroemden sprong door de 

wijzerplaat van de staande klok, met de lenigheid van een jongeling! 

Ten slotte worde behandeld Willem Hendrik’s Reisboek, een vrij lijvig, 

grootoctaaf, nu gebonden in een band volgens den smaak van het midden der 19e 

eeuw. Wellicht was het handschrift oorspronkelijk slechts samengeregen op de wijze 

van het Boek der brieven van Overzee; want de aanteekeningen zijn niet alle 

tegelijkertijd in het net gebracht, blijkens de van lieverlede ouder wordende hand. Wèl 

blijft altijd het schrift keurig; dat echte koopmans- en boekhoudersschrift, waarvan 

blz. 30 gaf een denkbeeld 

Achter in het Reisboek is ingenaaid een teekening in O.I. inkt van den schrijver, 

voorstellende een châlet, door geboomte omgeven; vlot gedaan, ietwat lichtloos, 

zooals toenmaals gewoonte was. Daarop volgen tal van gravures, weergevende de 

heerlijkheden van het vorstelijk park te Steinfurt (niet ver van Bentheim): chineesche 

tempeltjes, het groote waterrad, waarmede alle fonteinen gevoed worden à la 

Versailles. Een daarvan stelt voor een drijvend schip; een hooge, spits toeloopende 

waterval stelt de mast voor met het zeil. Een dicht van Jean Rofersz., in 1791 

gerijmeld, gaat aan de Reizen vooraf. 

Geheel overgenomen, zoude het handschrift ongeveer negentig bladzijden druks 

vereischen; meer dus dan is te vergen van het geduld van den lezer. Want de 

uitvoerige beschrijving van het inwendige der vorstelijke verblijven, kan na den 

algemeenen vorstenval niet meer bekoren. Ook beslaan veel plaats dorre 

opsommingen van beeldhouwwerken en andere kunstvoortbrengselen in 

buitenlandsche kerken en kloosters. (Musea waren toenmaals een zeldzaamheid; men 

moest alles bewonderen ter plaatse.) 

In het algemeen zijn de aanteekeningen kleurloos en onpersoonlijk. Willem 

Hendrik dient zich zelf steeds aan als „de heer Nolthenius”, hetgeen alle familiariteit 

uitsluit. Alleen aan den aanvang van een reisverhaal worden de reisgenooten met 

name vermeld, en — wonder boven wonder — hij is zéér spaarzaam met 

mededeelingen omtrent hetgeen nu nog zoo veleveisbeschrijvers het belangrijkst 

vinden: hun eten, drinken en slapen. 

Zelfs zwijgt de schrijver waar wij hem breedsprakig zouden wenschen. Zijn 

eerste reis heeft tot doel het bijwonen eener wapenschouwing te Wesel door Frederik 

de Groote. Met geen woord wordt de Koning verwaardigd! Evenmin de Prins-

erfstadhouder Willem V, bij diens intocht te Namen. Ook blijkt uit geenerlei 

toespeling, dat verscheidene dier reizen plaats vinden in bewogen tijden. De 

ambtenaar blijft dus ook op reis ambtenaar, d.w.z. hij hoedt zich onder woorden te 

brengen den indruk, welken zijne meerderen op hem maken. Niet alsof hij weinig 

scherp zag! Het treft 
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hem dat de Pruissische officieren tijdens de revue Zijne Majesteit niet de minste 

eerbiedbetuigingen geven, zooals het salueeren met de spontons, het afnemen van den 

hoed, enz.; alle welke handbewegingen Willem Hendrik als jongmensch zijn vader 

zeker dikwijls met gusto heeft zien uitvoeren als schutter-officier, het laatst misschien 

voor den Prins-Erfstadhouder. 

Slechts éénmaal meen ik onzen voorvader te zien, zooals hij was en négligé, nl. 

bij de beschrijving van het Heidelberger vat. „Ik moet echter bekennen dat ik van het 

van dit zoo zeer beruchte gevaarte niet veel meer zoude kunnen aanteekenen dan dat 

het is een vat, een schrikkelijk groot vat; maar het blijft een vat, en anders ook niet”. 

Misschien oordeelde hij eveneens aldus over vorstelijke personen, doch vond het 

voorzichtiger zulks niet toe te vertrouwen aan het papier. 

De Aanteekeningen zijn welbeschouwd, niet anders dan een Memoriaal. Het 

heeft den schrijver aan tijd ontbroken die te Journaliseeren, ten slotte in het Grootboek 

over te brengen. Trouwens er is nog een goede reden waarom de aanteekeningen zoo 

sober zijn. De wijze waarop toen werd gereisd, eischte al de krachten van den 

mensch; er kon lust nog tijd overblijven voor uitweidingen. En thuis gekomen, 

wachtten Willem Hendrik zijne ambtelijke bezigheden, welke verdere uitwerking der 

aanteekeningen zullen belet hebben. Want dat Willem Hendrik tot schrijven bekwaam 

was, bewijzen èn zijn zinsbouw èn de regelmatige rustige gang van het verhaal. 

Hoe vermoeiend was het toenmalige reizen, blijkt bijv. uit de Maas- en Rijn-

tocht (de langste van alle). In de 34 dagen, welke deze duurde, wordt bijna geen 

enkelen dag uitgeblazen, en gemiddeld zit het gezelschap per etmaal zeven uur 

tusschen de wielen! En van de wegen waren slechts enkele gedeelten verhard; meestal 

zeer hobbelig, was dikwijls naast het voertuig te loopen uit vrees dat dit zoude 

omvallen. Eens zelfs brak door het stooten het voorglas der koets! Ook op andere 

tochtjes was altijd tusschen de wielen te zitten, wilde men het gestelde eindpunt 

bijtijds bereiken. (Eigenaardig is dat de reiziger nooit schrijft „instappen’ , maar altijd 

„opzitten” blijkbaar herinnering aan het toenmaals nog veelvuldig reizen te paard, — 

waarop ook duidt de ruitermantel gevonden in Willem Hendrik’s inboedel.) 

Trouwens de schrijver moest wel snel reizen: de ambtenaar der 18e eeuw kende 

geen wettelijke verloven (evenmin als die der 19e; dit is eerst een vrucht der 20e 

eeuw). En de hedendaagsche reiziger per rijwiel en auto, die enkel prentbriefkaarten 

naar huis stuurt, mag het waarlijk den 18e eeuwschen toerist niet kwalijk nemen, zoo 

deze — altijd tusschen de wielen zittende — spaarzaam is met mededeelingen. 

Neemt men dit alles in aanmerking, dan wordt men niet slechts bij het lezen 

behoed voor teleurstelling, doch zal ook die aanteekeningen beter waardeeren; meer 

zal men letten op het vele dat zij desalniettemin bieden. Zij zijn als een landschap 

zonder zon: daardoor minder bekoorlijk, maar toch het beschouwen overwaard. 
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Wat — zal men vragen — leert het Reisboek omtrent den schrijver zelf? Want 

niemand schrijft zóó onpersoonlijk, dat men niet er een karakterbeeld uit kan evenals 

een grapholoog uit het handschrift. Doch het meene werd vormen ons reeds op andere 

wijze bekend; zoo bijv., dat Willem Hendrik een liefhebber is van plant- en 

dierkunde. 

Hierop wijst ook het bezoek aan den bekenden natuuronderzoeker Martinet te 

Zutphen. Om zes uur ‘s morgens tracht Willem Hendrik hem te spreken; doch hij is al 

uitgereden. Op een later reisje treft hij deze echter inderdaad aan op zijn buiten aan de 

overzijde van den IJssel. Te Brummen doet Willem Hendrik navraag naar den 

waterval in den Imbosch, welke Martinet zoo enthousiast beschrijft; doch deze was 

verdroogd — wellicht ten gevolge van zwaren houtkap. Bij de heeren van Hasselt op 

Empe (Voorst) wordt afgestapt ten einde hunne beroemde zijderupsen-teelt te 

bezichtigen (1779). Dat Willem Hendrik de poëzie lief heeft, blijkt uit zijn bezoek bij 

den Zwolschen burgemeester-dichter Rhijnvis Feith, die hem op Boschwijk voorleest 

een onderhanden zijnd gedicht. 

En Willem Hendrik zoude geen Nolthenius zijn, indien hij niet — wat deze 

reizen bevestigen — gaarne bezocht komedie en opera; voelde voor een mooie 

vioolsolo, véél tijd over had voor het bezichtigen van werken der beeldhouw- en 

schilderkunst. Zoo dan ook verloochent zich niet zijn Hollandsch oog te Dusseldorf, 

waar hij wegens tijdsgebrek, kiezen moet tusschen het vliegensvlug bezien van alle 

schilderijen der beroemde verzameling, of één school meer grondig te bestudeeren. 

Derhalve groet hij beleefd de Italiaansche en Fransche kunst, doch haalt zijn hart op 

aan de „dierbare werkstukken” van Teniers, van Berchem, Dou, Metzu, Breughel, 

Both, Weenix, Rachel Ruisch, Wouwerman, en de verdere lange reeks Hollandsche 

vermaardheden, die hij in één adem opnoemt. 

Is dus onze voorvader, wat betreft schilderkunst „ouderwets”, in architectuur en 

meubelkunst is hij een kind van zijn tijd. En ook dit is te billijken: de 18e eeuw, de 

eeuw der conversatie, welke den „salon” voerde tot het hoogtepunt, heeft voor die 

samenkomsten ook de fraaist denkbare stoffeering uitgedacht. 

Doch niet minder dan voor kunst en wetenschap heeft Willem Hendrik oog voor 

de natuur! Het vlakke landschap onzer landouwen, en de rotsachtige oevers van Maas 

en Rijn bekooren hem beide evenzeer. In alles stelt onze voorvader belang, hij geniet 

van alles: een echte Nolthenius derhalve! 

 

Zeer talrijk — op de latere tochten — zijn de bezoeken bij predikanten. 

Blijkbaar kent hij er velen, Overal in den lande verspreid. Is hier atavisme in het spel: 

de vier geslachten dominé? Of de verwantschap door aanhuwelijking met het geslacht 

Arntzenius? Of het neefschap met de Chevalliers, van welk geslacht een predikant 
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op stoel stond te Amsterdam? Of was het Opperboekhouderschap de aanleidende 

oorzaak? Wij zagen uit de Brieven van Overzee, hoezeer reeds Balthazar als 

boekhouder van ‘t Pakhuis werd aangezocht om voorspraak; hoeveel te meer zal de 

Opperboekhouder der Praesidiale Kamer zijn lastig gevallen, als voor zoon of neef 

een baantje werd begeerd bij de O.I.Cie? En dominé-gezinnen zijn in den regel talrijk, 

vele kinderen zijn dus onder dak te brengen. Dat hij groote sympathie gevoelde voor 

de bedienaars des Goddelijken Woords, blijkt niet enkel uit het naschrift van den brief 

aan Paludanus, maar ook uit het feit dat hij tot een der voogden van zijne kinderen 

aanwijst een predikant. 

Niet enkel stichtte den omgang met geestelijke heeren Willem Hendrik, maar dit 

verschafte hem ook genoegen. Zoo dient Ds. de Roij te Arnhem hem een heelen dag 

met zijne sjees tot gids op een toertje naar Dieren, (1751); een ander Arnhemsch 

predikant, Ds. van den Berg, brengt hem in kennis (1790) met burgemeester Pronk, 

eigenaar van Sonsbeek. Dit landgoed was toen niet te bezichtigen wegens herstelling 

der „cascades” — een groote teleurstelling voor Willem Hendrik’s kinderen, die voor 

het eerst op reis, zooveel zich hebben voorgesteld van al die waterwerken, waarvan de 

vader hun vertelde. Doch de voorspraak van den „zeer geliefden leeraar” gehoor 

gevend, leidt zijne Edelachtbare in hoogst eigen persoon het kijkgraag troepje rond. 

Dit echter teekent die tijden: ook zonder voorspraak zijn velen den reizigers ter 

wille. zoo te Wijk bij Duurstede de hoofdofficier van Senden — gelijk reeds werd 

medegedeeld. 

Op het kasteel te Bronkhorst (aan den IJssel) ontvangt de bewoner, graaf van 

Limburg Stirum, hen „zeer vriendelijk”, biedt hun eenige ververschingen aan, en laat 

hun zijn verblijf zien (1793) zonder dat uit iets blijkt, dat zij den gastheer persoonlijk 

kenden. En op dezelfde tocht leidt de eigenaar van den huize Drakestein (op de 

Vuursche) zelf het gezelschap door zijne plantages „terwijl wij op den hovenier 

wachtteden”. — Bezoeken deden toenmaals nog aangenaam aan; niet enkel bij het 

gaan, doch bij het komen; en zoo deelt de herbergier te Loenen (Veluwe) de heeren 

mede dat jonker Hackfort op ter Horst, „ons zeer vriendelijk gerecipieerd zoude 

hebben, het Huis van binnen en zijn nieuwlings ingewijde Roomsche kerk doen 

beschouwen” (1793). Doch de koets stond voor, en de reizigers moeiten verder. 

Trouwens ook in het buitenland is men bijzonder hupsch. In het park van het 

keurvorstelijk slot te Brühl (tusschen Keulen en Bonn) maken de reizigers „en 

passant” hun compliment aan den Hoogen heer, „dat zeer gracieus beantwoord werd; 

ook met de vraag of wij wel alles naar ons genoegen beschouwden?” En de Prins laat 

vervolgens met zijn eigen gondel de bezoekers roeien naar het uitzichtpunt, terwijl hij 

zelf „in een gemeen schuitje” slapt, ten einde op bijliggend land te schieten 
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op patrijzen (1771). Op dezelfde reis, zittende in den schouwburg te Mannheim een 

opperofficier, deelt deze Willem Hendrik mede, dat er den volgenden dag gelegenheid 

is te hooren de beroemde hof-opera te Schwetzingen. En inderdaad daarheen gereden, 

maken de Hollanders „hun compliment aan den officier van de wacht der gardes du 
corps, die ons bij ‘t aangaan van de Opera verzocht binnen te treden, en ons deed 

plaatsen in de loges du premier rang; zelfs onze domestiquen gingen au Paradis! — 

zonder de beurs te openen: „de Prins bekostigd alles”. 

Hoe gemoedelijk was men toenmaals! Na eene wandeling teruggekeerd in hun 

logement: het posthuis te Coblenz, vindt het reisgezelschap de tafel gedekt voor vijf 

personen. Doch zij zijn slechts met hun vieren! De postmeester Maas lost het raadsel 

op: „dat hij om de heeren beter te bedienen, mede zou soupeeren”. Willem Hendrik 

laat er op volgen „Wij hadden er geen berouw van, en vonden hem een beleefd en 

zeer hupsch man”. Goed voorgaan doet goed volgen, en later te Brummen (1779) 

noodigt hij den waard Cromhout en diens egade op een middagmaal te Zutphen, ten 

einde aldus zijne ingenomenheid te toonen met de zeer lage rekening. Inderdaad om 

daar blijvend zijne tenten op te slaan! Aan het tweetal heeren „was aanstonds een 

onaangeraakten ham en een schapenbout voorgezet; de roode wijn was excellent; onze 

knecht had gegeten, de paarden waren gevoederd; voor dit alles (met beklag dat men 

van onze komst niet was verwittigd geweest) werd gerekend één gulden en acht 

stuivers!” Mag het ook niet gemoedelijk heeten dat het reisgezelschap (gelijk reeds 

verhaald werd) zich ‘s avonds ververschingen laat brengen in de groote galerij van het 

paleis het Loo, dat de graaf van Bentheim—Steinfurt ‘s Zondagsavonds in zijn 

concert „dat voor ieder open is”, speelt een viool-solo (1791) terwijl de oudste freule 

haar zangkunst ten beste geeft? 

En dan de gulle waard te Keulen, Herrn von Coppenhagen, die drie dagen 

receptie houdt omdat hij uit het gilde der herbergiers was gekozen tot Raadsheer! 

„Wat men rekende niet minder dan ƒ3000 te kosten aan Rhijn- en Moeselwijn”. Hij 

vloog „zoo veel zijn dikte het permitteerde; naar ons toe”, deed wijn en gebak 

presenteeren; en den wensch der reizigers, dat hem moge beschoren zijn eene 

gelukkige Regeering, werd beantwoord met „ganz gehorsamster Diener, ich empfehle 

mich”, en andere enkentelijkheids-betuigingen. (1771) 

 

Niet enkel blijkt Willem Hendrik overal predikanten te kennen, doch ook overal 

regeeringspersonen en particulieren. Denkelijk heeft hij dit aan zijn ambt te danken. 

Want natuurlijk vergezelde hij dikwijls Heeren zeventienen naar de vergaderingen te 

Middelburg, op welke plaats — zooals reeds werd medegedeeld — twee 

achtereenvolgende jaren Heeren zeventienen vergaderden. 

Zijn tweede reis vangt juist aan na zoo’n officieel bezoek; en het troepje 

jongelui, 
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dat met hem trekt naar Belgisch Brabant in een jacht der Compagnie, bestond 

ongetwijfeld uit collega-boekhouders. 

Maar hoe verwondert het dat Willem Hendrik in al zijne reisaanteekeningen 

wijst met geen enkel woord op den ellendigen toestand van den landbouw in onze 

provinciën, die dan toch wel iederen stedeling uit dien tijd moest treffen, volgens het 

tafreel dat mej. van Nierop daarvan ophangt? Of zoude deze schildering ietwat 

overdreven zijn? Want onze toerist was niet enkel handelsman, doch hem ging ook ter 

harte het algemeen welvaren van ons land. Dit bewijst zijne boekerij, welke niet enkel 

bevat de werken der Hollandsche maatschappij der Wetenschappen en die van ‘t 

Zeeuwsche genootschap, doch ook die van de Economische tak der eerstgenoemde 

Maatschappij, juist opgericht met het doel de welvaart in ons land te bevorderen. Dat 

hij trouwens scherp rondzag, blijkt uit eene opmerking omtrent Oldenzaal, de „kleine 

stad”, die hij — uit Almelo komende — aandoet op weg naar Bentheim (1791). 

„Welk een verschil met Almelo! Dáár was alles werkzaam, zindelijk, vroolijk; hier 

heerschte de somberheid, armoede, en zag men zeer koele aangezichten. Mannen 

zelfs, die langs de straat kousen breidden, gaven een laagte te kennen, die door gebrek 

veroorzaakt werd. Zooveel verschilt de samenleving waar de koophandel zijn invloed 

zoo gelukkig doet gevoelen, en waar hij onbekend is!” 

Dat de tijden geenszins zonder invloed bleven op den schrijver, bewijst niet 

enkel zijne boekerij. Zoo voelt hij in latere jaren meer voor natuur dan voor kunst, 

gelijk geheel beschaafd Europa. En misschien wijst op de veranderde staatkundige 

verhoudingen zijn betitelen van Oldenbarnevelt als Vader des Vaderlands (1790). 

Immers men weet hoe bij het dalen van de zon der Oranje’s, de ster van den grooten 

staatsman helderder ging schijnen. 

De negentiende eeuw heeft Oldenbarneveld weder verdonkerd; zelf het 

monument te Amersfoort kwam niet zonder vreezen en beven tot stand! Eerst als de 

schim van dien trouwen medewerker van wie inderdaad was de Vader des 

Vaderlands, zal zijn verzoend door een gedenkteeken op de plek waar partijhaat hem 

beroofde van het leven, zal Nederland waardig zijn zijne geschiedenis! 

 

Zeer valt te betreuren dat Willem Hendrik geen oudheidkenner was. Hij zou 

zich onsterfelijk hebben gemaakt door even nauwkeurig te beschrijven de indeeling 

van de voormalige Keizerlijke Paltz te Nijmegen, als hij dit deed het Koninklijk 

jachtslot te Dieren. Immers een raadsel is en blijft dat paleis, afgebroken in de dagen 

der omwenteling. Doch wie kan vermoeden waarin een naneef al dan niet stelt 

belang? 

Toch zijn de aanteekeningen niet zoo heelemaal onbeduidend. Zelfs is geenszins 

waardeloos zijn zoo nauwkeurig vermelden der uren van afrijden en aankomen, de 

middelen van vervoer en het aantal paarden (in den regel een vierspan, dat bij steile 

hellingen wordt versterkt door een voorspan.) 
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Zoodoende kan men berekenen de snelheid van voortbeweging en het 

uithoudingsvermogen van paarden en menschen. Eens veertien uren — zonder 

verwisseling — in touw! Meestal vroeg, zéér vroeg op; zonder daarom den volgenden 

dag uit te blazen. Waarlijk het voorgeslacht reisde wel weinig, maar dan ook 

verwoed! 

Dat Willem Hendrik zoowel plaats- als personennamen dikwijls misspelt, is niet 

enkel een teeken des tijds, doch ook eene eigenaardigheid van ons geslacht. Alleen is 

ingegrepen waar dientengevolge onduidelijkheid kon ontstaan. En thans worde de 

lezer, voldoende voorbereid, verwezen naar de Bijlagen, en hem toegewenscht het 

genot, dat schrijver dezes verschafte het lezen van die reisaanteekeningen. 

 

Ook Willem Hendrik zal zeker meermalen zijn Reisboek ter hand hebben 

genomen, al ware het alleen om zich even naar gelukkige tijden te verplaatsen. Want 

niet alleen was het treurig gesteld met de zaken der O.I. Compagnie, ook in Nederland 

zelf gistte het, en kwam het tot uitbarstingen. De vrede van Parijs (1784) gaf slechts 

vrijer spel aan de binnenlandsche oneenigheden. De middenstand, welke in 1747 nog 

maar zéér bescheiden eischen stelde — men herinnere zich hetgeen daaromtrent werd 

medegedeeld bij het behandelen van Balthazar’s wedervaren als schutter-officier — 

begon zich thans onder den invloed der Fransche philosophen, Rousseau en Voltaire, 

sterker te roeren. En door de ervaring geleerd, zocht niemand meer heil bij den Prins. 

Naast de Oranjegezinden en Staatsgezinden vormde zich een derde partij: de 

Patriotten. Zelfs in den vreemde trokken de aandacht Elburg en Hattem (1785)! Prul-

stadjes; doch begon de opstand tegen Spanje ook niet in een prul-stadje? 

Eindelijk (3 April 1787) maakte de Amsterdamsche schutterij zich op naar het 

stadhuis en schreef de Regeering haar wil voor. Wel trachtten de Oranjegezinde 

regenten het heft in handen te houden, doch zelfs de „bijltjes”, die hen zoo dapper 

hadden geholpen in 1748, bitter ontgoocheld, zagen kalm toe, toen om nadruk bij te 

zetten aan de betooging, de woningen der Oranjezinden werden geplunderd. 

Ongetwijfeld zal Willem Hendrik gevreesd hebben voor de pakhuizen der 

Compagnie. Want ook toen wist men dat — eenmaal losgelaten — het gepeupel niet 

meer is te houden. Dat in dit opzicht niets veranderde, bewees ons èn de wereldoorlog 

èn diens gevolgen ! 

 

Zal het Willem Hendrik zijn geweest een verademing, dat de Pruissen 13 

September 1787 te Nijmegen over de grens kwamen, en zoo snel voortrukten dat 

reeds October het beleg werd geslagen voor Amsterdam? 

Een zeer kort beleg — want twee dagen later gaf de stad zich over, daar de 

Fransche regeering had medegedeeld, dat tot haar leedwezen „une multitude 

d’obstacles” zich verzette tegen het verleenen van hulp. 
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Zoodoende was wel de rust hersteld, maar welk een rust! In Brussel alleen 

kwamen in de laatste drie maanden van 1787 meer dan 42000 mannen, vrouwen en 

kinderen uit Nederland, bevreesd voor de wraakneming der bovendrijvende partij — 

schrijft Mr. J. van Lennep. Het grootste deel vestigde zich voorloopig of voorgoed in 

België en Frankrijk. Enkelen togen naar Amerika, Duitschland, Engeland; zelfs naar 

Rusland. Geenszins de min-waardigsten! Reeds werden genoemd de van Muydens, 

van Berchem’s en Temmincks, die in Zwitserland het burgerrecht verkregen. In 

regeeringskringen opgenomen, floreerden er die geslachten. Zoo ook in Frankrijk de 

reeds genoemde Jan de Witt en Lodewijk Hovy. Naar overzee vluchtte de 

hooggewaardeerde van der Kemp. 

Trouwens slechts schijnbaar was de rust hersteld en door tusschenkomst der 

Pruissische wapenen, de Prins bevestigd in zijn gezag. Met evenveel recht — of 

evenweinig recht — want il faut laver son linge sale en famille — riepen de 

verslagenen vreemde hulp in, nu van de Franschen. In Amsterdam zoude de opstand 

uitbreken den 19 Januari 1795. Doch gelukkig had den vorigen avond de Prins zelf het 

land verlaten, en werd dus dit plan opgegeven. En op den vierden Maart kon de 

vrijheidsboom geplant worden op den Dam; waarbij een der zonen van Willem 

Hendrik’s broeder Jeronimus: Dirk Cornelis (Jer. VIII.2) als adjudant vergezelde den 

Stadscommandant. 

Heeft Willem Hendrik nog vernomen hoe onze Indische bezittingen door den 

Opperbewindhebber werden overhandigd aan de Engelschen ter bewaring? (Wat 

minder bedenkelijk zoude geweest zijn, indien ons niet het bewaarloon zoo hoog ware 

aangerekend. Want de Kaap, Ceylon en Malacca bleven voorgoed aan den Brit.) 

Laten wij hopen dat Willem Hendrik onkundig bleef van die inbezitname. Ook 

slechte tijdingen liepen toen langzamer. En de Opperboekhouder had reeds meer dan 

genoeg reden van bekommernis omtrent de zaken der voormalige Compagnie; 

bekommernissen welke wellicht het einde verhaastten van den zeventigjarige. 

Hoevelen deed niet de jongste wereldoorlog ten grave dalen enkel door hartzeer? 

Toch lichtte het hem uit den Hooge. Joan Rofiersz’ gebrekkig rijm getuigt 

daarvan. Werden bij de Aanteekeningen omtrent vorige leden van het geslacht 

bruiloftzangen gevoegd, deze levensbeschrijving eindige met een weeklacht. Op klein 

octavo, met een smallen rouwrand, luidt Rofiersz’ gedicht: 

De Godsdienst, Vaderland en Wetenschappen treuren; 

De vriendschap zucht hen na: ach waar is onze vrind 

Nolthenius, volleerd in ‘t Oostersch koopbewind; 

Zoo trouw, weldadig, om bedrukten op te beuren? 

Zij voelen, met zijn kroost, het hart van weedom scheuren 

Om eenen Vader, zoo oprecht, zoo Godgezind, 

Wiens levensdraad de Dood, hoe spa, nog vroeg ontbindt. — 

Dan God riep hem ter rust, die wij hem waardig keuren. 
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De Séraf leidde hem terstond voor Jezus troon; 

Hij knielde, aanbad — beval zijn dochter en zijn zoon 

Aan ‘s Levens Vorst, om Hem ook hier ter eer te strekken. 

Dáár leeft hij ongestoord, in ‘t onbewolkt gezicht 

Dier wijsheid God’s, die hij bij ‘t aardsche schemerlicht, 

In plant en kruid reeds Godvereerend mocht ontdekken. 

 

Vijf jaren vroeger had dezelfde Joan Rofiersz. eveneens door een rijm 

verheerlijkt Willem Hendrik’s reisbeschrijvingen, en óók daarin, doch uitvoeriger 

gedoeld op diens aandrift om „’s Heeren hand oplettend na te sporen. — ‘t Zij in den 

hemelloop, in starren, zon en maan — In berg en mijn en zee, in planten, bloemen, 

blaân — In ebbe en vloed en wind, elk op zijn tijd geboren” … 

Geheel in dezen geest wees dan ook Willem Hendrik in zijn uiterste wil tot 

voogden aan van zijne beide kinderen één hoogleeraar (Hildebrandus Walraven), één 

predikant (Hildebrandus Mentes), één koopman (Johan Jacob van Fernij); aldus te 

kennen gevende dat godsdienst, wetenschap en noeste vlijt wijden ons leven — die 

kostelijke gave van den Almachtige, Alwijze, Algoede, „Wiens onbeschrijflijk hooge 

werken, zijn heerlijk als den Eersten dag!” 
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IX. 

WILLEM HENDRIK de jonge (1776–1827). 
(Geslachtslijst blz. 35). 

 

I. JONGELINGSJAREN EN HUWELIJK. Opvoeding. – Reist, met 
toestemming zijner voogden, langere tijd buitenlands. – Karakterschets. – Het 
huwelijk zijner zuster brengt hem in nauwere betrekking tot de familie Crommelin. – 
Voert uit Metz terug Claude Crommelin, gade d’honneur tegen wil en dank. – 
Ontmoet te Parijs de familie Tutein uit Kopenhagen. – De Deensche handelskolonie te 
Cette. – Julie Tutein’s jonge jaren. – Rhônevaart. – Château-bon bij Montpellier. – 
Verloning en huwelijk. – De Duitsche kolonie te Kopenhagen. – Vestiging te 
Amsterdam. – Wordt deelnoot in het handelshuis Vissering. – Ontbinding der 
vennootschap, reis naar Denemarken. 

 

Willem Hendrik (ter onderscheiding van zijn vader, genoemd: de jonge), volgde 

de lessen van het Atheneum Illustere te Amsterdam — waar gelijk wij zagen, zijn 

vader op lateren leeftijd troost had gezocht in de wetenschap. 

Daarna plaatste deze hem om den handel te leeren, op het kantoor van den heer 

de Faesch en zond hem vervolgens naar Bremen. Vertoefde daar de twintigjarige 

jongeling, toen zijn vader overleed? Gelijk uit de boedel-beschrijving blijkt, woonde 

hij in alle geval toen niet bij dezen in huis. 

Volgens de familie-herinneringen van zijn oudste dochter Pauline (opgenomen 

in „Grootmoeder”) zoude zijn eerste uitstap na het overlijden van zijn vader, zijn 

geweest naar Parijs met zijn vriend Barnaart, onder geleide van diens Goeverneur. 

„Zij hadden aldaar een ergerlijke geschiedenis. Een Hollandsche dame van bekende 

familie, die maison maakte, zag vele heeren bij zich aan huis. Er werd hoog gepeeld, 

en de genuchten waren niet zeer zuiver. Argeloos werden zij daarin gehaald. De 

Goeverneur, verantwoordelijk voor de beide jongelieden, wendde zich terstond naar 

den Nederlandschen consul, die de zaak bracht in het effen. Maar het was eene nuttige 

voorzichtigheidsles, die voor het vervolg een gunstigen invloed uitoefende”. 

Zijne voogden keurden goed dat Willem Hendrik in die troebele tijden 

buitenslands bleef, en volgde zijne neigingen voor wetenschap en kunt. Met de beste 

aanbevelingen — vermoedelijk aan de uitgebreide relatiën van het handelshuis Daniël 
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Crommelin & Soonen — doorreisde hij Duitschland, Zwitserland, Italië, 

Denemarken, later Spanje en Engeland. Geruimen tijd hield hij zich op te 

Kopenhagen, en kwam daar aan huis bij de Tuteins, zonder te vermoeden dat de toen 

nog bijna een kind zijnde Julie, later zoude worden zijne echtgenoote. 

Het is zeer te betreuren dat geen aanteekeningen werden gemaakt van al die 

reizen; Of indien zulks wellicht het geval was, daarvan niets overbleef. Wellicht 

stelde de jongeling zich voor later zijne herinneringen op schrift te brengen, en heeft 

dit verhinderd zijn overlijden op betrekkelijk jeugdigen leeftijd (51 jaren). 

In alle geval, niets is aanwezig; zelfs geen schetsen (hij teekende goed), boeken 

of platen op die reizen betrekking hebbende. Alles wat wij weten van het ongestoord 

rondzwerven in een tijdvak, dat ons zoo weinig daartoe schijnt uit te lokken (1796—

1804), is de hierboven overgenomen korte aanteekening van zijne oudste dochter. 

Toch waren die reizen niet zonder vrucht. Zeven talen leerde Willem Hendrik 

daardoor kennen. En niet ten onrechte wordt beweerd, dat elke taal, die men bij leert, 

een nieuwen mensch voegt bij den oude — vooral indien zulks geschiedt ter plaatse 

waar die taal landstaal is, en zoo doende alle zintuigen deel nemen aan de lessen. 

„Mijn vader — schrijft zijne oudste dochter (de eenige van het talrijk gezin, die 

bij zijn overlijden was oud genoeg om zulks te kunnen beoordeelen) voegde bij een 

bijzonder gunstig uiterlijk zeer gedistingeerde manieren, bezat een groot gemak in het 

spreken en schrijven van vreemde talen, en schreef een zeer elegante stijl en hand. 

L’esprit de la conversation was hem zeer eigen, en hij had den slag van met allerlei 

menschen om te gaan. Vlug in zijne bewegingen, reed hij goed te paard. Weinig 

muzikaal, teekende hij goed en vlug naar de natuur. De schilder Dupré had als zijn 

teekenmeester, dit talent bij hem ontwikkeld. Hij bezat een zeer opgeruimd en 

gelijkmatig humeur, was geestig, hield van un petit mot pour rire en maakte vlug een 

geestig vers.” 

„Door zijn vroolijk uiterlijk zouden weinigen, die hem niet van nabij kenden, 

vermoed hebben dat mijn vader zoo ernstig en mild geloovig godsdienstig was. Zijn 

geheele leven en overtuigingen rustten op de voorschriften van het Evangelie. De 

liefdevolle uitspraken, de beminnelijke troostvolle geest, gaven vreugde en vrede aan 

zijn gemoed. Gepaste en edele uitspanningen met mate gebruikt, stond hij gaarne toe; 

een aangename interessante vriendenkring, goede zeer kiesch gekozen lectuur, was 

hem een ware behoefte, en bleef hij zoodoende in de politiek en in de samenleving op 

de hoogte van zijn tijd”. 

Van Willem Hendrik’s teekentalent getuigen behalve de schetsen in het album 

zijner zuster en in dat van zijne nicht ook een grooter landschap in O.I. inkt. 

Van zijn vlotten schrijfstijl is slechts één bewijs overgebleven: de zeer 

uitvoerige brief door hem gericht aan zijn oudsten zoon bij diens aanneming als lid 

der 
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Ned. Hervormde Kerk; een brief, getuigende van zijn diep godsdienstig gemoed 

en tevens van groote levenswijsheid. Te zijner plaatse zal deze worden gegeven. 

Van zijne andere, luchthartiger zijde doen hem kennen een paar kleine Fransche 

briefjes, overgenomen in „Grootmoeder”, alsmede een in handschrift bewaard 

gelegenheidsgedichtje gericht aan mevrouw Crommelin-van der Meulen, de 

echtgenoote van het toenmalig hoofd der firma Daniël Crommelin & Soonen, ten 

wiens huize (Heerengracht 132) werd gehouden het kantoor. Willem Hendrik was 

toen Algemeen procuratiehouder der firma, en gebruikte elken middag in het 

huisgezin van den chef het noenmaal, gelijk nog zoo lange jaren daarna anderen 

deden, die de Beursbengel te vroegtijdig wegriep om tusschentijds huiswaarts te gaan. 

In een vlot geschreven Fransch gedichtje, verzoekt hij Mimi, de huispoes, om 

hare meesteres te danken in zijn naam voor alle goede zorgen en gaven ontvangen in 

het afgeloopen jaar, en maakt de gastvrouw op die indirecte wijze een elegant 

compliment. 

 

Trouwens ook de gastvrouw had reden hem dankbaar te wezen. Haar kind: 

Claude Daniël Crommelin (de latere schoonvader van Willem Hendrik’s zoon Henri, 

(blz. 68) was een dier zeventienjarigen, die de Overweldiger onder den fraaien titel 

van Garde d’honneur, uit de aanzienlijke kringen zijner kersversche onderdanen. als 

verkapt onderpand hunner getrouwheid liet overbrengen naar Frankrijk. Niet zonder 

heftig protest van vader Crommelin! Daniël Boissevain G. Jzn. schrijft op 17 Juni, 

1812 in zijn dagboek: „Crommelin en zijn zoon naar het Verbeterhuis gebracht 

wegens weigering Garde d’honneurschap. Hun zij hulde 

Hulde! Want welke gevolgen zulke weerspannigheid kon hebben, had Daniël 

Boissevain gezien bij zijn bezoek in 1804 aan de Marinewerf te Antwerpen. „Onder 

degenen, die het zwaarste werk moeten doen, zagen wij ongeveer 300 à 400 

galeislaven gekleed in het rood, en twee aan twee met zware ketenen aan elkaar 

geklonken. Men verhaalde ons, dat onder hen de aanzienlijkste persoonaadjes zich 

bevonden, en dat hunne misdaad veelal bestond in de conscriptie tegengewerkt te 

hebben, of als milicien gedeserteerd te zijn”. (Ch. Boissevain. Onze Voortrekkers). 

In die hachelijke tijden was dan ook zulk een openlijke verzet door een 

voornaam Amsterdammer, lid van de Tribunal de Commerce, van politieke beteekenis 

niet door de vingers te zien. Immers het Fransche gezag kon zich alleen handhaven 

door strengheid. Ten slotte zag dan ook de jonge Claude zich verplicht het uniform te 

trekken, en werd opgestuurd naar Frankrijk. 

Doch het verblijf aldaar was niet van langen tijd. Overgelukkig schrijft moeder 

in haar aanteekenboekje (thans in bezit van schrijver dezes) 27 Januari 1813: „C.D. 

terug gekomen als Garde d’honneur”. 

Zulks was te danken aan Willem Hendrik’s tusschenkomst. Wegens zijne 
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bijzondere gevatheid, menschenkennis en vlugheid in het Fransch, had deze op 

zich genomen den jongen Claude en den eveneens als Garde d’honneur opgepakten 

Barensfeld terug te voeren uit Metz naar Holland. 

 

Dat Willem Hendrik in zoo nauwe betrekking stond tot de Crommelins, was 

geen wonder. Zijne zuster was immers een jaar na het overlijden van hunnen vader, 

gehuwd met den oom van den jongen Claude Daniël: Gulian Daniël Crommelin, lid 

van het Huis van Negotie Daniël Crommelin en Soonen (blz. 32). 

Cornelia Nolthenius was begaafd met een bijzonder fijn verstand en helder 

oordeel, beide gescherpt door de lectuur van klassieke schrijvers en doordien zij 

veelal tegenwoordig was bij de gesprekken der geleerde mannen, die haar vader om 

zich verzamelde. 

Geen wonder dan ook dat hare zienswijze zeer dikwijls werd gevraagd. Ook … 

hare hand, al was zij niet mooi of bijzonder bevallig, eerder klein en eenigszins gezet. 

Doch met goed gevormden gebogen neus, lieve verstandige oogen, meer brunet dan 

blond, opgeruimd hoewel toch ernstig, was zij een aangename verschijning. 

(„Grootmoeder” blz. 114.) Aangezien haar huwelijk kinderloos bleef, hechtte zij zich 

des te meer aan haar broeder; en toen deze zijn Deensche bruid thuisbracht, aan diens 

vrouw, Julie Tutein. Want onverwacht namen Willem Hendrik’s omzwervingen een 

einde, en vestigde hij zich getrouwd in zijne geboortestad. 

 

Huwde zijn grootvader Balthasar te Amsterdam eene refugiée; zijn vader aldaar 

eene Amerikaansch-Hollandsche, Willem Hendrik zelf vond door toevallige 

omstandigheden zijne bruid in den vreemde. 

Tijdelijk luwde de Napoleontische storm; en de kunstlievende jongeling maakte 

daarvan gebruik om te gaan bezichtigen de unieke verzameling kunstwerken, welke 

de overwinnende Fransche legers uit aller ‘s Heeren landen als trofeeën hadden 

weggesleept naar Parijs, toen nog hoofdstad eener republiek, maar toch reeds 

schitterend in keizerlijke pracht. 

In het hotel aldaar, waar Willem Hendrik afstapte, trof hij aan de familie Tutein, 

enkele dagen te voren aangekomen uit Kopenhagen in twee reisrijtuigen. Het 

gezelschap bestond uit den 52 jarigen Thierry Tutein, diens één jaar jongeren broeder 

Peter — tevens zwager, want zij hadden zusters gehuwd — de 42 jarige echtgenoote 

van laatstgenoemde, en i: Julie, de 21 jarige dochter van dit echtpaar. Het viertal 

natuurlijk vergezeld van de toenmaals onvermijdelijke mannelijke en vrouwelijke 

bedienden. 

Den 14 April 1803 vertrokken uit Denemarken’s hoofdstad, was niet Parijs, 

doch zuid-Frankrijk einddoel hunner reis. Thierry en Peter n.l. hadden 

handelsbelangen 
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in Cette — een havenstad aan de Middellandsche zee — en Pauline, Peter’s 

echtgenoote, wenschte te Montpellier (een twintigtal kilometers oostwaarts van Cette) 

hare tweede dochter Emilie te bezoeken, die aldaar een paar jaar geleden was gehuwd  

met Jacques Cazalis. Daarna zoude zij voor hare rheumatiek de zwavelbaden 

gebruiken van Bagnières sur Luchon in de Pyréneeën 1). 

De familie Tutein stelde zich voor een zestal weken te vertoeven te Parijs en te 

genieten van de heerlijkheden der ville-lumière. Willem Hendrik — die zooals wij 

weten, Parijs goed kende — bood zich aan als cicerone. Namen de ouderen gaarne dit 

ook de jonge dame was zulks niet ongevallig... 

 

                                                

 
1) Zie hier de eigenaardige reden, waarom niet enkel de Tuteins, doch vele handelsmannen uit het zich 

begaven naar die schijnbaar weinig beteekenende zeestad. Cette — dat onlangs hernam haar ouden naam Sète — 

was tijdens en door de oorlogen der Fransche republiek een havenstad geworden van betekenis; en zoude dit straks 

nog meer worden door het Continentale stelsel, dat de Noord-Europa geheel stop zette. 

Dichter dan Marseille gelegen bij de poort der Middellandsche zee: Gibraltar, Was Cette de aangewezen 

losplaats voor schepen uit Oost- en West-lndië, Zuid- en Noord-Amerika, welke zich wegens den oorlogstoestant 

niet dorsten wagen in de nabijheid der Engelsche kust. De goederen te Cette ontscheept, werden overgeladen in 

platboomde vaartuigen, welke door een uitgebreid kanalen-net den Rhône bereikten te Beaucaire (gelegen 

bezuiden Avignon) om dan door paarden en muilezels dien stroom te worden opgetrokken tot Lyon. De daar 

ontladen goederen werden vervolgens per as vervoerd naar alle landen van Europa, zelfs naar Nederland! Daniël 

Crommelin & Soonen te Amsterdam hadden dan ook een correspondent te Cette. 

Wel was dit vervoer omnachtig en kostbaar, doch hoe anders te ontkomen aan de Engelsche kapers? En dat 

gelijke omstandigheden tot gelijke handelwijze dwingen, bewees de wereld-oorlog, welke opnieuw Cette maakte 

tot handelscentrum. Immers nu de vrees voor Duitsche onderzeeërs deed mijden Rotterdam en Amsterdam — de 

Rijnmonden van Zwitserland — werd Cette door de autoririten te Bern aangewezen tot stapelplaats der over zee 

aangevoerde goederen. 

Verscheidene Denen vestigden zich tijdens de Napoleontische oorlogen daar ter plaatse tot het in nemen en 

noordwaarts verschepen der overzeesche handelswaren. Nog is die nederzetting niet helemaal opgeheven. zoo 

woont er bijv. een afstammeling der Tuteins, Adolphe Frisch, die evenals zijn grootvader en vader, zijne zonen 

zendt naar Kopenhagen ten einde daar den Noordelijken handel te leeren. 

Peter Tutein hield zich meertralen te Cette op, want hij had er niet enkel belangen als groothandelaar, ook 

als reeder. Uit een brief zijner dochter Julie blijkt dat hij indertijd niet minder dan elf schepen liet varen op de 

Oost. 

Tot de voornaamste import-artikelen van Cette behoorden de zoogenaamde vins de liqueur, wijnen met 

alcohol gehalte, zeer gezocht in het Noorden: Madeira, Xerès, Porto; en ook de toenmaals geliefde rum uit de 

West-lndische eilanden. Zóó was de navraag naar die wijnen, dat toen de aanvoer uit zee meer en meer 

belemmering ondervond, de Cettenaars een Ersatz zochten: de vins mutés; Dank toch de zuidelijke zon, kon men 

daar „madéfiseeren” de Wijnen uit Languedoc en Rousillon. Deze, aanvankelijk in den handel gebracht als vins 
Carthagènes, prijkten weldra fier met de etiketten der uitheemsche gewassen; en wellicht zelfs streelden zij meer 

dan de origineele de Noordelijke kelen, zoo gesteld op most „dat op de tonge bijt”, gelijk Vader Cats zong, 

misschien wel uit eigen ondervinding. 
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Een mooi geslacht, de Tuteins! Niet het minst in de vrouwelijke leden. 

Friederike Brun, geb. Münter, gevierd als dichteres, vriendin van mevrouw de Staël 

en van Bonstetten, echtgenoote van een Deensch bankier, wiens huis gastvrij open 

stond voor alle mannen van talent en verdienste, heeft hare Deensche meisjesjaren 

geschetst in Wahrheit aus Morgenträumen. En hoewel zij haar eigen persoontje 

gansch niet onbevallig vindt, erkent zij volmondig dat zij niet is te vergelijken met de 

schönen schwestern die demoiselles Tutein — waarbij zij doelt op de nichten van 

Thierry en Peter Tutein (hunne latere echtvriendinnen Frederica en Pauline Tutein). 

Dat de dochters en kleindochters later niet minder bewonderd werden, leeren de 

biografieën van een Deensch componist: Weijse, en van een Deensch dichter: 

Winther. 

Natuurlijk was dan ook Willem Hendrik niet de eerste, die getroffen werd door 

Julie’s bevalligheid en geest. Reeds had zij als achttienjarige eene hopelooze liefde 

ingeboezemd aan den zoo even genoemden musicus, wien dezelfde Friederike Brun 

noemt. „gleich gross als genievoller Improvisator auf dem Piano, als Harmoniker und 

Componist”. En zijn buste op een der Kopenhaagsche pleinen bewijst dat niet alleen 

deze dame hem zoo hoog schatte. 

Berggreen heeft in Weyse’s levensbeschrijving (1876) uitvoerig verhaald het 

verloop dier eenige liefde van den componist. In „Grootmoeder” is dat gedeelte zijner 

biographie overgenomen, en daarheen worde dus de lezer verwezen. 

Hoe levendig bleef in Denemarken de herinnering aan die idylle, bewijst het in 

1921 verwerken van dat geval tot een tooneelspel met zang: Gamle Melodier 

„Tijdsbeeld uit 1800”, met muziek ontleend aan Weyse’s composities1). Sedert werd 

niet enkel dat land, maar zelfs het onze overstroomd met gekleurde prentbriefkaarten, 

— ook grootere chromo’s — naar de schilderij door professor Carl Thomsen (zoon 

van een generaal, verwant aan de Tuteins) in 1892 vervaardigd en betiteld: Weyse i 
det Tuteinske Hus. Dit stelt voor den begaafden jongeling van goeden huize, 

improviseerend op het klavier in Julie’s ouderlijke woning. Julie zelve — de slanke 

gestalte gehuld in een wit zijden Empire kleed, waarover achteloos is geworpen eene 

oranjekleurige écharpe — is in een leuningstoel op den voorgrond als verzonken in de 

droomwereld, welke haar voortoovert Weyse’s spel2). 

                                                

 
1) Het weinig talentvol geschreven tooneelspel verscheen niet in druk. Wèl de daarbij behoorende muziek 

van Weyse. (Peter Fris, Kopenhagen). 
2) Reeds vroeger werd naar dit schilderij (dat volgens algemeen oordeel een der beste is van Thomsen) 

eene groote photogravure vervaardigd. Deze wordt hiernevens verkleind weergegeven. Welken indruk Weyse’s 

improviseeren maakte op de toehoorders, schetst Friederike Brun in haar reeds vermeld werkje, dat tot ondertitel 

draagt: Ida’s aesthetische Entwicklung. Daarin wordt beschreven het mimisch dansen harer hoogst begaafde 

dochter Ida; in welke kunst het jonge meisje zoozeer uitmuntte, dat mevrouw de Staël aan dat talent een hoofdstuk 

wijdt van haar boek over Duitschland. Friederike Brun nu schrijft de ontwikkeling van dat talent toe aan Weyse’s 

spel. Dat geimproviseerd dansen war nur möglich durch seine hohe und eigenthümliche Art des Phantasierens. 
Wie Gottesworte des Herzens und des hohen Sinnes, greift er (de linkerhand van den toonkunstenaar) mächtig 
duch, ordnend, und gebittend, während die rechte Hand auf den Flügeln der Phantasie in üppiger Tonfülle 
dahinschwebt. 
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Doch wimpelde Julie den toonkunstenaar af met de ietwat hardklinkende 

woorden: „Ik ben wel geen prinses, maar” …, en zond zij aan een zekeren 

Oberstleutnant en Kammerjunker, die bedelde om een harer zwarte lokken, een vlokje 

van haren witten poedel, met deze toelichting: Der Kummer hat in Nacht. Die 
schwarzen Locken weiss gemacht, de Amsterdamsche koopmanszoon vond gunstiger 

onthaal, gelijk zal blijken. 

 

De zes Parijsche weken hadden de kennismaking niet enkel hernieuwd doch ook 

inniger gemaakt, en Willem Hendrik’s verzoek om het gezelschap te mogen 

vergezellen naar het Zuiden, werd dan ook gaarne ingewilligd. De Juni-maand moge 

hedendaagsche reizigers het zuiden van Frankrijk doen ontvluchten, in waarheid is 

dan dat Zuiden op zijn mooist, en de tocht van Parijs naar de Middellandsche zee 

verrukkelijk. Twee wegen leidden toenmaals naar Lyon — het noodwendig 

tusschenpunt van eene reis naar Montpellier en Cette. De een liep door de 

Bourbonnais; was de langste, maar ook de mooiste; dan werd opgehouden te Orleans, 

Gien, Nevers, Moulins, Roanne en Tarare. De andere weg liep door de Bourgogne, 

over Fontainebleau, Sens, Auxerre, Joigni, Autun en Chàlons. Dezen koos 

vermoedelijk het reisgezelschap, want dan was slechts een drietal dagen over 

hobbelige wegen te hotsen. Te Chàlons toch scheepte men zich in, en voer op de 

diligence d’eau de Saône af; een tocht zonder gevaren, aangezien de rivier — zooals 

een 18de eeuwsche reiziger het uitdrukt — zelfs weifelde of zij zich naar de Loire of 

wel naar den Rhône zoude wenden. Een spelevaart dus tot Lyon van twee etmalen! 

Dáár was over te stappen op de coche d’eau, en den Rhône af te zakken tot 

Avignon of Beaucaire. 

Geen kinderspel! „Le sang méridional qui coule dans mes veines, va avec la 

rapidité du Rhône” schrijft Napoleon uit Valence. Inderdaad, pijlsnel spoedt die 

bergstroom zeewaarts, en op zijne klippen en tegen de pijlers zijner steenen bruggen 

verging dan ook menig vaartuig. 

Racine herdenkt huiverend: ces gros rochers — Auteurs de mainte sépulture. — 
Et dont l’effroyable figure. — Fait changer de visage aux plus hardis nochers. En 

mevrouw de Sévigné is er bijna gebleven; zoo óók — een jaar vroeger — hare 

dochter. Geen vaart werd dan ook ondernomen, zonder dat de schipper met luider 

stem had gebeden een Vader-onzer, eerbiedig nagepreveld door de heele bemanning. 

En dan de mistral! Die noordelijke stormwind, welke alle scheepvaart stremt, en 

Chateaubriand noodzaakte zich verscheidene dagen op te houden te Tournon. In 
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zijne Mémoires d’outre Tombe schrijft hij dat het hem toen te moede was als 

voorheen in Amerika aan den oever van een wilden stroom. Ook George Sand, 

Musset en Stendahl hield die stormwind vast op hunne beruchte Italiaansche reis. 

Wat heerlijke gelegenheid kon zulk een Rhônevaart dus zijn voor een  jongeling 

en een meisje om elkanders goede of slechte eigenschappen te leeren kennen : hunne 

koelbloedigheid of vrees, zelfbeheersching of zenuwachtigheid, gelatenheid of 

ongeduld — eigenschappen welke beslissen over later huwelijksgeluk. 

Doch niet enkel menschenkennis bevorderde de Rhône-vaart. Was poëtischer 

afglijden denkbaar naar het Zuiden? En welk een Zuiden! Niet zóó doet de 

Italiaansche zon het landschap fonkelen, teekent niet scherp af het silhouet der bergen 

tegen het diep blauwe uitspansel. Nergens zijn op dat schiereiland de rotshellingen 

zóó fel gekleurd: verblindend wit, òf bloedrood òf hel geel; noch stijgen dààr uit de 

dalen zoo vele duizenden geuren omhoog van bloem en kruid, als uit de Rhône-vallei, 

wanneer eindelijk de stroom zich heeft losgeworsteld uit de engten van Donzère, en 

den reiziger verplaatst — niet naar Zuid-Europa — maar naar het hartje van Afrika! 

Want zelfs Sicilië schijnt noordelijk, vergeleken met Provence en Languedoc. 

Zulk een vaart is meer dan eene verrassing: eene openbaring. Hoe moet het dan 

ook de Deensche Julie en de Hollandsche Willem Hendrik te moede zijn geweest in 

zulk een geheel nieuwe wereld! Doch hoe die indrukken onder woorden te brengen? 

Slechts een dichter bij Gods genade kan zulks doen. En heeft dat gedaan in de meest 

klankrijke en tevens meest zoetvloeiende taal, welke ooit in Gallische landen werd 

gesproken: die der Trouvères. Frédéric Mistral, die als jongeling Mireille dichtte, 

heeft in 1897, als zeven en zestig jarige met niet minder vuur beschreven een 

Rhônevaart, zooals niemand ooit vóór hem, en ook niemand meer na hem kan doen. 

Want de dichter had nog in zijne jonge jaren gekend het bedrijvige leven op dien 

stroom, nu volkomen stil gelegd door spoor en auto. 

Die Rhònezang: Lou Pouèmo d’òu Rose verheerlijkt het schippersgilde — de 

Nautae Rhodanici — van welke de heugenis tot in het verst verleden reikte; thans 

helaas te niet gegaan. Uno raço d’ome caloussudo, sterk van spieren en met stalen 

zenuwen; want het boegseeren der lange sleepen op dat verraderlijke water eischte 

niet minder beleid dan kracht. 

Uitvoerig beschrijft Mistral die bont-samengestelde sleepen. En waar hij zelf 

vertolkte zijn Stroomzang in het Fransch, kan beter dan mijn gebrekkig Hollandsch, 

zijne vertaling weergeven het oorspronkelijke, dat voortsnelt in tienvoetige versmaat. 

Maitre Apian, lui, avait l’équipage le plus fameux de toute la rivière. Il possédait, 

pontées ou non pontées (vaartuigen met dekken, en open vaartuigen) sept bonnes barques 

construites en bois brut: le „Caburle” d’abord, avec sa cabine qui s’élevait en poupe, sous 

laquelle chacun la nuit dormait dans son hamac. (Niet de passagiers; deze overnachtten op de 

aanlegplaatsen en gebruikten ook daar het middagmaal) 

 



 RHÔNEZANG. 631 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

puis la penelle ou barque civadière, qui portait la páture des chevaux (de lijnpaarden, 

noodig voor het weer stroomopwaarts trekken der vloot); puis à la suite, le bateau de carate, 

puis sisselande toute plate, convexe sur l’avant, carrée sur l’arrière; deux grandes savoyardes 

à transporter les houilles de amarrés Givors et une sapine pour charger les châtaignes 

vivaraises. Sans compter deux coursiers ou chaloupes amarrés sur les flancs de la flottille, 

pour embarquer les gros chevaux haleurs qui, sur la berge, au retour de Provence, 

gaillardement remontaient le convoi. 

Waarlijk geen klein aantal lijnpaarden! Patroon Apian voerde er niet minder 

dan tachtig mede „à queue rognée, qui n’avaient pas leur pareils sur le Rhône”. En 

toch een niet te groot getal als sterke regenval in de nevendalen zwellen doet den 

stroom. Dan moesten de beesten op sommige gedeelten tot de borst toe door het water 

waden, „aux coups de fouet du baile (de hoofdman) du halage et aux jurons des 

charretiers brutaux”. 

Au câble d’avant de la grande barque vingt-huit étalons étayent leurs efforts, 

séparément, quadrige par quadrige, avec leur conducteur de quatre en quatre. On joint dix 

couples sur le câble d’arrière ; au câble de carate une douzaine ; au restant des bateaux ou de 

la rigue le reste des superbes grands chevaux. 

Duurde de stroom-afwaartsche vaart onder gunstige omstandigheden slechts een 

paar dagen, met het terugkeeren naar Lyon waren een twintigtal etmalen gemoeid, als 

zomers de Rhône laag en effen vloeide (lisse). Doch in den winter dertig à veertig, 

wegens het korter worden der dagen en den grooteren afvoer van den stroom (l’eau 

fière). Bestond de vloot uit allerlei soort vaartuigen, niet minder bont was hare lading: 

Sons les bannes de toile écrue — schrijft Mistral — s’élevant en triangle et en dos 

d’âne, les passagers, les ballots, les denrées de toute condition, de toute forte, les soieries de 

Lyon, magnifiques, les cuirs roulés et les bottes de chanvre, tout bien rangé, tout bien 

enregistré par l’écrivain aux lettres de voiture, avec tous les produits que l’industrie fabrique 

dans le nord, gisent à profusion. 

Onderweg werden nog ingeladen planken, balken, duigen en hoepels; elders 

vaten bier „blonde et brune qui, mousseuse, va délecter, tout le temps de la foire, dans 

les tavernes et bazars de Beaucaire, les gosiers assoiffés des buveurs”. Ook nog — te 

Valence — „un beau petit essaim de dames gaies”, met dezelfde bestemming. Lager 

af, te Ancone: 

Mais que cela sent bon! Sur le Caburle ils ont embarqué vingt sacs de violettes, récolte 

qui s’en faite au Mézenc ct à Sainte-Eulalie ou soit vers le Grand-Serre ou la Val-Drôme. De 

cette sécherie de la fleur au col tors le Rhône tout entier aussitôt se parfume. 

Bij de terugvaart naar Lyon bestond daarentegen de lading uit Lombardische 

rijst, suikerbrooden en „dalles de savon que fait Marseille”, ook uit „les blés fins de 

Toulouse, les vins du Languedoc, le sel marin”, aangevoerd ten deele door de kanalen, 

die wij reeds kennen en uitmonden te Beaucaire, of ten deele door de kanalen van 
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Arles, aan welker aanleg indertijd onze landgenooten den eersten stoot gaven. 

(Hollandsche dijken op Franschen grondslag; de Gids 1890.) 

En niet minder bont samengesteld dan vloot en lading, was het reisgezelschap: 

kooplieden en kermisgasten, die de jaarmarkt gingen bezoeken van Beaucaire 

(toenmaals van meer beteekenis dan die van Leipzig), handelaars uit het Noorden op 

reis naar de Afrikaansche kust of naar het verre Oosten, die wilden mijden den 

zeeweg langs Gibraltar of ontgaan de gevaren der ruwe Alpenpassen. Ook zwakken 

van gestel, die te Nimes of te Montpellier een zachter winterklimaat zochten — de 

„Riviera” was toenmaals onherbergzaam, en zonder goeden toegangsweg. Ten slotte 

toeristen zooals de president de Brosses, indertijd berucht wegens zijne strubbelingen 

met Voltaire, nu alleen nog bekend door zijn reisverhaal, dat echter het groote gebrek 

heeft te geestig te zijn; want geest verschroeit het teere plantje: Poezie… 

 

Daar roept te Vernaison — een twaalftal kilometer stroom-afwaarts van Lyon 

een rijzig jongeling den sleep aan. „Pousse au royaume, ho!” (Royaume — Reiaume 

noemen „les bonnes gens du peuple qui l’ont gardé, le cri des souvenances” den 

rechter Rhône-oever, daarentegen Empire — Empèri — den linker. Herinneringen aan 

een lang verleden, toen de stroom het Heilige Roomsche Rijk scheidde van dat der 

Fransche koningen.) „Nous y sommes! Voilà! — . antwoordt patroon Apian — On 

appuie au timon, et le prouvier (de stuurman) jette le câble à terre. 

 

Dès qu’on touche, apparait tout d’un coup, là, un jeune homme blond qui, dégagé, 

monte sur la grand’ barque.... Et quel est il? C’est le prince d’Orange, le fils ainé, dit-on, du 

roi de Hollande. Et de toute façon les langues conjecturent: et pour les uns Ce n’est qu’un 

éventé, qu’un drille, assurent ils, qu’une tête fêlée, qui, se brouillant avec le roi son père, à dû 

partir pour courre l’aventure, le guilledou, la pretentaine, à travers le pays. Selon les autres, il 

s’est opiniâtré tant et tant sur les livres, il s’est acoquiné tellement à l’étude, qu’il en est, le 

pauvret, tombé en chartre, comme un enfant qui mange de la cendre; et vers le Rhône les 

médecins l’ont envoyé boire le bon soleil qui ravigote, boire le souffle vif du rude Maëstral. 

De tongen ratelen voort; d’een vermoedt dat de Prins meer dan genoeg heeft van 

het leven aan ‘t Hof, „et de l’ennui qui vous y mange l’àme”. De ander dat hem 

prikkelt „une folie d’amour”, en dat de Oranjevorst zoekt „la fleur d’eau épanouie sur 

l’onde où la Nymphe se cache nue”. Maar de waarheid is, volgens Mistral eene 

andere: 

Par une suggestion qui vient du sang, Guilhem (ainsi se nomme le beau dauphin de la 

nation flamande) veut rouler par le Rhône. Il veut connaitre l’aire qui le couva, la terre illustre 

qui lui transmit le noble nom qu’il porte, Orange et sa célèbre Gloriette, château fort et palais 

de ses aïeux aux temps féroce des guerres sarrasines. 

Dadelijk weet de kroonprins de harten te winnen van ‘t eenvoudige scheepsvolk 
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Il converse tous à la bonne franquette; aux Condrillots (Condrieu, stroomafwaarts van 

Vienne, was de bakermat der meesten van ‘t schippersgilde) pays des cigares de son pays—

qui fleurent comme pas l’eau et où sait tirer assez bien à la rame. 

Son portulan à la main — qu’il feuillette, (Wij, nuchterder aangelegd, zouden zeggen: 

zijn Baedeker)  le Prince transporté lors s’écria : — „Salut, empire du soleil, que borde 

comme un ourlet d’argent le Rhône éblouissant! empire de plaisance et d’allégresse, empire 

fantastique de Provence, qui avec ton nom seul charme le monde !” 

Intusschen zakt de sleep den heirweg af, welke reeds eeuwen vóór de 

Romeinen, de volkeren van de Middellandsche zee den toegang opende tot het 

Noorden van Europa. Van welk groot verleden dan ook getuigt overal de stroom! 

Haast elke stad, waar de sleep langs vaart, straalde eens in vorstelijke pracht of blonk 

uit door geleerdheid. Vienne, in vroeger tijd de meerdere van Lyon, hoofdstad der 

Allobrogen, later zetel van den primaat van Gallië; Tournon eens wereldvermaard 

wegens hare drukkerijen; Valence, nog vroeger dan Tournon zetel eener universiteit; 

Viviers, voormalige hoofdstad van de Vivarais, met een cathedraal, veel te ruim voor 

de thans zoo geslonken bevolking; Avignon, waar de Pausen zich veiliger achtten dan 

te Rome … 

Maar of Julie Tutein en Willem Hendrik Nolthenius oogen hadden voor al die 

vervallen grootheid? Werd niet juist opgebouwd een nieuw Europa? Wie 

bekommerde zich in den aanvang der 19de eeuw om het verleden! 

Heel andere gevoelens zal het landschap bij de jongelieden hebben opgewekt, 

en lou Prince d’Aurenjo kan die het best vertolken: 

Des points de vue nouveaux qui l’environnent, de l’admirable vallée, des éboulis, des 

rocs à pic aux ravines profondes, des vieux châteaux emmantelés de gloire et de la volupté de 

l’air si lumineux, Guilhem a le cœur ivre et chez le prince l’élancement d’amour ne tarde 

point à naître. 

Vergeten wij niet dat kroonprins Willem is een echte sprookjes-prins! Reeds 

zijne kleeding verraadt zulks: „Sa mante à rayures rouges où est brodé le Cor d’argent 

d’Orange, le cornet (qui) sonna dans les tirades de toutes les chansons 

chevaleresques.” 

Natuurlijk is een sprookjes-prins niet denkbaar zonder sprookjes-prinses. 

Inderdaad wenkt dan ook van den rechteroever een bekoorlijke verschijning. Doch 

geen vorstelijke: een visscherskind. De manschap der „barques ventrues” kent haar 

reeds van klein af, en noemt haar schertsend 1’Anglore (aldus heeten de grijze 

hagedisjes van den rechter Rhône-oever). 

Attendu que toujours sur les graviers elle se trainait nue sous les rayons du grand soleil, 

comme un petit lézard. Puis elle avait grandi, s’était faite arrogante et même assez jolie. Elle 

n’était que brune, mais une brune claire, ou pour mieux dire, le reflet du soleil l’avait dorée; et 

des yeux de perdrix où difficilement on pouvait deviner s’ils riaient enfantins, ou d’allégresse 

folle ou bien par gausserie. 
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Een natuurkind dat de schamele kost verdiende voor hare talrijke broertjes en 

zusjes, met het uitwasschen van het goudzand, hetwelk de Rhône medevoert. 

A genoux ou debout dans les délaissées de l’eau, sur le rivage, tout le jour, assidue, 

avec son petit crible de fer elle sassait, entremèlées au sable et aux graviers, les paillettes d’or 

que, ténues et rares, l’Ardèche charriait après les pluies. Lavées et relavées, les paillettes 

légères de là s’attachaient, luisantes, à la laine d’une peau de mouton; et bien contente, la 

pauvre, de gagner à cela sa piécette de douze ou quinze sous, un jour dans l’autre. De ses 

petites sœurs et de ses frères la nichée, foulant nu-pieds l’arène morte, un içi, l’autre là, dans 

la rivière allaient ramasser du sable son crible. 

l’Anglore springt aan boord; zij gaat haar stofgoud verkoopen op de jaarmarkt 

van Beaucaire. En ‘t frissche deerntje trekt ieders oog. Jean Roche „un vigoureux 

garçon de Saint-Maurice qui sur le cou, sans aide aucune, aurait chargé tout seul un 

tonneau plein de six barraux” (ongeveer 250 kilogram), is niet de eenige schepeling 

of reiziger die haar tracht te naderen aan boord. Doch alleen voor Guilhem heeft 

l’Anglore oogen, voor den jongeling, dien zij vermoedt te zijn — niet „een Prince 

d’Orange (ainsi que tu le fais accroire à la barquée”) — maar dat geheimzinnige 

wezen, waarvan hare moeder haar, toen ze klein was, zoo dikwijls vertelde, dat zij 

menigmaal in haar droom ziet, en waarop zij steeds tevergeefs wachtte als zij ‘s 

avonds heimelijk sloop naar den Rhône-oever: 

Un farfadet nommé le Drac. Superbe et svelte ainsi qu’une lamproie, il se tortille dans 

l’entonnoir des tourbillons où, blanc, il vous transperce de ses deux yeux glauques. Ses 

cheveux longs, verdâtres, floches comme de l’algue, lui flottent sur la tête au mouvement de 

l’onde. Il a les doigts, dit-on, et les orteils palmés, comme un flamant de la Camargue, et deux 

nageoires derrière le dos, transparentes comme deux dentelles bleues. 

Die Drac kon elke gestalte aannemen, en Guilhem kan het naïeve kind dan ook 

niet uit ‘t hoofd praten dat hij geenszins is wie zij zoekt, en maar een gewoon 

menschenkind. 

Mais je te connais, moi, de longue date — antwoordt l’Anglore beslist. — et, mon beau 

Drac, à quoi bon te cacher? Va, je t’ai deviné rien qu’à ton air de prince, à ta charnure jeune et 

fraiche comme l’eau, au bleu clair de tes yeux et à ta barbe plus dorée et plus fine que la fleur 

d’iris jaunet — En de Prins? Il n’y avait, n’en ce pas? rien d’autre à répliquer que d’embrasser 

sur le coup la follette. Devant cette foi qui le divinise (amour, c’est connu, par amour se paye) 

Guilhem d’un feu divin sent dans ses veines s’allumer le transport, courir la flamme… 

Tegen het vallen van den avond nadert de sleep een eiland: 

la Barthelasse verte, partageant le fleuve en deux Rhônes, et puis, plus rien, que le 

tournant de l’onde. Mais soudain, tel qu’un rideau de théâtre qui en aval se tire à l’horizon, les 

arbres du rivage et les collines, tout va diminuant pour disparaitre devant un colossal 

entassement de tours que le soleil couchant enflamme et peint de splendeur royale, de pourpre 

splendide. C’est Avignon et le Palais des Papes! 
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Misschien is het ‘t eenige voorrecht van den hedendaagschen toerist dat hij door 

het spoorwegraampje nog ontstellender ziet opdagen uit de eentoonige vlakte dat 

steenen gevaarte, meer kasteel dan paleis, meer rots dan kasteel. En van zoo 

ongehoorde afmetingen, tevens zóó kaal, zóó vensterloos, dat het de schepping schijnt 

van een twintigste-eeuwschen ingenieur-architect, die sluizenbouwer op den droge. 

Inderdaad, out-Heroding Herod, zijn de middeleeuwsche ontwerpers van dit 

gevaarte er in geslaagd door één enkelen steenklomp indrukwekkender silhouet te 

geven aan Avignon, dan New-York met hare tallooze skyscrapers. 

 

Nu gaat de heele bemanning van den sleep de stad in — „processionnellement, 

marchent un devant l’autre, selon leur usage, au long de la rue, à pas comptés le vieux 

patron menant la file”. De vaartuigen hebben zij stevig vastgemeerd aan de kade 

bovenstrooms van de brug, genaamd naar den H. Bénazet. D.w.z. het brokstuk dat 

overbleef van dat kunstwerk: slechts vier bogen, reikende van den stadswal nog niet 

tot halfweg den eenen Rhône-arm; want meer liet het geweld van stroom en menschen 

niet over van het twee-en-twintigtal, door welke in de twaalfde eeuw die vrome man 

beide Rhône-oevers verbond over het den stroom splitsende eiland Barthelasse heen; 

een brug weinig korter dan onze Moerdijksche en verkeersmiddel van niet geringe 

beteekenis. Want eeuwen lang verbond geen andere vaste brug de Rhône-oevers 

tusschen Lyon en Arles, en van alle kanten liepen dan ook daarheen de wegen. Zelfs 

zeer verwijderde steden doopten een harer poorten Avignon! Nu brengt Bénazet’s 

schepping alleen nog een kinderrijmpje in herinnering, het ook ten onzent 

welbekende: Sur le pont d’Avignon, on y danse tous en rond. — In welk rijmpje 

echter waarheidshalve sur is te vervangen door sous, want voor de nationale dans: de 

Farandole, is de brug veel te smal (nog geen vijf meter!) zoodat deze dan ook zich 

slingerde op de Barthelasser waard rondom de pijlers. 

Evenals de bemanning, zullen onze reizigers stadwaarts zijn gegaan. Wellicht 

zelfs nam de familie Tutein hier afscheid van sleep en patroon, om verder per rijtuig 

den tocht voort te zetten naar Montpellier. Doch waarschijnlijker bleven zij niet achter 

tot bezichtiging der merkwaardigheden van de voorheen Pauselijke residentie, maar 

scheepten zich den volgenden morgen weer in en voerden met den sleep door naar 

Beaucaire. Want beneden Avignon buigt de Rhône zich sterk westwaarts, zoodat van 

Beaucaire uit de landweg naar Montpellier aanmerkelijk wordt bekort. 

Zijn tegenwoordig Beaucaire en Tarascon als uitgestorven, nog slechts bekend 

door Daudet’s Tartarin de Tarascon en door Le souper de Beaucaire, schuchtere 

eerstelinge van den later zoo geweldigen Corsicaan, toen ter tijde boden die stedekes 

een verrassend bedrijvigen aanblik. Van alle kusten der Middellandsche zee, zelfs uit 

Engeland en Noord-Frankrijk stevenden daarheen rijkbeladen vaartuigen : 
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les uns portant là voile aiguë, latine la plupart, d’autres quadrangulaire: allèges d’Arles 

et trois-mâts de Marseille, les tartanes de Gênes ou de Livourne, les brigantins d’Alep, les 

balancelles de Malaga, de Naples et de Majorque, les goélettes anglaises ou du Havre-de-

Grâce, les groins-de-porc d’Agde et de Cette et les trabacs noirs de l’Adriatique. 

Zelfs Amsterdam in haar gouden tijd heeft niet gekend zulk een bonte 

mengeling van naties als de jaarmarkt bracht naar Beaucaire, waar — om tot ijver aan 

te sporen — de consuls het eerst aangekomen vaartuig schonken een vet schaap, 

welks vacht dan werd geheschen als zegeteeken in de mast. 

Die jaarmarkt was der bezichtiging waard, en Mistral wijdt er dan ook een 

heelen zang aan; doch de Tuteins zullen zich slechts in het stadje hebben opgehouden 

juist den tijd noodig om in te spannen, want de reis had al lang genoeg geduurd. 

Niet alzoo l’Anglore en haar „beau Drac” Guilhem, die zij in haren eenvoud 

vreest elk oogenblik te zien onderduiken in zijn domein: de Rhône-stroom. 

Au Rhône, enfant! et qu’irais-je donc faire? le prince répondit, maintenant que je vois, 

maintenant que je tiens celle que j’ai voulue! — Que feras-tu de moi? — De toi, mignonne, ce 

que moi je ferai? ma comtesse fantasque de Mont-Dragon ou, si tu aimes mieux, d’Orange.... 

Zoo keuvelend slentert het paartje over de jaarmarkt „mais ne voyant rien”. 

Daar roept een goudsmid l’Anglore aan, die nog steeds niet ten gelde maakte haar 

uitgewasschen goud. De Prins verzoekt dezen uit dat goud te smeden „deux bagues 

lisses de fiançailles: mettez le Drac sur l’une, un lézardeau sur l’autre.... Ce sera notre 

foire de Beaucaire”. 

Intusschen heeft de sleep van patroon Apian opnieuw geladen, en zal den 

terugtocht aanvaarden naar Lyon. Ook gaan aan boord l’Anglore en de Prins, in wie 

zij steeds ziet de „Drac”, en die nu haar waan niet langer wil verstoren. Aanvankelijk 

gaat de vaart voorspoedig. 

Or sur l’arrière de la seconde barques tous deux assis, petite Anglore a repris son devis, 

bien à la douce, avec son Guilhemin: J’ai à te dire, fait Guilhem à la belle, que nous autres, les 

amoureux divins, rois de la terre et souverains réels de la nature, ne pouvons pas nous marier 

comme sont tous.... Et nous nous marierons, dit la fillette, comment? … Rappelle-toi dans la 

mémoire, lui répondit le rêveur hollandais, ce roc taillé, mystérieux, au pied duquel 

bouillonne la fontaine de Tourne … Heel goed kent het meisje die gevaarlijke draaikolk: le 

Drac y serpente. C’est là-même — antwoordt de prins, que nous allons, petite Anglore, nous 

lier... 

Na vier dagen jagen aan de lijn, is de sleep opgetrokken tot even boven de 

Heilige Geestbrug. „Soudain s’élève dans le lointain du nord, un sourd 

bourdonnement.” Geweldiger en geweldiger wordt het onheilspellend geluid. Daar 

schiet uit een kromming van de rivier, plotseling pijlsnel den stroom af, recht op den 

sleep aan „un long bâteau à feu” : de eerste stoomboot op den Rhône ! 
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Tout l’équipage redressa les bras, à l’aspect du monstre. En poupe, Maitre Apian, 

devenu pâle, regardait muet la barque magique, la barque dont les roues battaient commes des 

griffes, et qui soulevait des vagues énormes et formidablement fondait sur lui. 

Wijk uit! brult hem toe de kapitein der stoomboot, „mais tel qu’un rouvre, 

inébranlable au timon, le vieux maitre lui répondit: Mandrin! que le Cabrule s’écarte 

devant toi? Le Rhône est nôtre.” Doch een der schoepen van de raderboot haakt zich 

vast in het boord van een der pramen, de boeg van het ijzeren gevaarte bonst — 

zonder dien te doorsnijden — tegen een der trossen aan welke de lijnpaarden opwaarts 

trekken de flottille. De stoomboot voert zoodoende den geheelen sleep stroomafwaarts 

mede, de vaartuigen worden door elkander geworpen, de lijnpaarden in het water 

gezeuld. En de Caburle stoot zich te pletter tegen een pijler van de brug, onder welke 

zooeven veilig was doorgevaren. 

L’Anglore, muette l’œil clos n’est plus de ce monde: étroitement serrée au bras du 

prince qui du haut de la proue guette la catastrophe, et confiante en plein dans sa croyance 

douce, il lui pendre l’essor dans le ciel ... 

Allen worden gered, alleen de twee gelieven laat de Rhône-stroom niet los. 

Maar de heele vloot is verloren en alle koppels paarden zijn verdronken. 

C’est la fin du métier! — roept Apian uit. — Et alors, de l’épaule au tour de la ceinture 

ayant enroulé sur leur corps, les câbles et les restants d’agrès qu’ils avaient recueillis, à pied 

toute la troupe, en suivant la rivage, remonte vers Condrieu, sans autre plainte. 

Aldus eindigt — sober als een Epos der oudheid — Mistral’s stroomdicht. 

Zwanenzang der Rhône-sleepvaart, óók van haar Schippersgilde, met al zijne 

vreugden, reuze-feestmalen, moeiten en gevaren. Doch niet enkel treurdicht — wat 

trouwens niet is te verwachten van een zoon van het zonnige Zuiden, waar zóó ras 

vervagen de nevelen. Oók jubelzang is lou Poèmo d’òu Rose, verheerlijkend wat 

nimmer zal ondergaan, zich verjongt van geslacht tot geslacht: het enthousiasme der 

jeugd, de pas ontloken liefde met hare onschuld en illusies. Zoo ook vernieuwen zich 

in eeuwigen kringloop de wateren van den Rhône, telkens omhooggetrokken uit den 

Oceaan, telkens — om Vondel’s beeld te bezigen — wederom neerschietend van de 

steile rotsen naar ruimen boezem toe. 

Een Hooglied is Mistral’s minnedicht — want het einde is niet droevig, 

integendeel schut beide gelieven voor ellendige werkelijkheid — een passend 

bruiloftsvers voor allen, die elkander vonden op een Rhônevaart. En waar zoo korten 

tijd na behouden aankomst, Julie Tutein en Willem Hendrik Nolthenius zich in den 

echt verbonden, er alle reden om met Mistral’s bezielden zang in te leiden dat 

heugelijk gebeuren. 

 

Ruim zeventig kilometer ligt Montpellier westelijk van Beaucaire. Welk een 
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tegenstelling vormt de doodsche stilte van het schaarsch bevolkte Languedoc 

met het bedrijvige leven op den Rhône-vloed! Stil is de weg, stil ook het landschap. 

Want hoe bekoorlijk ook, la gueuse parfumée leidde (toenmaals althans) een zeer 

armoedig bestaan. Te ijl is daar de lucht wegens de ontzettende droogte, dan dat als de 

zonne brandt, ook maar de minste damp eene beschermenden sluier zoude werpen 

over de rulle akkers. (Geheel anders dan ten onzent, waar feitelijk zelfs de helderste 

dag is nevelachtig, al zijn wie er wonen, zich daarvan onbewust, en wordt slechts 

daardoor getroffen de vreemdeling uit hooger streken). Zelfs wie in zuid-Frankrijk 

zijn geboren en getogen, verschrikt de zonnebrand daarginder! 

Zulks kan dan ook niet verbloemen Marie Girard, nu mevrouw Gasquet, eene 

echt provençaalsche, in tegenwoordigheid van Mistral door zijn discipel Marius 

André gekroond op de rotsen van Baux tot „Reine du Félibrige”. 

Ah, que la vie est poignante au pays du soleil! Il a horreur qu’on l’affronte, notre soleil, 

quand il règne l’été et veut être seul. Pas un bruit; la terre couleur de cendre s’effrite, l’écorce 

des arbres se fend, le silence pèse abominable sous le ciel férocement vide. Malheur à ceux 

qui bravent cette splendeur de fournaise. Le soleil a tôt fait de leur pomper le sang, de sécher 

leur moëlle, de faire éclater leur cervelle. Nous en avons peur comme du destin, nous, le 

peuple de la Méditerranée … 

Ongetwijfeld haastten zich dan ook onze reizigers naar de koele schaduwen van 

Château-bon, het gekocht landgoed door Peter Tutein kort te voren. (le 7 

Vendémiaire, An 9). Westwaarts van Montpellier, op den weg naar Laverune, drie 

kwart uur gaans uit stad, leidt — afslaande ter rechter — een lange oprijlaan van 

zware platanen naar een park met hoog opgaande, altijd groene eiken, aan welks einde 

op hoog terras, verrijst een bekoorlijke achttiende eeuwsche huizinge. Vóór de 

Revolutie een Markiezaat — Château-bon, dit St. Hilaire — herinneren aan vroegere 

onrustige tijden de noordwaarts van de woning op het voorplein gelegen lang 

gestrekte massive bouwsels met spaarzame lichtopeningen aan de wegzijde, en 

waaruit opsteken zware vierkante torens, bekroond door een weergang. Dit zijn — ter 

rechter — de stallen, terwijl aan den anderen kant een groot boerenbedrijf is 

ondergebracht. Want voormaals was elk kasteelheer ook landbouwer, en te Château-

bon werd en wordt nog die traditie in eere gehouden. 

Het heerenhuis aan de zuidzijde van het voorplein, staande op de plek van het 

vroegere kasteel, voert daarentegen den beschouwer naar zorgeloozer tijden, naar die 

stilte vóór den storm, toen het gezelschapsleven zich rustig kon ontwikkelen en 

verfijnen — zooals nooit te voren of daarna — en welker architectuur zoo volkomen 

harmonieert met dien gelouterden smaak. 

De terreingesteldheid veroorloofde het huis op te trekken juist op den 

zuidelijken, loodrechten rand van het rotsvlak, aan welks voeting zich uitbreidt de 

tuin, met zijne vele vijvers, springbronnen en bosschages, omzoomd door lanen met 

hoog geboomte. Toegang tot dezen tuin geven breede trappen, welke ter weerszijden 

afdalen 
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van het terras, dat opgetrokken uit natuursteen, zich uitstrekt langs den 

zuidelijken gevel der huizinge. 

Op het terras staande, glijdt de blik van den beschouwer zuidwaarts over zacht 

golvende, geleidelijk naar zee afdalende landouwen, welke overgaan in breede 

lagunen, door een smal strand gescheiden van het glinsterende watervlak. Op dat 

strand — recht tegenover Château-bon, op ongeveer twee uur afstands — ligt het 

visschersdorpje Palavas (nu een badplaats) aan den mond van een smal riviertje: de 

Lez; in de middeleeuwen — toen Montpellier nog als koopstad wedijverde met 

Marseille — een druk bevaren waterweg. 

Rechts in de verte, blauwt aan den horizon in eenzaamheid omhoog de 

rotsklomp waartegen Cette leunt; even ver weg ter linker — doch alleen zichtbaar bij 

zéér helder weer — flikkert deinend, op de scheiding tusschen de moerassen van de 

Crau en de waterplassen der Camargue, de torenhooge ringmuur waarachter schuil 

gaat Aigues-mortes: de veste welke den vromen Lodewijk en diens kruisridders zag 

uitvaren op hun laatsten noodlottigen tocht. 

 

Onder de bogen van het terras ligt de Oranjerie. Uit de rots, welke het huis 

draagt, en den achterwand vormt dezer 

ruimte, ontspringt la Source de Diane, 

een bron van heerlijk frisch water, dat in 

het vertrek een aangename koelte 

verspreidt en die Oranjerie maakt tot het 

geliefde toevluchtsoord bij zomerhitte. 

Die bron heeft niet opgehouden te 

vloeien, en schrijver dezes heeft er zich 

onlangs aan kunnen verkwikken, evenals 

zoovele jaren geleden Julie Tutein en 

Willem Hendrik Nolthenius. En is de 

veronderstelling te gewaagd, dat in die 

stille, als door de natuur gewijde ruimte, 

werden gefluisterd de woorden, welke 

beslisten over hun verder lot? … 

 

Terwijl de heer en mevrouw Tutein deze ernstige zaak in overweging namen — 

aldus verhaalt Pauline Kemper—Tutein Nolthenius in hare Familie-herinneringen — 

deed mijn vader een reize door Spanje.1) 

 

                                                

 
1 Men bedenke dat de Spaansche grens ligt dicht bij Montpellier. En vermoedelijk zal Willem Hendrik wel 

dat land niet heel ver zijn ingetrokken! 
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Bij zijn terugkomst ontving hij het jawoord, en nu vertrok hij franc étrier naar 

Amsterdam om zijne zuster de verloving mede te deelen en voorbereidselen te treffen 

voor zijne huishouding. Op dezelfde wijze, te paard, reisde hij terug naar Montpellier. 

(Trouwens toenmaals geen heldenfeit. Later zelfs deed Mr. J.P. Amersfoordt, de 

pionier van den Haarlemmermeerpolder en propagandist voor de drooglegging der 

Zuiderzee, een tocht heen en weer naar Rome met eenzelfde paard.) 

Met de familie der bruid reisde ook Willem Hendrik over Parijs naar 

Kopenhagen, waar de uitzet was te vervaardigen. Den 5en September 1804 werd het 

huwelijk voltrokken in de groote zaal op Roozendaal, het ouderlijk landhuis, niet ver 

van Kopenhagen gelegen aan den grooten weg naar Lyngby.1) Aanleiding tot het 

zomers aldaar wonen, was de groote katoendrukkerij, dicht daarbij gelegen, welke aan 

Peter Tutein toebehoorde, en veel afleverde naar Indië. 

Wat zal het een vroolijke bruiloft zijn geweest! Want er was veel jeugd in huis; 

alleen ontbrak de gehuwde tweede dochter, zooeven te Montpellier verlaten. Maar wel 

waren aanwezig het oudste kind, de 24 zomers tellende Pauline, twee jaren vroeger 

gehuwd met den groot-koopman (Grosserer) Maeder. Ook natuurlijk de 

zeventienjarige Auguste, die wij later getrouwd zullen ontmoeten, en de drie broeders: 

de 19-jarige Carl Diedrich, de 16-jarige Eduard en de hekkesluiter, de 6-jarige 

Ludwig. De ouders waren ook nog jeugdig genoeg om in de pret te deelen; zij telden 

52 en 43 jaren. En waren te veel bereisd en te wereldwijs om te treuren over het 

vertrek der bruid naar het nabijgelegen Holland. Ook vele ooms en tantes, neven en 

nichten verzelden het jeugdige paar ter kerke, want — gelijk straks nader worde 

aangetoond — het ging de Tuteins naar den vleeze in het land hunner keuze. 

 

In het late najaar vertrok het jonge echtpaar naar Amsterdam. Willem Hendrik’s 

zuster, mevrouw Gulian Daniël Crommelin, die met haren echtgenoot bewoonde hun 

vaderlijk huis op de Heerengracht bij den Amstel, had voor hen een huis gehuurd op 

de Keizersgracht over de Westermarkt, dit gemeubeld en met booien voorzien. 

„Hoezeer ook de levenswijze in Holland geheel verschilde met de Deensche, en 

vooral Kopenhagen zeer in de Parijsche gewoonten was geraakt, had mijn hoogst 

verstandige moeder besloten — aldus schrijft later hare oudste dochter — zich geheel 

te voegen in gewoonten en taal naar hetgeen zij in Holland vinden zoude.” 

 

                                                

 
1) Ten onrechte is op blz. 110 van „Grootmoeder” het daar afgebeelde buitenverblijf aangeduid als 

Roozendaal. Dit is daarentegen het later door Peter Tutein te Lyngby betrokken buiten, aangelegd door diens vader 

en waarvan thans alleen nog bestaat een naar Hollandschen trant gebouwden koepel. Roozendaal zelf is het statige 

huis, afgebeeld op de schilderij van Chr. Købke. En Sommermorgen paa Oester bro, zich bevindende in het 

nationale schilderijenmuseum te Kopenhagen. Het werd afgebroken, en het terrein maakt met den geheelen omtrek 

thans deel uit van de zich reusachtig uitbreidende stad. 



 DE DUITSCHE KOLONIE TE KOPENHAGEN. 641 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Dat voornemen heeft Julie Tutein nauwgezet uitgevoerd, en nooit kwam eenig 

woord van afkeuring of minachting over hare lippen. En toch, voor wie kent het 

Deensche leven — zelfs dat van later jaren, gelijk schrijver dezes — hoe geheel 

anders en meer opgewekt, „Parijsachtig” (gelijk schrijft haar oudste dochter) is de 

Kopenhaagsche atmosfeer! Dat zoo andere leven aldaar was in niet geringe mate te 

danken aan invloed van buiten. Veel meer dan Amsterdam of Rotterdam, is 

Kopenhagen door ligging een wereldstad. Halfweg tusschen Petersburg, Stockholm, 

Dantzig en Londen, is de Sont inderdaad een scheeps-boulevard. En aan de landzijde 

stond Denemarken toenmaals in innige gemeenschap met Duitschland, destijds zoo 

rijk aan groote mannen. En hoe mooi is de stad, hoe liefelijk zijn de omstreken! 

Vroolijk en ruim gebouwd, gelegen aan het drukste vaarwater ter wereld, in een 

bekoorlijk golvend heuvelland, waar eeuwenoude beukenbosschen reiken tot aan zee. 

Want de getij-beweging is zeer gering, en de Sont is als een meer of breede rivier, 

waaruit aan de overzijde oprijst de hooge Zweedsche kust. 

Toen ter tijd keerde zich de Deensche beschaving geheel naar Duitschland, en 

uit was het met den invloed der Nederlanders, van welke nog getuigen zoovele statige 

in hollandschen Renaissance-stijl opgetrokken gebouwen (de Beurs, het lustslot 

Rosenborg in Kopenhagen, het onmetelijke Frederiksborg, niet ver van Lyngby, 

Kronenborg bij Elseneur); doorslaande bewijzen dat de hollandsche stijl niet enkel 

voor burgermanshuisjes is geschikt, gelijk velen vermoeden ten onzent. 

De eerste-minister van koning Frederik V, graaf Bernstorff, riep uit Duitschland 

naar Kopenhagen ambtenaren, kunstenaars, geleerden, fabrikanten en handwerkers. 

En allen gaven gaarne gehoor aan die uitnoodiging, want Duitschland leed gebrek — 

gevolg van de oorlogen, welke dat land hadden geteisterd. 

Klopstock vestigde zich in 1751 in Denemarken, bracht er twintig jaren door, en 

voltooide aldaar zijne Messias; bevrijd van geldelijke beslommeringen, dank een 

aanzienlijk koninklijk jaargeld. Hoezeer deze dichter daar werd geëerd, bewijst het 

aanstellen van een zijner broeders tot secretaris der Deensche legatie te Madrid, 

terwijl een andere broeder privilegie verwierf voor een zijde-fabriek te Lyngby. Een 

zijner neven werd aangesteld bij de Kanselarij, een ander schonk de koning een 

officiers-patent in het Deensche leger. En Klopstock was niet de eenige! Middelpunt 

der Duitsche kolonie, trachtte hij Gellert over te halen zich te belasten met de 

opvoeding van den Kroonprins, noodigde Winckelman uit over te komen. Zelfs 

Herder dacht er over te emigreeren naar het land, dat hij achtte het best geregeerde 

van heel Europa. „De wetenschappen verdreven uit Duitschland door den 

zevenjarigen oorlog, vinden een schuilplaats in ‘t Noorden”, riep de Göttinger 

professor Michaelis in geestvervoering uit, toen hij vernam dat Niebuhr, dank eene 

koninklijk deensche subsidie, zijn onderzoekingstocht in Arabië kon ondernemen. 
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Licht begrijpelijk dat deze „verduitsching” den wasch-echten Deen weinig 

sympathiek was. Doch deze had weinig in te brengen. 

De koning, de koninklijke familie en de hooge deensche adel verkeerde gaarne 

in die Deensch-Duitsche kringen welke door handel en nijverheid tot grooten 

welstand waren gekomen en waarin de schoone kunsten met ijver en talent werden 

beoefend. 

Friederike Brun (dochter van den Duitschen predikant Muenther) heeft dien 

kring levendig geteekend in haar reeds genoemd geschriftje, en het is begrijpelijk dat 

de Tutein’s er zich dadelijk thuis gevoelden toen zij, om later te vermelden redenen, 

uit Mannheim trokken naar Kopenhagen. Toch waren zij allerminst Duitschers; 

integendeel hadden zij hun fransch bloed zuiver gehouden. Uitgeweken naar 

Duitschland om den geloove, hadden de mannelijke leden van het geslacht zich 

uitsluitend verbonden met de dochters van réfugiés. 

 

Bij Julie Tutein was dan ook zeer duidelijk te bespeuren haar franschen aard, al 

was de taal van het geslacht de Duitsche geworden. Ontwikkeld door langdurige 

reizen in het buitenland, paste zij wonderwel bij Willem Hendrik, die ook was 

welgevormd, vroolijk en geestig, en evenals zij, sprak vele talen en had bereisd vele 

landen. En beiden hadden ook nog dit gemeen: dat schijnbaar luchthartig, hunne 

overtuigingen diep ernstig waren. Wat niet wegnam, dat zij hunne medemenschen 

zeer zacht beoordeelden. 

Julie was — schrijft hare dochter — bepaald mooi, en zulks bewijst dan ook het 

Deensche olieverf-portret, haar voorstellend op 18 jarigen leeftijd. En zelfs het latere 

in weduwenstaat geschilderd door Hodges (blz. 34) op 45 jarigen leeftijd, is nog zeer 

aantrekkelijk, en doet geenszins vermoeden eene moeder van twaalf kinderen. 

Grieksche vormen, een fraai teint, groote blauwe oogen (en amandes), fijn, licht bruin 

haar. Van middelbare lengte, gaf een klein gebrek in haren gang, dat haar weinig 

hinderde, iets pikants. Zij was met dat gebrek geboren; hare beide dochters erfden 

zulks van haar, doch de eene ging links, de andere rechts een weinig mank. Dat 

gebrek erfde niet verder over bij de kinderen van hare tweede dochter; het huwelijk 

der oudste bleef kinderloos. 

Julie had een krachtige en klankvolle stem, welke, door een bekwamen 

italiaanschen meester volgens een zeer juiste methode geleid, vrij was van alle die 

valsche aanwendselen en gezochte trillingen, waarmede een slechte smaak zoekt te 

bedekken zwakten. Ook speelde zij vaardig klavier, teekende zeer juist, had een open 

oog voor de schoonheden der natuur en was zeer belezen in Deensche, Fransche, 

Engelsche en Duitsche letterkunde, waarbij zich later voegde de Nederlandsche; want 

tot haar laatste dagen stelde zij in alles belang, en ging zij geheel op in het 

hollandsche leven. 
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Dat hollandsche leven was een leven in zéér kleinen kring. Willem Hendrik had 

slechts ééne zuster: de kinderlooze mevrouw Cornelia Crommelin, aan wie Julie zich 

innig hechtte en wier raad zij trouw opvolgde bij het inrichten van haar huiselijkleven. 

De staatkundige omstandigheden bevorderden trouwens de ingetogenheid. En 

buiten de familie Crommelin zag het jeugdige paar slechts intiem enkele vrienden. 

Volgens hare dochter: den Engelschen consul en diens echtgenoote, den heer en 

mevrouw Melvil, verder de Amerhoff’s, Scheidius, Bachman Wuijtiers, Spengler 

Schut, Martini Buijs, Strick van Linschoten en Berg, waarbij wellicht te voegen ware 

de familie Boissevain. Althans Daniël Boissevain schrijft in zijn dagboek dat hij met 

de zijnen op 13 Oct. 1811 is gaan kijken naar het vuurwerk ter eere van het toen te 

Amsterdam aanwezige Keizerlijke paar, en dat zijn vrouw, die niet medeging, hen 

wachtte bij Nolthenius. Trouwens uit dit dagboek blijkt dat de Boissevain’s zeer 

bevriend waren met de Crommelin’s. 

 

Nu gehuwd en te Amsterdam gevestigd, zocht natuurlijk de 32 jarige Willem 

Hendrik een werkkring. Wel wat laat — vooral voor een handelsman want voor dezen 

geldt het niet minder dan voor soldaat of matroos: jong te beginnen. 

En dat Willem Hendrik in 1805 in den handel ging, zal wellicht verwonderen, 

want hoe bewogen waren de tijden! Toch was dit niet een te groot waagstuk. 

 

„Op het einde der 18e en het eerste begin der 19e eeuw gingen de zaken goed in 

Amsterdam, en ook toen koning Lodewijk regeerde, bleef er beweging in de zaken, schrijft 

Charles Boissevain in „Onze Voortrekkers” op gezag van zijn oom Daniël, toen ter tijde 

vennoot van de firma Retemeyer en Boissevain. Wel was er niet veel handel in de dagen van 

de overheersching, daar de havens gesloten waren door oorlog in zee en er bijkans geen 

schepen binnenkwamen noch uitgingen, maar er was echter toch handel, bijv. in wijnen uit 

het Zuiden van Frankrijk. De vaten kwamen binnendoor uit Frankrijk per as en door kanalen 

te Antwerpen, van daar weer binnendoor naar Amsterdam, en van hier langs de Wadden 

verder naar Bremen en Hamburg, waardoor de onkosten den kostprijs evenaarden, zoo zij 

dien somtijds niet overtroffen. In zoogenaamde Coloniale waren: koffie, suiker, indigo, werd 

er in het Hannoversche eene zeer uitgebreide smokkelhandel met Engeland gedreven. 

Helgoland was het groote depot. Daar hadden zich verschillende duitsche kooplieden onder 

gefingeerde namen gevestigd. Bij nacht en ontij bereikten de verboden artikelen het vasteland, 

in beddetijken, boterverrels en allerlei vreemde verpakkingen, en werden voor Hamburger, 

Bremer en Emder rekening naar Amsterdam en Rotterdam, maar voornamelijk naar 

Amsterdam geconsigneerd en tot hooge prijzen te gelde gemaakt. 

De graanhandel, ook voor de behoeften van Frankrijk en de talrijke legerbenden, was 

vrij levendig en winstgevend. 

De moeilijke tijd voor kooplieden en bankiers brak aan in 1810, toen (7 Juli) Holland 

met Frankrijk vereenigd, en Amsterdam de derde stad werd des Rijks. De 2½% Holl. 

Obligatiën daalden tot 10‰; want de renten der openbare schuld werden slechts voor een 

derde betaald, en de coloniale goederen, die zich in Holland bevonden, mochten niet in 

Frankrijk worden in- en doorgevoerd, dan na eene betaling van 40%, welke in zilvergeld was 

op te brengen. Ik heb kruiwagens met grof zilvergeld van het comptoir en pakhuis van mijn 

grootvader en van die van mijn vader vergezeld 
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naar het huis van den ontvanger, en de indruk daarvan op mijn jeugdig gemoed zal 

nimmer worden vergeten” …. 

Toevallige omstandigheden maakten Willem Hendrik tot koopman in granen. 

De heer Vissering, een vermogend man met kwijnende gezondheid, chef van 

een huis in granen, zoch een associé, daar zijn eenige zoon nog te jong was om in 

zaken te gaan. Willem Hendrik nam het aanbod aan. Doch het duurde niet lang, — 

schrijft zijn oudste dochter — voordat hij bemerkte dat de geest, welke den 

graanhandel eigen was, geenszins overeenstemde met zijne overtuigingen. Daar was 

geen veranderen aan, en aangezien hij zich daaronder diep ongelukkig gevoelde, werd 

naar een middel gezocht om uit de vennootschap te treden, zonder dat zulks het 

crediet der zaak konde schaden. 

In 1815 werd eindelijk de oplossing gevonden. Voorgewend werd dat Deensche 

familieomstandigheden noodig maakten een langdurig verblijf te Kopenhagen. Geen 

ongeschikt voorwendsel, want de Tuteins waren betrokken in velerlei zaken, en na 

langen voorspoed waren ook daar te lande de toestanden bedenkelijk geworden. De 

raad van een koopman uit het nog toongevend Amsterdam, was dus zeer gewenscht. 

Zoo maakten Willem Hendrik en Julie Tutein zich op voor die verre reis. Doch 

hoe onderwijl te zorgen voor de kinderen? Want het huwelijk was gezegend met een 

viertal: Pauline, toen 10 jaren tellende, Gulian 8½, Nina 3½ en Peter 1½ jaar. Besloten 

werd de oudste twee mede te nemen, en de beide anderen toe te vertrouwen aan de 

goede zorgen eener bejaarde nicht, mevrouw Chevallier (vermoedelijk de echtgenoote 

van den toen te Amsterdam op stoel staanden, zeer geliefden prediker uit dit geslacht). 

 

In den aanvang van Dec. 1815 werd de tocht ondernomen per extra post, in een 

ruime reis-coupé; ruim genoeg dat de kinderen, al rijdende onderweg hunne lessen 

konden leeren. Even werd te Deventer stilgehouden, en daar bezocht professor van 

Eck en diens dochter, Catharina Cornelia, met wien Willem Hendrik’s zwager 

Crommelin op het punt stond een tweede huwelijk aan te gaan. Eene hartsvriendin 

zijner eerste vrouw, Cornelia Nolthenius, die hij had verloren een jaar geleden. 

Drie weken duurde de reis in koude en sneeuw. Een paar dagen werd te 

Hamburg uitgerust, en tegen Kerstfeest sloten de ouders van Julie te Kopenhagen het 

viertal in hunne armen. 

Niet enkel de ouders; want zeer talrijk was het gezin van den toen 63 jarigen 

Peter en 54 jarige Pauline Tutein. Hunne oudste dochter, Pauline, gehuwd met den 

groot-koopman Alexander Mäder, de oudste zoon, Carl Diderich, zooeven gehuwd 

met Elise Frederica Tutein, dochter van zijn oom Diderich (Thierry); de 28 jarige 

Augusta, verloofd met Herman Christian Müsselmann, een der directeuren van de 

Oost-Aziatische Compagnie (de concurrente van onze O.I. Compagnie in het verre 

Oosten, 
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doch, tijdens onzen Engelschen oorlog, een harer beste afnemers); Eduard 27 en 

Ludwig 17 jaren, die beiden later in staatsdienst traden en ongehuwd bleven. De 

tweede dochter, Emilie, woonde, gelijk reeds vermeld, te Montpellier, gehuwd met 

Jacques Cazalis. 

En nog een oom en tante Tutein en nog vele neven en nichten Tutein uit een 

anderen tak, vonden Willem Hendrik en Julie in de Deensche hoofdstad, waaronder 

enkelen waarmede schrijver dezes het voorrecht had kennis te maken in 1878. Want 

in het geslacht Tutein bereikten velen een zeer hoogen ouderdom. 

En daar de oudtse tak onzer familie den naam Tutein voegde bij dien van 

Nolthenius, Zij thans een hoofdstuk gewijd aan dit uit Frankrijk afkomstige geslacht. 

 

II. HET GESLACHT TUTEIN. Hoe de Tutein, uitweken uit Frankrijk. — De 
Waalsche gemeente te Mannheim. — François en Pierre in Holland. — De 
Mannheimer magistraat weigert Peter Tutein, (de vierde met dien voornaam) diens 
verzoek om te huwen en zich zelfstandig te maken. — Hij vertrekt daarom naar 
Denemarken. — Levensloop aldaar. — Oorzaken van Denemarken’s voorspoed in de 
2de helft der 18e eeuw. — Peter’s advies aan de Deensche regeering in zake subsidies 
aan de nijverheid. — Zijn landgoed te Lyngby. — Tuinman’s dochtertje. — Peter’s 
echtgenoote. — Peter laat twee neven overkomen uit Mannheim. — Deze huwen twee 
zijner dochters. — Hoe dit onderling huwen bevorderde de familiegelijkenis. — 
Alvilde Tutein en de dichter Christian Winther. — Uittreksels uit de brieven van 
Alvilde’s moeder, zuster van Julie. — Christian Winther’s „Vlucht naar Amerika. — 
De afstammelingen van Peter Tutein in Denemarken, Frankrijk en Nederland. — 
Verbrokkeling van Peter’s landgoed. — Vermoedelijke oorsprong van den naam 
Tutein. 

 
Waren de Digues de la Motte wegens de religie gevlucht uit Frankrijk naar 

Engeland — want dit was de aangewezen weg voor wie de kust konden bereiken — 

de protestanten uit de meer inlandsch gelegen deelen van Frankrijk moesten 

natuurlijkerwijze oostwaarts vluchten. Toevallig grensden juist de protestantsche 

kantons van Zwitserland over een groote uitgestrektheid aan Frankrijk, en het 

schaarsch bewoonde Jura-gebergte, met bosschen overdekt, bevorderde zeer het 

uitwijken in die richting. 

Doch voordat die Jura werd bereikt, aan welke gevaren stonden niet de 

vluchtenden bloot! Opgehitst door de geestelijkheid, vielen de heethoofdige 

katholieke boeren de weerlooze troepen aan, welke grootendeels bestonden uit 

vrouwen en kinderen. En velen lieten onderweg het leven. 

De Fransche godsdienst-oorlogen, welke met tusschenpoozen duurden van 1562 

tot 1598, en waarvan de moord in den Bartholomeusnacht (1572) slechts was een 

onderdeel, mochten schijnbaar eindigen met het edict van Nantes, in 1598 

uitgevaardigd 
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door Hendrik IV, in werkelijkheid bedaarden de verhitte gemoederen geenszins, 

en de koning, te zeer in het politieke net verward, beschermde slechts zeer flauwelijk 

zijne voormalige geloofsgenooten. Wel werd herhaaldelijk — in 1616, in 1629, in 

1643 en 1652 — namens den Franschen koning aan de protestanten verzekerd 

gelijkstelling voor de Wet en vrijheid van Godsdienst, maar dat deze verzekeringen 

zoo dikwijls waren te herhalen, bewijst duidelijk dat men in den lande zich weinig 

stoorde aan den Koninklijken wil. Daarenboven sprak een boos geweten: zouden niet 

onze zoo geplaagde Fransche protestanten heulen met hunne Duitsche 

geloofsgenooten? In Duitschland toch was de dertigjarige oorlog uitgebroken (1618—

1648), en waar door het ingrijpen van Gustaaf Adolf, koning van Zweden (1630) zich 

den krijg scheen te beslissen ten gunste der protestanten, is het verklaarbaar, dat bij 

menig Fransch katholiek wrevel over dien uitslag en vrees voor overslaan naar eigen 

land, zich uitte op hardhandige wijze. 

Lang dan ook vóór de opheffing van het edict van Nantes, trokken vele 

protestanten het land uit; geenszins ongehinderd, doch vervolgd door de fanatieke en 

door de geestelijkheid opgezette plattelandsbevolking. 

Volgens mondelinge overlevering vluchtte met andere protestanten uit Grenoble 

en den omtrek, in den aanvang der 17de eeuw een echtpaar Toutain (want aldus, of 

Toustain schijnt de naam oorspronkelijk gespeld te zijn). Zij voerden met zich hunne 

twee kleine kinderen, een jongen en een meisje. De ouders werden onderweg 

verraderlijk vermoord, de kinderen ontkwamen in een hooivracht verborgen, en 

werden door de andere vluchtelingen over de grenzen gebracht. 

Dat alles moge klinken als een sprookje, te vele vluchtelingen hebben hetzelfde 

ondervonden, dan dat eenigen twijfel mogelijk is aan de waarschijnlijkheid dezer 

overlevering. Waarheen ging de reis? Dit is onbekend. Vermoedelijk over Zwitserland 

naar Duitschland. Want hoewel Zwitserland gastvrij de vluchtelingen opnam, was het 

volk zelf te arm, om hen lang te kunnen ondersteunen. Daarenboven vreesde bijv. 

Zürich, (waar de zijdeweverij bloeide) de concurrentie der uitgewekenen — onder wie 

vele wevers waren. 

Zoo werd dus de droeve tocht noordwaarts voortgezet langs den Rijn, waar in 

Mannheim de keurvorst van de Palts de uitgewekenen ontving met open armen. 

Reeds in 1593 bezat Mannheim, toenmaals een dorp, een Waalsche diaconie; 

bewijs dat vele onbemiddelde Wallonen (ten deele uit België, ten deele uit Frankrijk) 

zich toen reeds daar hadden gevestigd. De aanwas vermeerderde natuurlijk zeer na 

den Bartholomeusnacht — en dit gaf den keurvorst Frederik IV aanleiding Mannheim 

tot stad te verheffen en met desbetreffende privilegiën te beschenken. (1607) Een 

oproep in het Duitsch, Latijn, Fransch en Nederlandsch gesteld, noodigde tot 

nederzetting. Niet zonder goed gevolg; vooral Fransche uitgewekenen zetten zich daar 
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neder en zoo zullen ook vermoedelijk ten slotte de twee inmiddels opgegroeide 

kinderen Tutein zijn gekomen in Mannheim.1) 

Niet in gelukkige tijden! Want was in 1612 de Waalsche gemeente reeds zoo 

zeer gegroeid, dat twee predikanten haar zieleheil verzorgden, toen de dertigjarige 

oorlog in 1623 ook de Paltz teisterde en de stad stormenderhand werd ingenomen, 

vluchtten de Waalschen naar Frankfort en Hanau. Eerst in 1652 was de Fransche 

gemeente te Mannheim wederom genoegzaam toegenomen om een predikant aan te 

stellen. 

Na den oorlog de pest. Van de 432 Mannheimer Waalsche familiën, bleven er 

slechts 303 over, en ook deze hadden sterk geleden (1666). Toch klom van lieverlede 

die gemeente wederom tot 2750 zielen (1680). 

Maar nog waren de beproevingen niet ten einde. Van den Franschen kant 

dreigde steeds gevaar, en weldra werd wat dreigde, werkelijkheid. De politiek van 

Lodewijk XIV eischte verschuiving zijner oostelijke grenzen. Liefst den geheelen 

westelijken oever van den Rijn, en daarenboven nog een breede strook wildernis aan 

de overzijde, opdat daar geen vijandelijk leger voldoende onderhoud zoude vinden. 

(Zóó hadden eenmaal de Romeinen, om zich voor Germaansche overvallen te hoeden, 

neerzettingen verboden op den oostelijken oever van den IJssel). 

En de omstandigheden bezorgden Frankrijk de noodige voorwendselen, 

waaromtrent het hier niet noodig is uit te wijden. Voldoende zij, dat toen Lodewijk 

XIV met zijne verbondenen Nederland aanviel, tegelijkertijd Turenne in de Paltz 

stroopte en plunderde. Nog maar een kinderspel vergeleken met later! Want in 1674 

werden „maar 27 dorpen uitgeplunderd en verbrand”. De vrede van Rijswijk bracht 

geen rust. Onder voorwendsel dat eeuwen geleden gedeelten van de Paltz hadden 

behoord tot de brokken, welke bij dien vrede aan Frankrijk waren toegekend, werden 

steden en landstreken ingepalmd, zonder dat de zwakke keurvorst zich dorst te 

verzetten, zonder dat hem tot eenigen steun was dat de broeder van Lodewijk XIV 

(Monsieur) was gehuwd met zijne dochter, de bekende Liselotte. Integendeel, zijn 

dood (1684) was den Franschen koning een welkome gelegenheid een deel van het 

land op te eischen als behoorende tot de huwelijksgift. Toen was de kans schoon om 

zijn lang beraamd plan te verwezenlijken. En om der onpartijdigheid wille, worde hier 

niet een 

 

                                                

 
1) Dat vele vluchtelingen. die zich niet ver van de Fransche grenzen neerzetteden, geen bescheiden bezitten 

omtrent hunne Fransche voorvaderen, heeft eene bijzondere reden. Zij achtten zich niet geheel veilig. Zij wisten 

hoe bevreesd die kleine Duitsche potentaten waren voor den machtigen nabuur, die dikwijls onder voorwendsels 

de uitlevering verzocht en verkreeg van vroegere onderdanen. Zij vernietigden dus zooveel mogelijk alle sporen 

van herkomst; verscheidenen zelfs verduitschten hun geslachtsnaam of veranderden dezen onherkenbaar. En waar 

mondelinge overleveringen zoo spoedig vervagen, is begrijpelijk dat de ouderlooze kinderen Tutein weldra geen 

herinnering meer hadden aan hunne herkomst. 
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Duitscher, doch Arvède Barine aangehaald, die in de Revue des deux Mondes 

(15 Juni 1908) niet schroomt de waarheid te onthullen: 

Louvois avait donné l’ordre de tout brûler et rebrûler, pour nous couvrir du côté de 

l’Allemagne par un défert où les armées ennemies ne puissent subsister. Le 18 janvier 1689 

on lit sauter une partie du château de Heidelberg et l’on commença à arracher les vignes et les 

vergers des environs de la ville. Le 28 on brûle méthodiquement les villages et la rive gauche 

du Neckar. Le 29, le 30 et le 31 et pendant tout le mois de Février l’incendie sut allumé de 

proche en proche, villes et campagnes brûlées et rebrulées, avec accompagnement de viols, de 

routes les cruautés, de toutes les indignités dont est capable soldatesque enivrée de crime par 

des ordres féroces. Le 2 Mars on mit le feu à Heidelberg, et si une partie de la ville échappa à 

la destruction, elle le dut l’indignation des officiers français commis à l’exécution. Ce qui 

restait du château sut brûlé. 

Kan men zich verbazen dat de Duitschers later, toen de gelegenheid schoon was, 

de Franschen betaalden met gelijken munt? Altijd zal uit oorlog, nieuwe oorlog 

worden geboren. 

Mannheim onderging hetzelfde lot als Heidelberg. In 1689 maakten de 

Franschen er een puinhoop van; de meeste Wallonen trokken met een hunner 

predikanten over Hanau naar Maagdenburg; de overigen stichtten een nieuw 

Mannheim op den anderen oever van de Neckar. 

Eerst in 1720 braken betere tijden aan. Toen verhief de keurvorst Karl Philip 

Mannheim tot residentie in plaats van Heidelberg, en de Waalsche gemeente werd het 

middelpunt van den protestantschen Paltz. Doch de bloei was slechts van korten duur. 

Na 1740 hoort men weinig meer van de Waalsche gemeente, welker bedehuis in 1795 

verbrandde. En in 1821, toen zij nog maar 131 zielen telde, werd zij opgenomen in de 

Duitsch hervormde kerk. 

 

Reeds de lotgevallen der stad doen vermoeden, dat het bestaan der Tutein’s 

aldaar geenszins vrij was van zorgen. Het ommeland was te zeer verarmd om de 

nering te doen bloeien, en zulks maakt begrijpelijk waarom de eerste Tutein’s, van 

wie de doop-, trouw- en dood-boeken gewagen, niet honkvast waren, doch elders hun 

heil zochten. Zoo bevindt zich op 1 Febr. 1646 François Tutein, gehuwd met 

Magdalena Piters te Utrecht, waar een dochter van hen wordt gedoopt. 

En van zijn zoon Pierre Tutein, zijdewever van beroep, (gelijk zoovelen der 

uitgewekenen) gehuwd in 1663 te Mannheim met Anne de l’Espringar, vinden wij 

ook sporen in Holland. In 1683 verhuist hij uit Leiden naar Amsterdam en in 1696 

vinden wij hem wederom te Leiden; ditmaal komende uit Lychstaed, om na een paar 

maanden weder de Sleutelstad te verlaten. 

Lychstaed is op geen kaart te vinden, doch is dit wellicht de oude spelling van 

Lichtstadt in Thüringen? Volgens bij de Posterijen ingewonnen inlichtingen, bestaat 
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er thans geen plaats met y, die op bovengenoemden naam gelijkt. Wèl Lichtaert 

bij Antwerpen, en Lichtenstadt in Bohemen bij Karlsbad, doch beide weinig 

waarschijnlijke plaatsen van oponthoud van een protestant. 

Eerst het volgend geslacht vestigt zich voorgoed te Mannheim. Dáár bezit zijn 

zoon Pierre (de tweede van dien naam) blijkens akte van 1715 het burgerschap, dáár 

overleed deze, evenals zijne gehuwde zuster Pauline Frédérique. Onthoud die 

voornamen Peter en Pauline, want beide werden overgeplant in ons geslacht! 

En van toen af — zooal niet met aardsche goederen, althans met kinderen — is 

het geslacht Tutein van geboorte tot sterven na te gaan in de rijk gezegend 

Mannheimer kerkboeken. 

De hierboven genoemde Pierre (tweede van dien voornaam) huwde Sara 

Petillon, en won bij deze elf kinderen: twee zonen en negen dochters. Van den 

oudsten dezer zonen: Pierre (de derde), en Jean Thierry, de jongste der elf spruiten, 

stammen alle verdere Tuteins. 

De derde Pierre, die nog vóór zijn vader overlijdt op, 32 jarigen leeftijd, huwt 

Elisabeth Henri, en verwekt bij deze vier kinderen, van welke drie zeer jong stierven. 

„Netzzwirner en Kurzwarenbandler”, nettenwever derhalve en handelaar in witte 

goederen, liet hij maar een bitter klein vermogen na: enkele duizenden florijnen. Zijne 

vrouw hertrouwde ten spoedigste; een dragonder had haar hart gestolen! Zij moest 

zelfs Dispensations (en andere kosten) betalen für die gnädigste Bewilligung sich vor 
beëndigter Trauerzeit copulieren zu lassen! 

Gelukkig trokken grootmoeder Sara Petillon en oom Jean Thierry zich den 

tienjarigen halfwees aan, zoon van den vroeg gestorven eersten echtgenoot, even als 

zijn vader Pierre gedoopt, en nu de vierde van dien voornaam. En aangezien deze de 

grondlegger werd van het Deensche fortuin der familie, worde thans in het kort zijn 

levensloop beschreven met behulp der Mannheimer archieven en zijne nagelaten 

papieren. Grootmoeder Petillon is een eenvoudige vrouw, (zij kan niet schrijven) doch 

een uitstekende huismoeder, verzorgt haar kleinzoon’s kleeren, en betaalt diens 

schoolgeld. (De Fransche school te Mannheim had een zeer goeden naam). Zij koopt 

hem, blijkens de voogdij rekening, een catechismus en een Fransch gezangboek. 

Trouwens bij het overlijden van zijnen vader werden in de nalatenschap een groote 

bijbel, een Fransch historieboek en verscheidene psalm- en gebedenboeken gevonden; 

gelijk ook — blijkens den toenmaals opgemaakten inventaris — de moeder een 

Fransche bijbel en verscheidene kleine Fransche boeken bezit; al hetwelk getuigt dat 

onder alle die aardsche rampen toch de opvoeding niet was verwaarloosd. 

Zestien jaar oud, begeeft zich Pierre (de vierde van dien naam) naar Landau, een 

40 kilometer zuidwestwaarts van Mannheim gelegen, toenmaals Fransche stad, om bij 

Johan Hasterman den koophandel te leeren. Ook daar geniet hij taalonderricht 
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blijkens de voogdijrekening; en uit Frankfort worden hem boeken gezonden, 

waaronder een dictionnaire. Te Landau blijft hij vier jaren in de leer (tot Maart 1747). 

In den aanvang van het volgend jaar wil de toen ruim 21 jarige, blijkbaar verliefde 

jongeling zich een huisgezin stichten, en zich daartoe zelfstandig neerzetten te 

Mannheim. Hij wendt zich dus tot de keurvorstelijke regeering met verzoek 

meerderjarig verklaard te worden. Maar de stedelijke magistraat adviseert ongunstig, 

en raadt vaderlijk den jongeling aan zich eerst nog ettelijke jaren buitenslands te 

bekwamen in de koopmanschap. En de keurvorstelijke regeering regelt zich natuurlijk 

naar het stedelijk advies (13 Maart 1748). 

Nog in dezelfde maand herhaalt de vurige jongeling zijn verzoek, en wordt nu 

(3 April) für allemahl ab- nnd zur Rube verwiesen. Want de stadsraad had 1 April aan 

de regeering nogmaals geadviseerd: dass es Supplicanten angerathen, sich duerste 
anstatt dem Ansehen allschon eine Kraemerey anzufangen, und zu verheurathen, sich 
vielmehr annoch auf einige Jahre, gestalten er erst aus der Lehr getreten, folglich 
sich annoch besser hier inn zu qualificieren suchen muss, in die Fremde zu begeben, 
(Aan den rand staat aangeteekend die Heurathsgedanken zur Zeit ausser acht zu 
lassen.) 

Wat moet meer verbazen: de brutaliteit van Pierre (de vierde), om binnen één 

maand de hooge regeering weder lastig te vallen, of de snelheid waarmede de Paltzer 

bureaucratie de zaak afdoet? In alle geval gaven magistraat en regeering hem een 

kostelijken raad. Te Mannheim zou de jongen vermoedelijk — evenals zijne 

voorvaderen — een kommerlijk beslaan hebben gevoerd, nu snelt hij het Fortuin te 

gemoet! Want zijn blik richtte zich naar Denemarken. En daar te lande geven Peter en 

de familieleden die hij naderhand laat overkomen, zooveel blijken van energie, 

gezond verstand en durf, dat het loont hunne lotgevallen mede te deelen. Ook als 

waarschuwing om niet te treuzelen als het getij verloopt, doch bijtijds het ruime sop te 

kiezen en niet te wachten totdat de plaat droogvalt, waarop het vaartuig is geankerd. 

 

Gelijk in het vorig hoofdstuk werd uiteengezet, waren toenmaals de Duitschers 

in groot aanzien te Kopenhagen, en op een of andere wijze zal dit ter oore zijn 

gekomen aan Peter. (Want met dien voornaam en niet als Pierre is hij voortaan 

bekend.) 

Den 27 Mei 1749 ontvangt hij van zijn voogd fl. 200 reiskosten daarheen en 

treedt er vervolgens in dienst bij den groot-koopman Carl Hieronymus Gustmeyer, 

leverancier van scheepstimmerhout — wat in het toen zoo vlootrijke land zeer 

winstgevend was. Vervolgens vinden wij hem bij Peter de Windtz, die fortuin had 

gemaakt in West-Indië. Toen deze kort daarna overleed, droeg diens weduwe, 

geboren Fabritius, Peter de leiding der zaak op; een bewijs dat hij goed stond 

aangeschreven. Het Mannheimer stroovuurtje was blijkbaar spoedig gebluscht; 

althans zijne eerste 
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vrouw heet Maria Catharina Fabritius, vermoedelijk een nichtje van zijne 

patrones. Het huwelijk bleef kinderloos, en na korten tijd overleed Maria. 

Niet lang daarna hertrouwde Peter met de weduwe van Jacob Bruckner: Pauline 

Marie Rath. Met dezen Duitscher had hij een kousenfabriek opgericht; want Peter 

bepaalt zich blijkbaar niet tot één tak van nijverheid, maar pakt alles aan. Tevens 

vestigt hij zich als handelaar in Chineesche en Oost-Indische goederen (1756), en doet 

vooral in suiker groote zaken, ten deele voor eigen rekening, ten deele in commissie. 

Het was een gunstig tijdstip om zich zelfstandig te vestigen! Want juist barstte 

los de zevenjarige oorlog (1756—1763) tusschen Frankrijk, Zweden, Rusland, 

Oostenrijk en Saksen eenerzijds en Pruissen met Engeland anderzijds. Hoe voordeelig 

zulke oorlogen zijn voor kleine, er tusschenin gelegen neutrale landen, heeft de 

jongste wereldoorlog wederom bewezen. 

En steeds zijne zaken uitbreidende, neemt Peter deel in de katoenfabriek te 

Oesterbro, door een Zwitser uit het welbekende geslacht Iselin opgericht. Na diens 

overlijden wordt de naam der firma: Iselin, Tutein en co; doch Peter koopt in 1797 de 

erfgenamen van Iselin uit, en drijft verder de fabriek alleen met zijne zonen. Ook 

dacht hij er over een fabriek op te richten van zijden linten, doch gaf om onbekende 

redenen dit voornemen op en deed de reeds daartoe aangekochte terreinen over aan 

den Staat (1780). 

Altijd door vermeerderde Denemarkens voorspoed! Na den zevenjarigen oorlog, 

de Fransch-Amerikaansche tegen Engeland. Oók al weer geenszins onvoordeelig voor 

kleine neutrale landen (1776—1783). Toen kwam de groote wereldberoering (1792), 

en de leelijkste concurrent van Denemarken: in het Oosten Holland, werd in 1795 niet 

enkel uitgeschakeld, doch onze koloniale waren bereikten van toen af Europa 

grootendeels op Deensche bodems! Een jonge van Pabst, is op zijne reizen in het 

Noorden (1796) een en al verbazing over de tegenstelling tusschen de welvaart in 

Denemarken en de armoede ten onzent en elders. Dáár leeft een volk gelukkig onder 

den scepter van een absoluut doch welwillend monarch, die het bewind in handen 

stelde van een minister-wijsgeer, schrijft hij aan zijn vriend D.J. van Lennep. 

Lang nog kon Kopenhagen waar maken het spreekwoord: de een zijn dood, is 

den ander zijn brood. Maar Engeland, in ‘t nauw gebracht door Napoleon, kon niet 

langer bij den strijd op leven en dood dulden dat Denemarken zich neutraal hield, en 

zoodoende feitelijk Frankrijk bevoordeelde. En daar nood wet breekt, bombardeerde 

Nelson in volle vrede (1807) Kopenhagen en vernietigde voor goed Denemarkens 

macht ter zee. Toen moest wel het kleine koninkrijk zich laten medesleuren in den 

Napoleontischen maalstroom en was het uit met de groote, doch ietwat kunstmatig 

verkregen welvaart.1) 

 

                                                

 
1) Een daad, waarvoor de Britten zich dan ook zoo weinig schamen, dat nog even voor den wereldoorlog 

de Engelsche admiraal (later Lord) Fisher, man van groot gezag, kalmweg kon voorstellen de Duitsche vloot „to 

Copenhague”, d.w.z bijtijds te vernietigen zonder oorlogsverklaring. 
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Maar wij snellen vooruit: Peter heeft die droeve tijden niet mede gemaakt, want 

hij overleed nog voor de eeuw was ten einde, rijk gezegend met aardsche goederen, 

hooggeacht en gewaardeerd, óók door de regeering. 

Zijn scherpen blik op zaken kennende, verzocht in 1788 de Rente-og General 
toldkammeret (het Ministerie van finantiën) Peter eene memorie op te stellen inzake 

het ondersteunen der Deensche nijverheid van staatswege. Begrijpelijk dat de 

energieke handelsman, die zich door eigen kracht omhoog werkte, ten sterkste was 

gekant tegen zulke maatregelen. 

Openhartiger dan een geboren Deen zoude durven, schrijft hij: Onze fabrieken staan 

achter bij de buitenlandsche en zijn niet bij machte den voorsprong in te halen. Te vergeefs 

heeft de Staat, ten einde de contrabande te nekken, belangrijke kapitalen ter beschikking 

gesteld aan Deensche fabrieken bij wijze van voorschot. Doch het zijn kasplanten gebleven en 

alleen door die kunstmatige warmte in ‘t leven te houden. Die gelden, geleend om fabrieken 

te stichten, welke remmen zouden den invoer van buitenlandsche goederen, hebben met de 

beste bedoelingen geleid tot schromelijke gevolgen. Zoodoende gaf de Staat voorschotten aan 

onervaren industrieelen, die „groot” wilden doen, en aan fabrikanten, wier zaken reeds op ‘t 

vallen stonden. Vandaar de huidige tekorten, en zoo de staatskas ledig is, moet zulks 

grootendeels worden toegeschreven aan dat crediet geven aan particuliere ondernemingen, 

aan compagnieën, fabrieken en monopolies, die alleen door dat geld bestaanbaar werden. 

Peter had trouwens gelegenheid van nabij te zien wat den Staat kostte dat 

kunstmatig op de been houden. De Rahm-Klopstocksche zijdefabriek had van den 

Staat reeds een honderdduizend rijksdaalders gevorderd; in dien tijd een aanzienlijk 

bedrag. Zij lag niet ver van het landgoed dat hij te Lyngby (het heidedorp) in 1782 

had gekocht en voortdurend verbeterde. 

 

Toevallig bleef bewaard een groot deel van de dagboeken, waarin Peter het 

meldenswaardige opteekende betreffende deze bezitting, in het koopcontract 

genoemd: het groote landgoed van von Hurch, en dat later eenvoudig heette: „Tutein’s 
gaard”. (Tutein’s hage). 

Met dezelfde energie, welke hij als zakenman toonde, schiep Peter zijn buiten 

om volgens Engelsch model, met beekjes, vijvers en boompartijen. Vergat ook niet 

den moestuin; legde bijv. in 1784 vijftien aspergebedden aan, en bouwde warme 

kassen, niet zonder succes. Want na tienjarigen arbeid oogst hij 520 perziken en 320 

druiventrossen, gelijk hij, terecht aanteekent met voldoening. Vruchtboomen waren in 

dien tijd moeilijk te bekomen; hij moest deze uit het buitenland betrekken, evenals de 

Canadeesche peppels, die echter later afstierven. Ook verbeterde hij ten behoeve 

zijner aardappelen en klaver den grond door het strooien van hoorn-schilfers: de 

eerste vorm van beenderenmeel! 
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Zijne voortvarenheid voelde het personeel aan den lijve. Uit zijn dagboek blijkt 

dat per jaar minstens één tuinman het hek werd uitgezet. Peter zendt een hunner in 

zijn dagboek deze lieve woordjes na: luie slobbert, lompenpak, diefjes maat (Doven 
Slubbert, Lumpent Pak, Tijveknœcht). Is hij genadiger gezind, dan beperkt hij zich tot: 

schelvischkop (Torskepande). Men ziet: hij is niet enkel in zaken energiek! 

Toenmaals trouwens bestonden er geen tuinbouwscholen en betrok men de 

gaardeniers van groote landgoederen of uit het slotpark (want dicht bij lag een 

zomerverblijf van den koning en daarom werd ook dit heidedorp ter onderscheiding 

van andere genoemd Kongens lynby) of wel men waagde het maar zonder 

aanbevelingen of navraag — wat, gelijk hierboven blijkt, niet altijd goed uitviel. 

Niet enkel zorgde Peter voor zijn hof, ook het huis werd verbouwd en vergroot. 

Wel noodig, want zijn zoon en zijne drie dochters Pauline, Dorothea en 

Friederica schonken het echtpaar een schat kleinkinderen. Niet slechts waren de 

dochters mooi, gelijk wij weten door Friederike Brun, maar ook liet, getuige haar 

vaders tuinbaas Gulerod (een zeer passende naam: Geelewortel!) die voor den doop 

van zijn dochtertje niets beters uitvond dan het arme wicht te versieren met hare 

ineengestrengelde namen: Paudorika Tutenia. 

En haast was Friederike Muenter — de latere mevrouw Brun — de 

schoonzuster geworden der drie bekoorlijke dames, en zoodoende tante van Julie 

Tutein. 

Want de 24 jarige Frederik Tutein was smoorlijk verliefd op haar. Trouwens 

meerdere: de tien jaar oudere Oostenrijksche consul Rozenhard, de marineofficier 

Sneedorf, en de 35 jarige, toen nog in Petersburg gevestigde, Rostocker koopman 

Brun. 

Maar Friederike was kieskeurig en zeide lachend tot haar vader, dat deze moest 

zoeken een vijfde pretendent, die alle goede eigenschappen vereenigde der vier 

aanbidders: Tuteins gevatheid (vid), Rozenhard’s bescheidenheid, Sneedorf’s 

knapheid en Brun’s aangename verschijning. 

De vader vond het geraden met haar een reisje te maken; bij terugkomst reikte 

Friederike op zijn raad, doch zonder zeer enthousiast te zijn, haar hand aan Brun, die 

intusschen was geworden Administrateur van den West-indischen handel te 

Kopenhagen. 

Zij Duitsch sentimenteel (op Sophienholm, Brun’s landgoed, legde zij een 

Tragergarten aan met vele cenotaphen) — eene sentimentaliteit, waarop zich entte de 

toenmaals in de mode zijnde Engelsche. (Hoevele tranen deden ook niet ten onzent 

Young’s nachtelijke mijmeringen storten!) De echtgenoot daarentegen koopman op en 

top (bij het overlijden bedroeg zijn vermogen twee millioen rijksdaalders). En dus 

verwondert het geenszins dat het huwelijksleven niet vlotte, en Friederike de latere 

jaren van haar leven doorbracht in Zwitserland, waar zij Bonstetten leerde kennen en 

mevrouw de Staël. „Lauter Affektation”, was alles wat de Geheimkonferenz-rath, 

 



654 IX. WILLEM HENDRIK DE JONGE, 1776—1827.  

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Grootkruis der Danebrog-orde, enz. enz. droogjes opmerkte toen men hem 

belichtte het overlijden zijner egade; en die lakonische lijkrede bewijst voldoende dat 

wij Frederik Tutein geenszins behoeven te beklagen omdat zijne aangebedene, 

niettegenstaande zij zijne geestesgaven zoo hoog stelde, toch den elf jaar ouderen 

mededinger gaf den voorkeur. 

En Frederik vond een hem beter passende vrouw in een speelkameraadje van 

Friederike: de dochter van een vermogend Kopenhaagsch lakenkoopman, Sophie 

Wraatz. 

Want sentimentaliteit en dweeperij waren allerminst hoedanigheden van het uit 

Frankrijk stammende geslacht Tutein. Heelemaal in den toon was dan ook het 

antwoord van Peter’s vrouw, terugkeerend van een reisje, dat het echtpaar ondernam 

in 1793 naar Frankrijk; midden in den Revolutie-tijd! Aan de Deensche grens 

gevraagd wat zij had te declareeren, luidde kort en krachtig het bescheid: Vlooien! 

Want van deze diertjes had zij in de ongure hotel-bedden daarginder een heele 

verzameling opgedaan, die moe-gesprongen, zich nu veroorloofden een ritje in het 

bekleedsel van het reisrijtuig. 

En het Fransche bloed der Tuteins, hetwelk tijdens het lange verblijf in 

Mannheim niet was verduitscht, bleef ook te Kopenhagen in de eerste tijden haast 

onvermengd.1) 

Want Peter (0.1.1.1.1.) dankbaar herdenkend de goede zorgen van oom Jean 

Thierry (0.1.1.11) tijdens zijne jonge jaren te Mannheim, noodigde drie van diens 

zonen uit tot verhuizing naar het land, dat zooveel gunstiger kansen bood. Thierry en 

Pierre vestigden zich te Kopenhagen met zéér goed gevolg; de jongste, Jean Frédéric, 

zwerflustig van aard, vertrok daarentegen weldra naar Deensch West-Indië. 

En nu huwen onder elkander de Tutein’s met een ijver, welke den genealoog 

doet duizelen, doch — alle theorieën omtrent de voortplanting ten spijt — geenszins 

het mooie, krachtige geslacht bedierf. Een bewijs dat huwelijken tusschen 

bloedverwanten geenszins bedenkelijk zijn bij kerngezonde individuen. 

Twee van Peter’s dochters huwen de twee uit Mannheim overgekomen neven. 

De oudste, Pauline, (0.1.1.1.1.-3) trouwt Peter (0.1.1.11.8), later schoonvader van 

Willem Hendrik Nolthenius. Elf jaren daarna verbindt zich de oudste der twee neven 

met de jongste van Peter’s dochters n.l. Thierry (Diderich) Tutein (0.1.1.11.7) met 

Friederica Tutein (0.1.1.1.1-5). 

 

Dit onderling huwen der neven en nichten2), heeft niet slechts het type der 

                                                

 
1) De telling gaat uit van François Tutein. (0); zie blz. 648. Peter de Deensche stamvader (1726—1799) 

wordt alsdan aangeduid door (0.1.1.1.1). 
2) Dat onderling huwen bepaalde zich niet tot de bovengenoemden. Later huwt een Thierry’s dochters: 

Elise Friederica, (0.1.1.11.7-3) haar eigen neef, Peter’s zoon Carl Diderich Tutein (0.1.1.8-4); terwijl verscheidene 

afstammelingen van aangehuwden opnieuw zich ververschen met Tutein’s bloed. Zoo bijv. huwt Constantin 

Frisch, de zoon van Pauline Dorothea Tutein (0.1.1.1.1-4) en van Hartvig Marcus Frisch, Staatsraad, Directeur van 

den Groenlandschen handel, Catharina Maria Tutein (0.1.1.11.16-1), de dochter van den naar West-Indië 

vertrokken Jean Frederic. En Thierry Emile Frisch, zoon van Theodoor Frisch en van Emilie Clara Tutein 

(0.1.1.11.7-4) huwt Pauline Esther Friederica Tutein (0.1.1.11.8-4.2), dochter van Carl Diedrich Tutein en diens 

eigen nicht Elise Pauline Tutein (deze zijn de broeder en de schoonzuster van Julie Tutein Nolthenius). Terwijl de 
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Tuteins vastgelegd, doch dit ook geënt op de afstammelingen der aangehuwden. 

Zulks is duidelijk merkbaar bij kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van 

Willem Hendrik Nolthenius, die trouwde met Julie Tutein, zelve het kind van neef en 

nicht. Zoo werd hun zoon Peter Marius Tutein Nolthenius (X) toen hij niet lang vóór 

zijn overlijden binnentrad te Griez (Tirol) aan den arm van den te Weenen 

gevestigden Emil Louis Tutein, door diens aldaar aanwezig zijnde Weensche 

kennissen gehouden voor den vader van hunnen vier en twintig jaren jongeren 

stadgenoot. Doch inderdaad was Emil niet een kleinzoon van Julie, doch van hare 

tante Friederike, zuster harer moeder. Ook Arthur, een jongere broeder van Peter 

Marius, werd in Duitschland dikwijls aangezien voor een Tutein. En zóó zuiver 

bewaart zich het zuidelijke bloed der Tuteins, dat nog onlangs een hollandsche 

schoenmaker eene kleindochter van Tutein complimenteerde met haar „fransch” 

voetje! 

Niet enkel ging het type over, doch ook de levenskracht, gelijk reeds op blz. 272 

werd aangetoond. De cijfers in de tabel Op blz. 273 zijn nu (1929), wat betreft de 

zonen van Peter Marius, te veranderen in +78, 2, +69, +68, o; wat betreft de zonen 

van Julius Hendrik, in 0, +78, +72, +66, +60; wat de dochters betreft in +76*, 66*, 

+68*, +64.) 

Weinig had het gescheeld, of het germaansche Noltheniusbloed zoude nogmaals 

zijn vermengd met het fransche der Tuteins. Want de 20 jarige Gulian, oudste zoon 

van Julie Nolthenius, werd bij een bezoek aan Kopenhagen (1827) bekoord door het 

17 jarig dochtertje Alvilde van zijne tante Augusta Müsselmann—Tutein. Hij draagt, 

als waren het ridderorden, de bloemen die hem schenkt Alvilde! 

Trouwens Gulian is niet de eenige aanbidder. Ook onder anderen Christiaan 

Winther, candidaat in de theologie en huisleeraar bij de Müsselmanns, de later zeer 

geliefde Deensche dichter. Diens leven en werken beschreef in 1900 zijn landgenoot 

 

                                                                                                                                       

 

stam der Tuteins voortleeft in Denemarken, vormde Peter’s schoonzoon Thierry (Diderich) Tutein (0.1.7) een tak, 

welke in 1907 uittterst te Weenen in de mannelijke lijn, met Emil Louis Tutein, Consul van Denemarken. De 

geslachtsnaam Tutein wordt aangenomen door den voorzoon zijner echtgenoote. Van Peters jongeren schoonzoon 

en naamgenoot (0.1.1.11.8) is Julie (de „Grootmoeder”) het derde kind. Ook deze tak sterft uit in de mannelijke 

lijn met den ongehuwden zoon van Julie’s eenig getrouwden broeder Carl Diderich (1891). De nog in Duitschland 

levende tak stamt af van Jean Jacob Tutein (0.1.1.15), zoon van Jean Thierrij en jongere broeder van Peter’s 

schoonzoons. 
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N. Boegh in drie lijvige deelen, waarin verscheidene verzen voorkomen ter eere 

van Alvilde. Ook vele aardige bijzonderheden omtrent het huiselijk leven der familie 

Müsselmann—Tutein. 

Hieronder worden enkele gedeelten uit dat boek overgenomen, omdat zij doen 

zien de omgeving, waarin Julie Tutein Nolthenius was grootgebracht en waarin zij 

zeker dikwijls met hare gedachten verwijlde. 

Mooi, levendig, geestig, schelmsch met dat al toch natuurlijk, aldus schetst Winther 

onder een schuilnaam Alvilde in zijn „Episode af et Familieliv”. (Tafreelen uit een 

familieleven)”. Dikwijls in poëtische doch niet sentimenteele stemming, rondborstig tot in ‘t 

overdrevene, zeer muzikaal, met een heldere mooie sopraan, hartstochtelijk beminnend de 

fraaie letteren en gloeiend van vaderlandsliefde, hare goudbruine lokken fladderend in den 

wind, leenig en slank als een korenaar, zwart-oogig, met rozige wangen, is zij het evenbeeld 

van hare tante Julie (Grootmoeder). 

Woonde de familie ‘s winters in stad, den zomer bracht zij door bij de grootouders 

Tutein te Lyngby, waar veel werd gezeild en geroeid op het aanliggend meer. Zongen dan 

vierstemmig Alvilde en Thora, hun nog jeugdige oom Louis Tutein (de broeder van 

„Grootmoeder”) en Christiaan Winther, dan kwamen de bewoners uit hunne villa’s om te 

luisteren. Dikwijls werd aangelegd aan Sophien Holm, het buiten der Bruns, en was 

Friederike wat doof, hare gasten daarentegen genoten zeer van den zang. Koning Christiaan 

VIII, wiens zomerverblijf lag te Lyngby, kwam dikwijls bij de Müsselmanns aan huis, dronk 

bij hen thee als een doodgewoon burger, en werd ook als zoodanig behandeld, ging met het 

gezelschap in den tuin, waar dan gezongen werd en Winther zijn gedichten voordroeg. 

Niet enkel werd gezongen en gespeeld in den hoogst artistieken kring, in welke de 

Tuteins en Bruns zich bewogen, waar Weyse (nu professor Weyse) en Siboni, (de Directeur 

der Koninklijke zangacademie) den toon aangaven; de laatste bijgestaan door zijne dochter 

Guiseppina, die een van Peter’s kleinzoons, Ferdinand Tutein, trouwde in 1824, en wier niet 

zeer krachtige doch fraaie stem voortreffelijk was ontwikkeld door haar vader. Ook 

karakterdansen, welke Weyse met geïmproviseerd pianospel begeleidde, werden met 

zeldzaam talent uitgevoerd. 

Wat Boegh verder schrijft over mevrouw Müsselmann en haren echtgenoot, 

zoude ook kunnen gelden in alle opzichten voor hare zuster Julie en voor Willem 

Hendrik Nolthenius: 

Echt moederlijk en eene uitstekende huisvrouw. Evenals hare zusters een „bel-esprit”. 

Dadelijk merkte men dat fransch bloed door hare aderen vloeide. Zeer opgewekt, zeer 

belezen, warm voelend, daarbij zeer taktvol. 

Niet minder gunstig oordeelt Winther over den echtgenoot: 

Slanke, elegante persoon; degelijk en sterk als het noordsche ijzer en brons, goed 

handelsman, maar ook goed huisvader1). Het echtpaar eerbiedigde volkomen elkanders 

meening, had veel familiezwak 

                                                

 
1) Müsselmann was een der directeuren van de Ost-Asiatische Kompagni, nog heden ten dage een zeer 

belangrijk handelslichaam, dat nimmer uit het oog verloor haar oorspronkelijk doel: handel drijven, en 

dientengevolge alle politieke normen kon trotseeren, in tegenstelling tot de Engelsche, Fransche en ook onze Oost-

Indische Compagnie, welke van lieverlede Staten geworden, te zeer de begeerigheid opwekten van wie rustig thuis 

gebleven, gaarne oogsten wilden waar zij niet hadden gezaaid. De Compagnie bezit groote plantages in bet verre 

Oosten, op Ceylon, bij Singapore, in Achter-Indië en in China langs de rivieren. Zij heeft een eigen vloot, en 

vergoedt eenigszins voor Denemarken het verlies der vroegere zeemacht, door de Engelschen vernietigd in den 

Napoleontischen tijd. De Deenen in de handelswereld hechten groote waarde aan eenige jaren plaatsing op hare 
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en was zeer weldadig. Ook kenmerkten hen een groote vriendenkring, groote 

gastvrijheid en .... een welvoorziene disch. Dat laatste verheugde meer de Deensche gasten 

dan de ontvangst bij de Brun’s, waar wel op muziekpartijtjes het oor werd gestreeld, doch — 

naar Italiaanschen trant — ververschingen achterwege bleven. 

En waar, helaas, in „Grootmoeder” enkel brieven waren te geven uit Julie’s 

weduwentijd, moge hier het uittreksel uit een schrijven van hare zoo gelijkgestemde 

zuster, eenig denkbeeld geven hoe zij op papier zal gebabbeld hebben in gelukkiger 

jaren. Augusta’s echtgenoot moet veel voor zaken op reis; hij is dus op de hoogte te 

houden der huiselijke voorvalletjes. Zie hier hoe hem de eerste uitgang van de 

jeugdige Thora wordt beschreven: 

„lk kan niet anders zeggen dan dat zij zich behoorlijk en taktvol gedroeg, de afgekloven 

beentjes den gasten niet in ‘t gezicht smeet, en evenmin haar eigen beenen op tafel legde, 

zooals in het vertelseltje van den boerenjongen. Integendeel, zij zat zoo stijf, alsof ze was 

opgeprikt. Doch dat alles is maar gekheid, want ook dat zou je evenmin van een jong meisje 

goedkeuren. Neen, ze wist heel goed den gulden middenweg te houden, en zij had het geluk te 

zitten naast iemand, die zich heel geschikt met haar bezig hield. lk kreeg verscheidene 

komplimenten over ons mooi dochtertje.” 

Een ander maal verhaalt zij haar man van een namiddag-gezelschap: 

„Wij zaten niet erg gemakkelijk, vooral wie — zooals ik — professor Weyse had tot 

tafelbuur, die altijd doet alsof hij aan zijn klavier zit, met zijne armen zwaait en zich beweegt, 

alsof hij ‘t rijk had heel alleen. Toch zou ik hem tegen niemand anders uit het gezelschap 

willen ruilen, niettegenttaande die lastige armen. Want hij was — zooals altijd — opgewekt 

en interessant, waartoe trouwens de voortreffelijke dranken en spijzen ‘t hunne bijbrachten.” 

Ten slotte een uittreksel uit een brief, van vroegere dagteekening (1825), welke 

bewijst dat de school-misère ook toenmaals werd gekend. De huisleeraar, weggaande 

wegens ouderdom, staat op het punt vervangen te worden. Niet enkel de oude 

huisleeraar acht het verstandiger de kinderen niet naar school te zenden, maar ook de 

moeder is van die meening: 

„Wat Alvilde betreft (nu 15 jaar oud), meisjes hooren er zooveel wat niet passend is. 

Immers de kinderen zijn van zeer verschillenden stand, en vele ouders geneeren zich niet in 

de tegenwoordigheid hunner kinderen onderwerpen aan te roeren die anderen zorgvuldig 

vermijden. Ook dat „straatloopen” naar en van school bevalt mij niet op hun leeftijd. Thora 

jaar), weet nu genoeg; Hother (12 jaar) heeft geen eerzucht en is niet vlijtig. En er zijn in 

sommige scholen onderwijzers, die geen rekening houden met de verstandelijke vermogens 

van een kind, zoodat het enkel een ranselpartij wordt. (Hother, werd later heereboer.) Peter (9 

jaar) is vlug genoeg, doch ik vrees op school voor zijn hart en hoofd, gelijk zoo dikwijls bij 

knappe jongens het geval is. (Deze werd later houtvester.) En onze candidaat 

 

                                                                                                                                       

 

kantoren te Londen en zij vormt als het ware het nationale reservoir over zee, waarin een zesduizendtal jonge 

Deenen hun arbeidsveld vinden. 
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(de huisleeraar, dien zij op ‘t oog heeft: Christian Winther) heeft vele 

gezelschapstalenten; is ook muzikaal, wat echter bijzaak is. Doch wat mij groot genoegen 

doet, is dat hij moreel hoog staat en goed weet te onderwijzen. Want de kunst om zich 

begrijpelijk te maken voor niet heel bevattelijke hoofden, zoodat men deze niet in verwarring 

brengt door te veel of te weinig te zeggen, is niet zoo gemakkelijk als men wel denkt ...” 

Dat de moeder goed zag, blijkt uit het feit dat Christian Winther vijf jaren lang 

huisonderwijzer bleef bij de Müsselmann’s. Toch zouden moderne paedagogen 

vermoedelijk wel iets op den leergang hebben aan te merken: de lessen duurden van 7 

uur ‘s morgens tot 2 uur ‘s middags, zonder vrij kwartiertje, en het ontbijt werd 

genuttigd in de leerkamer tusschen de lessen door. Geen vacanties en veel ransel! 

Want de dichter was ietwat hardhandig, en ‘t was landsgebruik. Mijn broeder Peter — 

schrijft later Hother— kreeg een ongemakkelijk pak van Chr. Winther, omdat hij zoo 

lui was geweest. Toen wij ons ontkleedden om te baden in het Lyngbysche meer, zag 

zijn rug er uit als een landkaart, geverfd in alle regenboogkleuren! Chr. Winther was 

onbarmhartig genoeg om mij het bosch in te sturen van „Zorgenvrij” (de koninklijke 

residentie) om daar hazelroeden te snijden voor Peter’s afstraffing. Natuurlijk zocht ik 

de dunste uit — voegt hij er broederlijk aan toe. 

Met dat al erkenden later Winther’s leerlingen dat hij zeer goed onderwijs gaf 

en de kunst verstond te leeren leeren. 

Zooveel mogelijk zette hij zijne lessen klem bij door toepasselijke voorbeelden. 

Zoo, toen naar zijne meening Alvilde eens al te zeer eene bevlieging had voor 

koorddansers en paardrijders, vertaalde hij voor haar uit het Duitsch in het Deensch, 

het 4de hoofdstuk van het 2de boek uit Wilhelm Meister’s leerjaren, ten einde 

zoodoende hare geestdrift te bekoelen. 

 

Maar niet enkel heeft Winther de jeugdige spruiten der Müsselmann-Tutein’s, 

doch de geheele Deensche jeugd van toen en later aan zich verplicht door een berijmd 

vertelseltje, waartoe de stof leverden — onbewust — twee leden van ons geslacht. 

Een vertelseltje, dat ieder Deensch kind kent en nog telkens wordt herdrukt. 

Op zekeren dag ontving nl. mevrouw Müsselmann uit Holland een brief van 

hare zuster Julie Tutein, waarin deze schrijft hoe haar zoon Peter aan zijn broertje 

Emile had voorgesteld als Robinsons naar Amerika te trekken; welk werelddeel toen 

werd geacht een echt luilekkerland te zijn. 

Mevrouw Müsselmann las den brief voor aan de ontbijttafel, waar ook Winther 

aanzat. Toen deze eenige uren later beneden kwam voor het middagmaal, had hij het 

avontuur tot een gedicht verwerkt van niet minder dan 24 vierregelige versjes. 

Verwerkt is niet geheel juist — blijkbaar heeft hij zijne fantasie den vrijen teugel 

gelaten; want aangezien Peter Marius toen ruim vijftien jaren oud was en Emile nog 
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geen vier jaar (het gedicht moet zijn vervaardigd in 1828 of 1829), zal Peter wel 

niet in werkelijkheid zoo reislustig zijn geweest, doch zijn klein broertje voor de mal 

hebben gehouden1). 

Petertje wordt sprekende ingevoerd in het vlot geschreven berijmd verhaal. En 

hoe goed Winther den kindertoon pakte, kan de lezer zelf beoordeelen, dank zij de 

hier onder gestelde vertaling, welke Nella Tutein Nolthenius-van Haeften (XI ter, vr.) 

toen zij en hare echtgenoot een jaar doorbrachten te Clarens (1925/26) vliegensvlug 

vervaardigde ten gerieve van haar talrijk nakroost, aan de hand der Fransche proza- 

overbrenging van schrijver dezes. 

 

De vlucht naar Amerika (Flugten til Amerika).

                                                

 
1) Velen meenden in Denemarken dat — aangezien ook van mevrouw Müsselmann-Tutein twee kinderen 

heetten Peter en Emile — het verhaal had betrekking op deze; doch Boegh herstelt de ware toedracht. 

Toen ik in ‘t eerste schooljaar was 

Een kleine jongen thuis, 

Maar toch reeds echte laarzen droeg 

En een deftig jongensbuis. 

 

Toen was ik niet zoo zoet als nu. 

lk was soms wel heel stout, 

lk deed graag alles naar mijn zin, 

En maakte meenge fout. 

 

Eens, tusschen twalef en één uur 

Was ik verbazend kwaad, 

lk stond met tranen op mijn wang 

En rimpels in ‘t gelaat. 

 

Op school had ik het slecht gemaakt, 

lk kreeg een nul in ‘t boek, 

En moeder had mij flink beknord 

Om een gaatje in mijn broek. 

 

Riekje, het aardig bakkerskind, 

Lachte mij heimlijk uit 

En gaf den koek, aan mij beloofd, 

Aan Maarten, die schavuit. 

 

Neen, zei ik: dàt is àl te veel! 

‘k Verdraag het langer niet, 

En ‘k zal mij wreken, dat is waar, 

Voor ‘t onverdiend verdriet! 

 

Nu vlucht ik naar Ainerika, 

En als men naar mij vraagt, 

Dan antwoordt maar, dat Petertje 

Zoo’n leven niet verdraagt. 

 

Emiel — mijn aardig broertje klein. 

Liet zweep en sleedje staan, 

was verbaasd, en wilt niet goed 

Of hij huilen of lachen zou gaan. 

 

Emieltje luister: wij zijn één; 

Jij gaat als broeder mee. 

Onmooglijk om te blijven hier; 

Ginds wacht ons vreugd en vree. 

 

Broer kijkt zijn nieuwe schoentjes aan, 

En strijkt zijn kieltje glad. 

„Is ‘t heél ver, dat wij moeten gaan? 

En worden mijn schoenties niet nat?” 

 

Amerika is ver van hier, 

Nooit zijn wij zoo ver gegaan. 

Maar in een reuzengroote boot 

Varen we over den Oceaan. 

 

En is de reis eemnaal voorbij, 

Vergeten is het leed. 

Men geeft er ons een mooi kasteel 

En guldens bij de vleet. 

 

Amandels en rozijnen zoet 

Zij groeien aan de boomen, 

En hangen in trossen en kosten niets; 

Het is om van te droomen! 

 

De borstplaatjes zijn als beschuiten zoo 

groot. 

Men eet er als brood, chocolade. 

Het sneeuwt er krakelingetjes zoet 

En het regent er limonade. 
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Den heelen dag kan je doen wat je wil, 

Men mag spuwen op de tapijten. 

En je rookt er sigaren zooveel als je lust, 

Zonder dat het je later zal spijten. 

 

In een lekkeren, luien schommelstoel 

Zit men den heelen dag, 

En als men niet naar school wil gaan, 

Blijft men thuis, want alles mag. 

 

Ha — zei het kleintje — ik ga mee 

Dat is een land voor mij. 

Want om naar school te moeten gaan, 

Maakt me heelemaal niet blij. 

 

Als voedsel voor die verre reis, 

Haal ik wat broodjes gauw, 

En jij, haal jij het Bijbelboek, 

Dat hoort toch ook van jou! 

Met den prentenbijbel in den arm 

Komt Peter, en Emieltje 

Brengt broodjes mee. Dan staan wij stil; 

Het afscheid roert ons zieltje. 

 

Het vaderhuis, zoo warm en lief, 

Ach, hoe wij het beminnen! . 

Daar opent moedertje het raam 

En roept ons beiden binnen. 

 

Emieltje, Peter, kom dan toch! 

Gebruikt toch jelui oortje! 

Wat moet je met dat boek op straat? 

De soep brengt juist ons Doortje. 

 

Wij blijven staan. De reis vervliegt. 

Doch hoe ons dit ook griefde, 

Onze voeten volgen Moeder’s stem, 

Die stem zoo vol van liefde. 

 

Haar stem sloeg mijne boosheid neêr, 

Als de bliksem velt de boomen, 

En in mijn lekker bordje soep 

Verdronk ik mijn vrijheidsdroomen. 

 

Ter vergelijking volgen hieronder in het oorspronkelijke de eerste twee strophen 

van het gedicht. 

 

Dengang da jeg var en lille en, 

Og havde begyndt min Skole, 

Og havde faaet Stoevler paa begge Ben, 

Og kastet min Bluse-Kjole; 

 

Da var jeg ikke saa from som nu, 

Da havde jeg Ben i Panden, 

Mit Blod var bedt; og ilter min Hu, 

Jeg forstod mig kun lidt paa Forstanden. 

Doch wij zijn vooruitgesneld: Wij moeten nog even terug tot Peter Tutein, de 

vierde van dien naam, eigenlijk de stamvader. Want het is niet voldoende een naam te 

dragen of er door te worden gedragen: alleen wie op dien naam zijn stempel zet, heeft 

recht te worden begroet als stamvader. 

Was Peter, die drie en zeventig jaren oud overleed (7 Dec. 1779) — drie weken 

voor zijne vier en zeventigjarige echtgenoote, de grondlegger van het Deensche 

fortuin der Tuteins, velen zijner afstammelingen bleken zijner waardig te zijn. Slechts 

enkelen dezer kunnen hier worden genoemd. In de eerste generatie zijn eenige zoon: 

Friedrich Johann Tutein op Edelgave (1757—1853) katoenfabrikant, voorzitter van 

het bestuur der Vereeniging van groot-kooplieden, Pruissisch consul-generaal — welk 

ambt hij 19 April 1848 neerlegt wegens Pruissen’s houding in de Sleeswijk-

Holsteinsche troebelen — Staatsraad in werkelijken dienst. (Hij wordt uitvoerig 

behandeld in het Deensche Lexicon). 
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Van diens zonen zijn te noemen: Friedrich Wilhelm Tutein (1791—1867) op Edelgave, 

Staatsraad; Peter Adolph Tutein (1797—1885) eigenaar van het uitgestrekte landgoed 

Mariënborg op Möen; Hofjaegermester en achtereenvolgens lid der beide Kamers. Zijne 

pachters stelden hem een gedenkteeken uit erkentelijkheid voor zijn krachtigen steun en het 

vervangen van de vaste pachtsom door eene in evenredigheid met de jaarlijksch wisselende 

opbrengst. Ook aan deze wijdt het Deensche Lexicon een uitvoerig artikel, evenals aan diens 

zoon Frederik Christiaan Ferdinand Tutein op Hoegholt, lid van het Folketing.1) 

 

Zijn dus verscheidene mannelijke leden van het geslacht met eere bekend, gedachtig 

aan het gezegde dis moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es, is het van niet minder beteekenis, 

dat velen der vrouwelijke afstammelingen mannen huwden, die eveneens zeer eervol 

vervulden hunnen taak. 

 

Zoo Louise Sophie Marie Tutein (0.1.1.1.1.—2.2.2), de oudste achterkleindochter van den 

Deenschen stamvader. Zij huwde 1851, Dr. Phil. Rochus, rijksvrijheer Liliencron, hoogleeraar te Jena, 

Germanist, onder wiens leiding verscheen de Algemeene Duitsche biographie; Emmy Tutein 

(0.1.1.1.1.—2.5-3), die (1875), in tweede huwelijk trouwt Ditlev Gotthard Mourad, Bisschop, Minister-

president, lid van den Rijksraad, en hare zuster Adelgunde Vilbelmine Elisabeth (0.1.1.1.1—2.5-4.) die 

in 1856 huwt Alexander graaf Luckner van Crummeserhof bij Lübeck, weduwnaar van Charlotte 

Vilhelmine Moltke, oom van den „laatsten kaperkapitein” graaf Felix Luckner. Weggeloopen van huis, 

nooit anders dan op zeilschepen varend, van jongmaatje opgeklommen tot scheepskapitein, vertrouwde 

de Duitsche Minister van Marine dezen, eenigen tijd na den slag bij Jutland (bij welke hij aanwezig 

was) een buitgemaakten koopvaarder toe, welke Luckner herdoopte in „Seeadler”. In dit zeilschip werd 

een petroleummotor gezet als hulpvermogen en het bemand met officieren en matrozen der Duitsche 

marine. Zonder argwaan te wekken wist Luckner te slippen met zijn vaartuig door het net van 

wachthoudende oorlogsschepen in de Noordzee, zette koers naar de Braziliaansche kust, en nam daar 

menig zeilschip, bevracht voor de Alliés. Doch op en top gentleman, behandelde hij zijne gevangenen 

zóó heusch, dat toen hij te veel scheepskapiteins en equipages had opgevangen om die langer aan boord 

te houden, hen dus met een der gekaapte schepen wegstuurde naar een Braziliaansche haven, de 

vrijgelaten kapiteins bij hun vertrek hem een adres aanboden van dankbetuiging. En onlangs schonk 

San Francisco hem het eereburgerschap, terwijl de presidente van de Australian Soldiers Mother’s 
League reeds bij het eindigen zijner gevangenschap (want natuurlijk viel hij eindelijk in het Zuidelijk 

wereldrond in handen der vijanden) namens de ouders van 80.000 Engelsche soldaten en matrozen hem 

toewenschte dat God hem even gezond en wel mocht doen belanden bij zijne moeder, als bij de hunnen 

wie zijne krijgsgevangenen waren geweest. 

 

                                                

 
1) Nog ware hieraan toe te voegen den kleinzoon Arthur Tutein van een op 4 Dec. 1798 te Kopenhagen 

geboren en 13 Dec. 1854 te Boston in de Vereenigde Staten overleden Frederik Johannes. Als office-boy 

aangevangen, staat hij thans aldaar aan het hoofd van verschillende groote ondernemingen op financieel en 

industrieel gebied. Daarentegen dankt een R. Tutein zijn kort bestaan slechts aan den gril van een hollandschen 

zetter. De onderteekenaar van een ingezonden stuk in het Handelsblad (Sept. 1927), voorzitter der Indische 

vereeniging van locale belangen, heet in werkelijkheid Rueckert. 
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Geen wonder dat de gedenkschriften, waarin hij op eenvoudige wijze zijne fantastische 

avonturen verhaalt, in het Engelsch vertaald, tot een leesboek zijn geworden op 

Amerikaansche scholen; en de uitstekende Fransche vertaling met den titel „le dernier 
Corsaire” (Payot, Paris) kan ten zeerste aanbevolen worden aan wie in ons geslacht nog jong 

genoeg zijn om sneller het hart te voelen kloppen als zij medeleven (veilig thuis gezeten) met 

wie worstelden tegen de elementen en bij alle tegenspoeden noch hun goed humeur noch hun 

energie verloren. 

 

En nogmaals vermengde het heldhaftige bloed der Luckners zich met het 

ondernemende der Tuteins. Een der dochters van het echtpaar: Adda Luckner, huwde een 

eigen neef Peter Tutein, wiens jongste zoon, eveneens Peter gedoopt, blijkbaar aangevuurd 

door het voorbeeld van zijn neef de zeeheld, op negentienjarigen leeftijd het ruime sop koos, 

bij Groenland schipbreuk leed, met een twintigtal lotgenooten langen tijd ronddreef op een 

ijsschol, eindelijk gered, dadelijk wederom dienst nam als matroos op een Noordvaarder. 

Onlangs stelde hij zijne bevindingen als robbenvanger te boek (Fangslmaend) en die 

spannende avonturen zijn sober en gentlemanlike beschreven. Dat laatste zal waardeeren, wie 

weet hoe ruw daar in het hooge Noorden is het leven binnen- en buitenboords. 

 

Doch het langst zullen in de gedachtenis voortbestaan de afstammelingen van 

Fernanda Sophie Marie Tutein (0.1.1.1.1—2..2.4) en Rudolph, rijksgraaf Spee van 

Glindsfeld, gehuwd in 1854. Fernanda was de tweede dochter eener Italiaansche 

moeder. Want aan de Duitsch-Deensche kolonie voegden zich van lieverlede toe 

zuidelijker elementen, met wie de kunstzinnige Kroonprins, later Christiaan VIII, 

kennis maakte op zijn rondreizen door Europa, en die hij bewoog zich te vestigen in 

het hooge Noorden. Zoo zette zich in 1819 neer te Kopenhagen Guiseppe Siboni als 

Hoogleeraar-directeur van het Muziekconservatorium aldaar. Zijne beeldschoone 

dochter Guiseppina, of om haar te geven den vollen klankrijken naam: Josepha Aloisa 

Franciska Romalia Anna Maria, huwde vijf jaren later Ferdinand Tutein (0.1.1.1.1.—

2.2) zoon van Julie’s oudoom Peter. Uit dit huwelijk sproten zes kinderen, van wie 

hierboven reeds verscheidene werden genoemd; ook Fernanda. Deze werd moeder 

van twee zonen, van wie de een zich vestigde te Kiel als geneesheer, de andere, 

Maximiliaan, aangelokt door den zeedienst, opklom tot admiraal bij de Duitsche 

marine. 

Bij het uitbreken van den wereldoorlog werd dezen opgedragen het bevel over 

een eskader dat de Engelschen moest bestoken in de Stille Zuidzee. Inderdaad gelukte 

het hem — ongehoord feit in de Engelsche jaarboeken — zijn tegenstander bij 

Coronel te vernietigen. Doch kort daarna trof hem — door een overmacht aangevallen 

— hetzelfde lot bij de Falkland-eilanden op zijne terugvaart naar het vaderland. Daar 

vonden den 8en December 1914 den heldendood mèt den vader, de beide zonen 

Heinrich en Otto — ieder ingedeeld op een ander schip. 

Ook bij oorlogsfeiten is het altijd geraden de tegenpartij het woord te geven. In het 

reeds vroeger aangehaalde werk van Claude Farrére, dat levendig en uitvoerig beschrijft de 

Odyssee van het eskader onder bevel van graaf Spee, erkent die Fransche oud-zeeofficier 

volmondig: L’escadre s’est couvert d’une impérissable gloire a Falkland. En admiraal Sir 

Graham Bower zegt in de rede waarmede hij opende 
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de besprekingen omtrent het zee-oorlogsrecht in de Int. Law Association (31 Aug. 1921): „Er 

zijn hier geen Duitsche zee-officieren. Dat spijt mij, want ik wenschte dat zij konden hooren de 

woorden, welke ik nu tot U richt. Ik zou mij willen aansluiten bij het tribuut van eerbied en leedwezen, 

dat door admiraal Sturdie is gebracht aan dien dapperen zeeman en ridderlijken gentleman, admiraal 

Spee en aan de officieren en manschappen van zijn eskader, die voor hun land stierven bij de Falkland 

eilanden. En waren hier Duitsche officieren tegenwoordig, dan zou ik hun hebben verzocht, eveneens 

met mij in te stemmen in eerbiedige hulde aan de nagedachtenis van admiraal Cradock en de officieren 

en manschappen, die sneuvelden bij Coronel.” 

En zelfs al had geen enkele druppel bloed der Tuteins gevloeid door de aderen van den 

Duitschen opperbevelhebber, dan nog ware het gewettigd hier te schetsen de gebeurtenissen waarop 

zinspeelt het bovenstaande. Want alleen helden kweeken helden, gelijk in gulden letters de koepelzaal 

op te ‘s Gravenland, gesticht door Cornelis Tromp. (De Gids: Sprekende Steenen, 1901.) 

Admiraal Sturdie voerde het bevel over het Engelsche eskader, hetwelk vernietigde dat van 

admiraal Spee. Cradock was admiraal van het Engelsche eskader, dat 1 Nov. 1914 door graaf Spee was 

in den grond geboord. In beide gevallen was de strijd een ongelijke, en werd met doodsverachting 

gevoerd door de zich van hunne minderheid bewuste bevelhebbers en manschappen. 

Aan Sturdie waren twee Dreadnoughts toegevoegd, in der haast uit Engeland afgezonden, en 

welke meer door geluk dan uit wijsheid, juist bijtijds zijn eskader bereikten: de Invincible en de 

Inflexible (elk 17500 ton, met 18 cM. pantsering, voerende 8 kanonnen van 30 cM., die naar alle 

hemelstreken te zamen 3084 K.G. kunnen werpen, en 27 knoopen liepen (50 K.M. per uur). 

Het admiraalschip van Spee: de Scharnhorst, liep slechts 22½ knoop (41.7 K.M. per uur), had 

eene pantsering van 15 à 17 cM., en voerde 6 kanonnen van 21 cM., drie van 15 cM., die te zamen een 

„laag” konden geven van 888 K.G. En dit was het machtigste schip van zijn eskader, hetwelk bestond 

uit de Scharnhorst, de Gneisenau, waarop zijn oudste zoon diende als luitenant, de Nürnberg, waarop 

was geplaatst zijn tweede zoon, de Leipzig en de Dresden. Niet snel genoeg loopend om de 

Dreadnoughts te kunnen ontvluchten, niet zwaar genoeg gewapend om deze te kunnen treffen op den 

afstand waarop wel de Engelschen de Duitschers konden bestoken, was feitelijk de ongelijke strijd eene 

slachting. 

Om 4 u. 16’ namiddags lost de Scharnhorst het laatste schot en zinkt één minuut later, zonder de 

vlag te strijken; de geheele bemanning, 795 koppen, vindt met den Admiraal den heldendood. 

Om 5u. 45’ zinkt de Gneisenau, evenmin de vlag strijkende; van de 380 man kunnen de 

Engelschen er slechts 187 opvisschen, waarvan echter velen stierven, bevangen door de koude van het 

water (zóó dicht hij de Zuidpool). 

Ten zeven ure lost de Leipzig het laatste schot — de munitie is uitgeput. Doch de vlag wordt 

niet gestreken, en de Engelschen gaan voort met vuren. Om 7 u. 50’ springen de laatsten der 

bemanning van het zinkende schip. Slechts 5 officieren en 13 mannen van de 386 worden gered. Alleen 

dc Nürnberg strijkt de vlag om 7 uren, machteloos wegens het springen van twee ketels, tegenover een 

vijfmaal sterkeren vijand. Zeven en twintig minuten later zinkt het brandende vaartuig; van de 295 

officieren en manschappen worden slechts zeven matrozen opgevischt uit de koude, nu onstuimige zee. 

En met de riemen moeten de redders de albatrossen verjagen, die de oogen der ronddrijvenden 

uitpikken. Alleen de Dresden ontkomt — voorloopig althans — beschermd door een opkomende mist. 

Waarlijk geen Engelsch heldenfeit: Geen enkele doode aan dien kant! Wel werd de Inflexible 3 

maal, de Invincible 22 maal getroffen, maar het vijandelijk geschut was te zwak om de pantsering dezer 

zeemonsters te doorboren. 

Toch valle men de Engelschen niet hard. Het was leer om leer. Op 1 Nov. had de Duitsche 

admiraal op gelijke wijze —en zelf haast ongedeerd — vernietigd het zwakkere Engelsche eskader 

onder 
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admiraal Cradock bij Coronel (westkust van Zuid-Amerika). Dáár werd gelijke 

heldenmoed door den Engelschman. Aan beide zijden trouwens hetzelfde blind gehoorzamen 

orders. Want de Engelsche admiraliteit had Cradock bevolen à tont prix den vijand, ongeacht 

de sterkte aan te vallen; en later de Duitsche admiraliteit aan graaf Spee, om naar Duitschland 

terug te varen in gesloten kolonne, in plaats dat ieder schip een goed heenkomen mocht 

zoeken op den Oceaan, waar ze — zoovele Duitsche kruisers hebben het bewezen — evenals 

speldeknoppen waren onvindbaar geweest! Dat komt er van als ambtenaren vanuit de verte, 

rustig op hun stoel gezeten, geven imperatieve orders! 

Een groote medaille met de borstbeelden van graaf Spee en zijn beide zonen, 

vereeuwigt hun heldhaftig sneuvelen. 

 

Doch genoeg. Maar kan het bevreemden dat de gedachten van schrijver dezes 

teruggaan tot het jaar 1878, toen hij den lateren Duitschen admiraal, bijna zijn 

evenouder, ontmoette in het landhuis te Klampenborg waar diens zoo krachtige 

negentigjarige grootvader Ferdinand Tutein, doorbracht de zomermaanden; een 

grijsaard, zoo weinig grijsaard, dat zijne kinderen hem slechts met moeite wisten te 

bewegen niet meer te bestijgen zijn vurig rijpaard! Geenszins kon de grootvader 

vermoeden het lot dat zijn kleinzoon was beschoren; een kleinzoon, wien hij niet 

minder dan diens Duitschen vader genegen was, al had hij in 1848 neergelegd het 

Pruissisch consulaatschap wegens de houding van dien Staat in de Sleeswijk-

Holsteinsche beroeringen, even als zijn vader het Generaal-Consulaatschap. Want al 

waren de Tutein’s geen Deenen in den bloede, althans in hart en nieren waren zij 

geworden Deenen. 

 

Maar ook aan den Franschen kant zijn aan te wijzen verdienstelijke 

afstammelingen der Deensche Tuteins. 

Hoogst veelzijdig, zéér gewaardeerd ook in het buitenland, was Dr. Henri Cazalis 

(1840—1910), kleinzoon van Jacques Cazalis te Montpellier en van de meest geliefde zuster 

van „Grootmoeder”: Emilie Tutein, (0.1.1.11.8—2). Gepromoveerd te Straatsburg in de 

rechten, studeerde hij daarna te Parijs in de medicijnen, en werkte daar voornamelijk in 

hospitalen. De Académie de Médecine bekroonde zijn La science et le mariage. Verder 

verschenen op sociaal-economisch gebied: ‘Alimentation à bon marché en l’Habitation à bon 
marché. Zeer artistiek, vriend van Saint-Saens, Clara Holmès, Burne Jones, William Morris, 

zal hij misschien het langst voortleven in zijne gedichten, geschreven onder den schuilnaam 

Jean Lahor. Enkele dezer werden opgenomen in de Revue des deux mondes; bij Lemerre zijn 

zij verzameld in een deel met portret (nog steeds herdrukt); terwijl kort na zijn overlijden door 

de Librairie des Annales politiques werd uitgegeven eene bloemlezing met levensbeschrijving 

en lijst zijner geschriften. Ook Crouzet—Benaben wijdde aan hem eene studie: Poésie 
philosophique et action sociale (Lemerre 1908). 

Henri Cazalis nam het initiatief tot het stichten eener Vereeniging ter bescherming van 

het Fransche landschapschoon. Dat hij besefte hoezeer daar te lande — evenals trouwens 

overal — het volk op kunstgebied is geworden van actief, passief, zich de kunst laat ingieten 

in plaats van door zelfdoen zich te verschaffen levensvreugd, bewijst de titel van een zijner 

geschriften: l’Art pour le peuple, à défaut de l’art par le peuple. 

 

Eene bekentenis geschreven op lateren leeftijd, moge eenig denkbeeld van Jean Lahor 

denken en dichten. 
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AGNWSTW QEW 1) 

 

Jean Lahor, na op 20-jarigen leeftijd zijn geloof te hebben verloren, gaf zich geheel 

over aan de leer van Bouddah. Maar zijne krachtige natuur verzette zich tegen een 

droomleven. „Et alors commença à se former en moi la doctrine où je me suis arrêté, du 

pessimisme héroique. Dat ook dit niet het eindstadium was, leert bovenstaand vers. En aldus 

eindigt de bundel getiteld l’illusion: 

Vele zijner kleinere, lichtere gedichtcn werden in de tachttger jaren op muziek gezet 

door bekende Fransche componisten, o.a. Duparc. 

Ongesteld geworden tijdens een verblijf boven Veveij, overleed Henri Cazalis in de 

kliniek van Florimont te Territet. Hij werd te ruste gelegd te Ferneij-Voltaire, alwaar vrienden 

en vereerders zijn graf stelden een gedenkteeken. 

 

Ook een nog levend Fransche afstammeling verdient vermelding: de kleinzoon van 

Theodoor Frisch en van Emilia Clara Tutein (0.1.1.11.7-4), dochter van „Grootmoeder’s” 

oom en tante Diderich Tutein. Graaf (Frisch) de Fels, zusterszoon van „l’Empereur du 

Sahara”, Directeur van de Revue de Paris, is niet enkel bekend door zijne studies op staatkund 

en economisch gebied, doch eveneens door zijn zeer gedocumenteerd werk over den grooten 

franschen bouwmeester der 18e eeuw 

 

                                                

 
1) D.w.z. Aan den (ons) onbekenden God. (Handelingen der Apostelen, XVII, v. 23.) 

Je n’avais droit à rien et tu m’as tant donné, 

Ma pensée et mes sens, mes yeux et mes 

oreilles, 

Pour voir et pour entendre, encor tout 

étonné, 

Mus du rythme éternel, l’Espace et ses 

merveilles. 

 

Je n’avais droit à rien, et de toi j’ai reçu, 

Être inconnu. par qui je suis, je vis et rève, 

La vision du monde un court moment perçu, 

Et l’amour, dont la joie infinie est si brève. 

 

Oh! que suis je, et qu’es-tu? Je ne le puis 

savoir; 

Mais je te remercie, aux confins de la tombe, 

De m’avoir tant donné, m’ayant fait 

entrevoir 

Tes gloires d’or, avant la nuit où je retombe ; 

 

D’avoir permis qu’a moi, le fantôme d’un jour, 

Ainsi ta beauté vague ait été révélée, 

Et d’avoir enflammé d’une goute d’amour 

Ma bouche, que bientôt la mort aura scellée. 

 

Qu’avais-je mérité? rien, et tu m’as béni; 

Comment et pourquoi moi, surtout moi, non tant 

d’autres, 

Qui n’ont vu que le mal en ton Être infini, 

Et tes laideurs pour eux à l’image des nôtres ? 

 

Et bien que vil, comblé sans cesse de tes dons, 

Mais songeant aux damnés, j’étais fou de 

blasphèmes, 

Les regrettant, j’implore aujourd’hui tes pardons, 

Et tremble, .ayant si mal mérité que tu m’aimes. 

 

Des vers retentissants valent-ils le silence 

D’une âme qui remplit son devoir 

simplement, 

Et, pour autrui toujours pleine de vigilance, 

Trouve sa récompense et sa joie en aimant ? 

 

Connais du vrai héros la volupté profonde ; 

Libre de sentiments égoistes et bas, 

Senant battre ton cœur avec le cœur du 

monde, 

Habite un lieu divin où la mort n’atteint pas 

Quand l’âme de tous ton âme est réunie, 

Si bien que leur douleur en ta propre douleur, 

Alors tu fais ta vie immortelle, insinie, 

Et fait large ta joie en y mélant la leur. 

 

Oui, ta vie est sublime, est harmonique et pleine, 

De cette heure où ton être étroitement confond 

Sa destinée avec la destinée humaine, 

Et rentre goutte d’eau, dans l’Océan profond. 
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18e eeuw Gabriel, wiens paleizen op de Place de la Concorde ieder zich herinnert, die 

ooit Parijs bezocht. (Laurent, 2e druk 1924). En de schrijver liet het niet bij een platonische 

bewondering, doch bouwde zich bij Rambouillet het Château des Voissins geheel in den geest 

van dien architect ,,c’est à dire tel que Gabriel aurait le dessiner, s’il était au monde aux 
environs de 1900, en annexant à ses idées le peu des nótres, qui en vaut la peine. Car il tient 
qu’en architecture tout est depuis longtemps, et que le progrès se réduit à quelques 
accessoires, qui ne méritent guère qu’on leur fasse tant d’honneur (Pierre Trogon, Revue des 
deux Mondes, 1 mei 1928). Zulk een durven oproeien tegen stroom en niet neerknielen voor 

de hedendaagsche menschenkooien en menschenstallen van beton, wijst waarlijk op 

Tuteinschen aard! 

En is ten slotte niet een Hollandsche loot van den Deenschen tak mr. Peter 

Marius Tutein Nolthenius? Evenals Jean Lahor, doctor in de medicijnen, meester in 

de rechten, op sociaal gebied werkzaam als burgemeester van Purmerend, Haarlem, 

Apeldoorn, lid der Tweede Kamer, wijzen niet enkel zijne gelaatstrekken, doch ook 

zijne karaktereigenschappen op het Gallisch bloed van zijne moeder Julie Tutein, 

gelijk zal uitwijzen eene latere Afdeeling dezer aanteekeningen. 

 Zoo heeft dus Peter Tutein, de eerste die zich in Denemarken vestigde, vele 

monumenten nagelaten in vleesch en bloed. Doch van zijn landgoed te Lyngby, met 

zooveel liefde aangelegd, is slechts weinig over. Alleen een eerwaardige linde en .... 

een theekoepel naar hollandschen trant! Deze is 

trouwens verplaatst. Wel bleef de bezitting nog 

een dertigtal jaren eigendom zijner 

schoonzoons: eerst van Diderich Tutein, die het 

afstond in 1807 aan zijn zwager Peter, de vader 

van „Grootmoeder” doch na den dood van 

dezen in 1828, ging het landgoed over in 

vreemde handen en werd van lieverlede 

verbrokkeld. Want het was bijzonder gunstig 

gelegen aan den grooten weg van de zich 

voortdurend uitbreidende koninklijke zomer- 

residentie. 

Het huis verbrandde in 1873, en had 

trouwens alle bekoring als buitenverblijf verloren, nadat een eigenaar er naast had 

gebouwd een fabriek. 

Blijvend aandenken in steen zijn echter de woningen, welke Peter op zijne 

kosten stichtte voor huisgezinnen van de St. Petri gemeente te Kopenhagen, na den 

grooten brand van 1795. Ook zijne echtgenoote wordt daar dankbaar herdacht, want 

zij legateerde aan de St. Petri kerkschool een belangrijke som ten behoeve der 

opleiding van dienstboden. 

Werd vroeger nagespoord den oorsprong van den naam Nolthenius (blz. 147) 

thans worde gezocht naar de herkomst van den naam Tutein. Gelijk reeds werd 

aangestipt, zal deze vermoedelijk vroeger Toutain of Toustain zijn geschreven, en 

heeft 
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op het gehoor af, de Duitsche u vervangen de Fransche ou, ook de ei de ai. Het 

aantal foutieve schrijvingen van den naam in Duitschland is trouwens ongelooflijk 

groot. In oficieele akten staat nu eens Duthein, dan weer Dudein, of Doutein; in eene 

kwitantie zelfs Tute! Tot in den aanvang der eeuw vindt men in de Mannheimer 

kerkregisters den naam als „Tutin” geschreven; later Tutein. 

De naam Toutain zal van Noordschen oorsprong zijn. Verscheidene malen komt 

hij voor in documenten, welke betrekking hebben op nederzettingen van Noormannen 

in Normandië en op hunne verovering van Engeland. Bij den slag van Hastings (1066) 

droeg Toustain le Blanc den standaard van Willem den Veroveraar. Deze standaard, 

door den Paus gezegend, droegen Toustain’s afstammelingen sedert erfelijk, blijkens 

den Roman de Rou van Robert Wace: Volentiers l’a bien porté — Encor en 

tienentquitement— Lor éritage lor parent. — Quitement en deivent aveir — Lor 

éritages tuit ses eir. Een andere Toustain (Turotinus), minder vroom van aard, 

plunderde tijdens die verovering met zijne Noormannen Beverley. Volgens de legende 

gleed zijn paard uit bij het treden over den drempel van het heiligdom dier plaats, 

gewijd aan St. Jan, en Toustain brak daarbij den nek. Zijne volgelingen schreven 

zulks toe aan de tusschenkomst van den heilige, en daarom werd de kerk gespaard 

(1070). In 1075 was een Toustain (Thorstanus), overste van het klooster te 

Gladstonbury, berucht wegens zijn wilden aard. Wel had hij naar het schijnt een 

artistieken aanleg: althans hij liet de Saxische monnikken door zijne soldaten 

doodslaan bij ‘t altaar, omdat deze bleven zingen de missen naar Gregoriaanschen 

stijl, inplaats van te volgen de Fransche methode van een beroemd musicus uit 

Fécamp. 

Die Latijnsche vertaling Thorstanus brengt een Deensche autoriteit op dit gebied 

op de gedachte dat de naam oorspronkelijk luidde Thorstein. Een oud-Noordsche 

mannennaam, welke beteekent Steen, d.i. bliksem van den dondergod Thor. 

In verschillende vormen wordt nog die naam in Frankrijk gevonden. 

In Hachette’s adresboek van Parijs (1913) kwamen onder de adresses 
mondaines voor een tiental Toutains; o.a. een vicomte de Toustain, ministre 
plénipotentiaire, en de bekende actrice der Comédie Française Blanche Toutain.1) 

In Normandië — berichtte mij de hoogleeraar aan l’École des hautes etudes te 

Parijs, J. Toutain — bestaan onder andere, de geslachtsnamen Tourtain, Tostain, 

Totain. Het kan dus ook niet verwonderen dat Fransche plaatsnamen herinneren aan 

dien Noordschen mannennaam; bijv. Toutainville, tusschen Pont Audemer en 

Honfleur. 

Evenmin kan bevreemden dat zelfs in Nederland die naam voorkwam, want 

 

                                                

 
1) Vermaarde goudsmeden en miniaturistien waren de die na de opstelling van het edict van Nantes Parijs 

verwisselden met Genève. In ons Rijksmuseum bevindt zich van hunne hand een miniatuur van Karel VI van 

Engeland en een horloge, hetwelk toebehoorde aan Stadhouder Willem II. 
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ook onze lage landen vereerden de Noormannen met menig bezoek, en wellicht 

vestigden er zich sommigen blijvend. 

Zoo bevatten de Amersfoortsche transportregisters (Rijksarchief Utrecht) een 

overdracht uit 1522 van Grijte Tuttyn, Jacob Tuttyn en Lysbet Zymons aan Jan Gerrit 

Reijertz. Ook bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief een document waaruit blijkt 

dat de Burgemeester van Harderwijk, Aernt Wolffsz., bij procuratie van 8 Maart 1595 

naar Vianen is gecommitteerd als voogd over de twee onmondige kinderen van 

Rogier Tutyn, om 78 gulden over te dragen aan Joost Corneliz Backer; welke gelden 

voorz. kinderen toekomen uit de kooppenningen van een huis te Vianen. 

Eene vrouwe Anna Maria Touttain, weduwe van Mr. Cornelis François de Bije, 

komt voor in eene acte van 23 Mt 1744, verleden voor notaris Favon te ‘s Hage. 

Doch men hoede zich in dit alles bloedverwantschap te zien! Het wijst ons 

slechts terug naar aloude tijden, toen van lieverlede voornamen werden tot 

geslachtsnamen. Verscheidene geslachten droegen zoodoende eenzelfden naam, en 

onderscheidden zich eerst langzamerhand, zoo noodig door de toevoeging — in de 

steden — van het beroep of van het huismerk: (smid, bakker, pauw, kalkoen,) en door 

de namen der eigendommen op het platteland. (Alle van’s, zelfs die van den hoogsten 

adel, zijn slechts toevoegingen; van lieverlede raakte de eigenlijke geslachtsnaam in 

onbruik en werd vergeten of verdoezeld. Zoo zullen zelfs de Hohenzollerns en 

Habsburgers, trouwens alle vorstenspruiten, par manière de dire eertijds zijn 

aangeduid als Pieter Jansens en Jan Pietersen. Majorum primus, quisquis fuit ille, 
tuorum, aut pastor fuit.... wist reeds Juvenalis. Terecht hebben dan ook de Deensche 

Tuteins die — gelijk werd uiteengezet op blz. 647 — geenerlei bescheiden bezaten 

omtrent hunne fransche voorvaderen, overeenkomstig die aloude gewoonte 

aangenomen tot blazoenen, de wapens hunner landgoederen.) 

 

Wien het bovenstaande niet bevredigd, kan nog elders zoeken. Het groote plaatwerk 

van Brunn en Arndt beeldt af een Etruskischen arbeid van Teninus Tutinus. Plinius de oudere 

noemt onder de Calabrische stammen de Tutini. Nog heet een stad in Calabrië Tutiano; en 

Tutini komt nog voor in Italië als genachtsnaam. Maar ook in Frankrijk vindt men 

plaatsnamen, welke niet behoeven afkomstig te zijn van den tijd der Noormannen, al hebben 

deze genoegzaam overal hunne voeten gezet. Zoo Toutenant in Somme et Loire, Toutencourt 

in het departement Somme, Toutisia bij Plombières. Toutiacus heette een pagus ten westen 

van Auxerre. En de mannennaam Toutius, Tutius, Toutellus, Touton vindt men op vele 

Fransche grafsteenen uit den Romeinschen tijd; als vrouwennaam gewijzigd in Toutill en 

Totila. Al deze duiden op de vereering van de Godheid Teutates. Want eu, ou, oe en u hadden 

een zelfden klank in verschillend gevormde monden. 

Deze Godheid werd niet minder aangebeden aan de overzijde van den Rijn, in eigenlijk 

Duitschland, onder den naam Teuto: Zoon der Aarde en Vader van het menschdom. Aan hem 

was gewijd het Teutoburger woud, waar wij reeds ronddwaalden toen de oorsprong werd 

gezocht van den Nolten. Dáár lag ook zijn stad Teutoburgium; en hoe verspreid zijn 

eeredienst was, bewijst eene eveneens zoo genoemde stad in ‘t ver oostwaarts gelegen 

Panonië. Den naam der Godheid vindt men terug in de mannennamen Teutmar (Dietmar), 

Toutiorix (Dietrich), Deotwin, enz. 
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Naar dezen Alvader noemden de Germanen zich Teutonen, mannen van Teut. (Later 

toen de Romeinsche goden den Germaanschen hemel annexeerden, zette Apollo zich op diens 

plaats, hetgeen Wiesbaden bewijst door een steen, waarop Apollo den naam draagt van 

Toutio-rix: Koning der Toutio’s.) 

Niet onmogelijk ook dat bij de bekende volksverhuizing, veroorzaakt door den 

Kimbrischen vloed, een Germaansch wicht ontkwam aan het algemeen bloedbad door Marius 

aangericht te Aqua Sextiae (Aix) in 105 v. Chr. en dat het jongetje door medelijdende zielen 

verpleegd, aangeduid werd met den soortnaam Toutain, d.i. de Teutoner, (want ain of ein 
geeft de afstamming aan). 

Hetzij de Mannheimer Tuteins afstamden van Vikings of van Teutonen, in alle 

geval zijn zij, even als de Noltens, afkomstig uit Noord-Europa. Met slechts dit 

verschil, dat die Tuteins door eeuwenlang verblijf in het zonniger, weelderiger Zuid-

westen, en door de vermenging met Gallisch bloed, iets opnamen van hetgeen de 

Franschen onderscheidt van hunne Germaansche broeders ten Oosten van den Rijn, 

die wonende op minder gezegenden bodem en in ruwer klimaat, wat stugs en stroefs 

hebben behouden. Zoude wellicht het zich vereenigen der beide geslachten duiden op 

een onbewust gevoel van samenhorigheid? 

Ten slotte, na zoovele naamsafleidingen te hebben behandeld, worde even 

vermeld welke denkbeelden opwekte de naam Tutein Nolthenius bij een Japansch 

student, met wien Hugo (JH. X.7) kennis maakte bij een tempelbezoek te Tokio 

(1921). Deze Japanner, de Engelsche taal machtig, verklaarde (alleen oordeelende 

naar de klanken) dat beteekende: TU ,,full of merit”, TEIN: „like heaven”. 

NOLTHENIUS: „steady go slowly”. Dus juist de wapenspreuk Festina lente!. Moge het 

nageslacht steeds verdienen die japansche loftuiting! 

 

III. HET HUIS VAN NEGOTIE DANIËL CROMMELIN EN SOONEN. 

Willem Hendrik algemeen procuratiehouder en gedeeltelijk vennoot. — Het geslacht 
Crommelin. — Bewaard gebleven balansen. — De vennootschap Louis Poupart 
Daniël Crommelin (1737 1749). — Daniël neemt de zaak over van de weduwe 
Poupart—Sticht 1 Febr. 1767 het Huis Daniël Crommelin Soonen. — Het Kantoor 
Heerengracht 132. — De balansen van 1 Februari 1769 en 31 Januari 1774. — Wat 
aanleiding gaf tot uitbreiding van den handel op Amerika. — De balans van 31 
Januari 1795. — De reeks balansen 31 Januari 1797 ± 29 Februari 1828. — De 
latere leden van het Huis Crommelin. — Willem Hendrik’s eigen handel. — Uit het 
dagboek van Daniël Boissevain. 

 

De betrekking tusschen Willem Hendrik Nolthenius en het Huis Daniël 

Crommelin & Soonen dagteekenen volgens de balansen van dat Huis, uit het jaar 

1805. Daaruit blijkt dat Willem Hendrik belang had bij Noord-amerikaansche 

fondsen. Dat hij zich in deze wendde tot het Huis Crommelin is begrijpelijk, niet 

enkel omdat zijn zwager Gulian Daniël Crommelin was een der firmanten, maar ook 

omdat het groote zaken deed op Amerika, en vele Amerikaansche leeningen had 

geplaatst op de Amsterdamsche 
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beurs. En zoo van 1806 af ook voorkomen in de boeken van het Huis 

Crommelin, de firma’s Gebroeders Tutein en Frederik Tutein & Co., beide te 

Kopenhagen, zal zulks niet onwaarschijnlijk in verband staan met de in 1804 door 

Willem Hendrik gesloten echtverbintenis met Julie Tutein. Dit zal ook de aanleiding 

zijn geweest tot de overkomst van Julie’s ouderen broeder, Diderich Carl Tutein — 

later groot-koopman te Kopenhagen — want in den aanvang van Willem Hendrik’s 

huwelijk woonde deze twee en een half jaar bij hen in huis, blijkens een zilveren 

suikervaas met opschrift, welke Carl bij zijn vertrek schonk aan het echtpaar en nog in 

het bezit is van schrijver dezes. Vermoedelijk zal de Deen naar Amsterdam zijn 

gekomen om bij Daniël Crommelin en Soonen de koopmanschap te leeren; gelijk later 

zoovele jonge Amsterdammers enkele jaren doorbrachten bij de firma Tutein 

Nolthenius & de Haan. Er bestonden toentertijd geene handelsscholen, en een 

adspirant-chef ging op de kantoorkruk bij een bevriend handelshuis. 

Begrijpelijk dat de verhouding tusschen het Huis Crommelin en Willem 

Hendrik steeds inniger werd, te meer daar van de vier firmanten twee reeds waren op 

jaren (Robert Daniël en diens broeder Gulian) en de leden van het geslacht 

Crommelin, die in aanmerking konden komen om deze te vervangen, nog te jong 

waren om te worden opgenomen in de firma. Welbespraakt, vele talen kennende, zeer 

bereisd en taktvol, is het verklaarbaar dat toen Willem Hendrik zich had losgemaakt 

van de firma Vissering, zijne diensten werden ingeroepen door het Huis, en hij zelfs 

zijn verblijf te Denemarken onderbrak, (winter 1815/16) om voor Daniël Crommelin 

en Soonen in Engeland te behandelen een zeer netelige zaak. Vermoedelijk met 

goeden uitslag; want den Januari 1817 werd aan hem Generale procuratie verleend, 

waarvan aan de handelsvrienden werd kennis gegeven onder de volgende 

bewoordingen: Nous avons l’honneur de vous marquer par la présente, que nous 
venons de donner notre procure générale à notre ami et parent, Monsr. Willem 
Hendrik Nolthenius, persuadés, d’après une expérience de plusieurs années, qu’il 
mérite notre entière confiance. 

Dat de kennisgeving was gesteld in het Fransch, behoeft niet te verbazen; niet 

enkel de correspondentie, doch ook de boekhouding van het Huis geschiedde in die 

taal; wèl begrijpelijk, aangezien de Crommelin’s waren réfugés. 

Er is alle reden hier eenigzins langer stil te staan bij de geschiedenis van dit 

Huis, waar Willem Hendrik was procuratiehouder en — gelijk uit de balansen blijkt 

— gedeeltelijk ook vennoot, althans deelde in de winsten. Oók omdat in 1860, toen 

het Huis werd geliquideerd, de toenmaals eenige firmant Claude Daniël Crommelin, 

de nog overgebleven betrekkingen overdroeg aan het kantoor hetwelk een zoon van 

Willem Hendrik: Julius Hendrik (gehuwd met Claude’s stiefdochter) oprichtte met 

den procuratiehouder Abraham de Haan Azn., onder den naam: Tutein Nolthenius en 

de Haan. 

Helaas ontbreekt nagenoeg alles wat noodig ware voor het samenstellen van 
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een geschiedenis van het Huis. In het laatste kwartaal der eeuw werd vernietigd 

wat nog aan boeken en bescheiden was achtergebleven. Doch wie ten onzent stelde 

toentertijd belang in wat had geen praktisch nut? Hoe kort geleden trouwens werd 

opgericht het Economisch-Historisch archief, kenmerkend gevestigd niet in een 

koopstad doch te ‘s-Gravenhage! 

Toen schrijver dezes in 1903 betrok de ruime woning, waar drie kwart eeuw 

lang, tot aan de likwidatie, het Huis kantoor had gehouden en steeds huisde een der 

firmanten, werden slechts gevonden in een muurkast, in een voorvertrek op de eerste 

verdieping — de studeerkamer der achtereenvolgende eigenaars — op een der 

hoogste planken, als vergeten, een paar stapeltjes papieren, lang 42 cM., 16½ cM. 

breed. Tamelijk hooge stapeltjes, want zij bleken bij openvouwen te bestaan uit twee 

stel op folio, 33 cM. breed, keurig geschreven balansen, in den loop der tijden 

opgemaakt door Daniel Crommelin en zijne zonen en kleinzonen. Aanvangende met 

de balans opgemaakt den 31 Juli 1737, eindigt de reeks met die van 28 Februari 1859. 

Jammer genoeg, ontbreken er verscheidene uit de 18e eeuw, en vooral is te 

betreuren, dat verdwenen de balansen der jaren 1774 — 1793, dat zoo belangrijke 

tijdvak voor de firma en voor onzen handel in ‘t algemeen. Maar toch stelt die reeks 

balansen in staat zich eenig denkbeeld te vormen van het bedrijf en de lotgevallen van 

een Huis dat nog in 1844 Potgieter, in zijn novelle de Zusters, noemt na Hope & Co. 

— primus inter pares — als kenmerkend groot Amsterdamsch handelshuis. Gelukkig 

dat de latere balansen vinden eenige toelichting en verklaring in het bewaard gebleven 

Grootboek over de jaren 1807 — 1811, alsmede in berekeningen, welke los lagen in 

het eene stel dier balansen, en blijkbaar hadden gediend bij het vaststellen der cijfers. 

Wel reiken die berekeningen niet verder terug dan 1815, doch eertijds was men te 

behoudend om zonder noodzaak te veranderen van werkwijze, zoodat zij ook licht 

geven omtrent balansen van vroegeren tijd. 

 

Hoe wordt telkens opnieuw bewezen dat de mensch wikt, doch God beschikt! 

Toen Lodewijk XIV meende met de opheffing van het edict van Nantes te doen een 

Godgevallig werk en Frankrijk te stellen op vaster grondslag, maakte hij feitelijk door 

de verplaatsing der Fransche nijverheid zijne concurrenten groot en beroofde het 

eigen land van elementen, welke misschien hadden voorkomen de Revolutie. Gelijk 

later de nog uitbundiger als „groot” geprezen keizer Napoleon onbewust. Engeland 

verhief tot eerste zeemogendheid, de derde van zijn naam Frankrijk verkleinde door 

van Italië en Pruissen te maken grootmachten; eindelijk Wilhelm der Zweite in plaats 

van te verschaffen aan Duitschland de hegemonie, daarmede begiftigde Noord- 

Amerika! En omgekeerd werden de rampen, welke die geweldigen brachten over 

eigen en ander volk, tot zegeningen. Wereldbeheerschers mogen zij geweest zijn in 

 



672 IX. WILLEM HENDRIK DE JONGE, 1776—1827.  

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

eigen en anderer oogen, in de hand van den Allerhoogste waren zij slechts 

blinde werktuigen, ter zijde gelegd zoodra het doel was bereikt. 

Niet minder dan de Tuteins, mochten dan ook de Crommelins de 

Voorzienigheid danken den Zonnekoning te hebben geslagen met blindheid en hen tot 

uittocht te hebben gedwongen. Laatstgenoemden bewezen daarbij dat niet minder dan 

in ‘t Noorden, ook op Nederlandschen bodem goed gedijen overgeplante Fransche 

nekken. Van het tot in de 15e eeuw na te sporen geslacht Crommelin — 

linnenfabrikanten gevestigd in Fransch-Vlaanderen — weken wegens de Religie met 

hunne gezinnen een tweetal uit; de een, Samuel (1629—1694) naar Holland, de 

andere, Daniël (1647—1725) naar Noord-Amerika. 

Samuel vestigde zich te Haarlem, toen vermaard wegens hare linnenbleekerijen. 

Zijne afstammelingen kwamen daar weldra in de Regeering en vormen de 

zoogenaamde Haarlemsche tak, waartoe ook behooren de van Wickevoort 

Crommelin’s. Een kleinzoon van den naar Amerika uitgewekene, evenals deze 

geheeten Daniël (1707—1789), stevende naar Holland en vestigde zich te 

Amsterdam. Uit hem stamt de zoogenaamde Amsterdamsche tak.1) 

Daniël huwde in de Amstelstad (1736) Marie le Plastrier, en werd het volgend 

jaar ingeschreven in het poorterboek. Anders dan de Haarlemsche tak, bepaalde de 

Amsterdamsche zich uitsluitend tot den handel, gehoorzamend zoodoende — zij het 

ook onbewust — aan den raad, welke de stichter van de beroemde Dynastie der 

Medici gaf op het doodsbed aan zijne zonen. Een echte koopmansraad: Meng u nooit 

in partijtwisten. Hoedt u de openbare aandacht te trekken ! 

En dank deze verstandige handelwijze, heeft het Huis van Negotie Daniël 

Crommelin en Soonen niet alleen getrotseerd al de stormen, welke over ons land 

woedden in het einde der 18e en den aanvang van den 19e eeuw, maar had tot het 

laatst toe te boeken bijna onafgebroken voorspoed. 

Met Louis Poupart — ook een refugié — gaat Daniël Crommelin een Maatschap aan. 

Zeer bescheiden is het begin der firma. De eerste bewaard gebleven balans, opgemaakt Juli 

1737, sluit over en weer met ƒ23677. „Sluiten”, is niet geheel juist; de 29 debetposten en de 

creditposten kloppen niet heelemaal. ,,manque pour faire solder la présente ƒ89 - 18, dont il 
m’est impossible de trouver à présent, sans faire ballance au juste et générale de mes livres, 

aldus erkent zonder omwegen Daniël Crommelin. 

Linnen en zijden weeffels zijn natuurlijk de stapel-artikelen van deze Fransch-

Nederlandsche firma, en 

 

                                                

 
1) Ongeveer ter zelfder tijd als Samuel, kwam naar Holland nog een ander lid van het geslacht Crommelin: 

Samuel Louis; vestigde zich 1685 te Amsterdam, doch vertrok na het overlijden zijner eerste vrouw, met zijne 

kinderen naar Ierland. Behalve één zoon Jean (1689—1767), die zich te Rotterdam blijvend neerzette en huwde 

met Etsher Blaquière (1703—1781) 

Afstammelingen van Samuel Louis leven nog in Ierland; o.a. behoort daartoe de astronoom A.C.D. de la 

Cheroix Crommelin. 
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hare meeste handelsvrienden zijn réfugiés. Daaronder worden ook vrouwen aangetroffen; 

vermoedelijk weduwen, die de kost voor het gezin moeten verdienen. Bij zóó klein kapitaal (f15622), 

verbaast de uitgebreidheid der betrekkingen; wel een bewijs hoe de uitgewekenen aan elkander hingen! 

Op de balans komen 9 Fransch-Vlaamsche Amsterdammers voor: Jean la Bourde, le Boullenger & 

Blaquiere, M. & P. le Cointe, J. Fargues, Jacqs Godefroij, J. Japin, Marianna le Monier, J.H. de 

Medina, Borchers & van Mulhem, Savaget. Vermoedelijk wonen ook daar J. Guirignon en Madame le 

Febvre—Testart. In ‘s Hage zijn gevestigd: D. Grimplet en Leendert Van der Kasteel; in Rotterdam; B. 

Bergheyt, N Charron Jean Crommelin en J. Specht; te Utrecht la veuve N. Covyn en Y. de Cock; te 

Middelburg: Anna Sarry. In Frankrijk heeft de firma correspondenten te Duinkerken, te Rouen, te 

Tours, te Lyon; in Engeland te Londen en te Topham; in Amerika nog alleen Daniëls vader. En 

eigenlijk is deze nog geen relatie der firma, want L. Poupart, de balans onderteekenende, sluit dezen 

debetpost uit — de grootste van alle (f3850) „qui ne regarde pas la société”. 

Het „Magasin” staat debet van ƒ117.87-8-8; gains et pertes voor ƒ411-10-8; compte à demi 
pour frais ƒ15, —. 

Waarlijk geen groote bedragen! En van de drie kisten soieries, ingekocht voor ƒ10876 

gezamenlijke rekening met L. Boullenger & Blaquiere, is nog voor ƒ6021 waarde in magazijn. Jean 

Crommelin te Rotterdam is op de creditzijde voor het grootste bedrag geboekt; een Zestal andere 

uitgewekenen voor kleinere bedragen. 

Klein begonnen, groeit weldra de zaak, blijkbaar door de Amerikaansche betrekkingen van 

Daniël Crommelin. Immers drie jaren later (1740) telt de balans reeds 40 posten op de debetzijde; 15 

op de creditzijde. Het kapitaal der firmanten wordt afzonderlijk vermeld: Daniël Crommelin ƒ13.675; 

Louis Poupart ƒ30.000. En weer nuit de balans niet volkomen! Maar het eindcijfer is aan de grootste 

zijde nu gestegen tot ƒ65.138. En zeven New-Yorkers komen voor onder de correspondenten, ook 

Daniël’s zwager: Gulian Verplanck, met wien voor halve rekening wordt gewerkt. Vijf van de zeven 

New-Yorkers dragen hollandsche namen, zijn dus van hollandsche afkomst. Behalve Verplanck, Christ 

Banker, Joris Brinckerhoff, Gerardus Duyckink en Abraham Leffers. 

Doch ook naar Leipzig, naar Curaçao, strekt zich thans de bedrijvigheid uit. En zoo geen profits 
et pertes zijn geboekt, zal zulks zijn, omdat de winsten — gelijk ook in de latere balansen — dadelijk 

het kapitaal der firmanten vergrootten1). 

En steeds breidt zich de zaak uit. In 1746 is Poupart overleden; Op Januari 1748 staat zijne 

weduwe voor ƒ30.000 op de creditzijde; Daniël’s aandeel is tot ƒ37.602 gestegen. 

Nu sluit de balans. En wel over en weer met ƒ120.432. Vermoedelijk is dat sluiten te danken aan 

de goede zorgen van den commies Jacob de Roij. — Het is de eerste maal dat een commies wordt 

genoemd; blijkbaar eischten de zooveel uitgebreider zaken een hulpkracht. — Op de creditzijde staan 

nu 65 posten; Op de debetzijde 104. Niet enkel New-Yorkers worden genoemd, maar ook blijkt de 

firma handel te drijven op Philadelphia, Barbados, Ambon en Nieuw Brunswijk. 

 

                                                

 
1) Niet het totaal kapitaal der firmanten, doch wat men kan noemen het werkkapitaal. Al stijgen dan ook 

van lieverlede de winsten, dat werkkapitaal verandert slechts langzaam. En schommelt. want blijkbaar neemt ieder 

firmant uit zijne portie, binnen zekere grenzen, nu en dan bedragen of voegt er aan toe. Wel zullen vermoedelijk in 

de contracten van associatie de inlagen zijn vastgesteld, doch in de balans is zulks niet te bespeuren. Bij vele 

balansen blijken de bedragen, toekomende aan de firmanten, eerst te zijn ingevuld nadat de balans is opgemaakt; 

dit geschiedde blijkbaar om daaraan te kunnen toevoegen de winst, welke werd verdeeld onder de firmanten. Zoo 

daarenboven voorkomt op nieuwe rekening een post profit et pertes, is dit het restant, dat wordt overgebracht. 

Wellicht als gereserveerd voor dubieuse debiteuren. 
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En de firma bepaalt zich niet langer tot zijden of linnen goederen. Onverkochte thee 

staat voor ƒ1951 te boek. En zoo de gains et pertes niet in de lijn zijn opgenomen 

(vermoedelijk zooals reeds aangestipt, zijn zij in het kapitaal verwerkt) worden zij toch 

vermeld: ƒ19.914. Gelukkig aan de creditzijde! Met den aanvang van 1749 eindigt de 

compagnieschap met Poupart’s weduwe, die naar ‘s Hage was vertrokken. En nu slaat Daniël, 

alleen overgebleven, de vleugels uit. 

Zoo noemt enkele jaren later (1758) de balans schepen en fondsen, marmer uit 

Livorno, gele was uit Barbarije, campêchehout (f 31.524). Reizen naar St. Eustachius en naar 

Marseille worden geboekt, óók eene van New-York naar Madeira: sous la direction de 
Crommelin. De balans vermeldt nu een kassers-kantoor: Estienne de Clerc et Collard „mes 

caissiers”. De omzet is dus te groot geworden om de geldzaken zooals vroeger te behandelen. 

Trouwens op de zijde van het avoir staat nu Daniël voor ƒ202.466 te boek. En over en weer 

sluit de balans, welke 208 hoofden noemt, met ƒ272.595-19. 

 

Het ligt buiten het bestek dezer Aanteekeningen om met behulp der balansen op 

den voet te volgen den toenemenden bloei van Daniël’s stichting; weldra het Huis 

Daniël Crommelin en Soonen. Want den 1 Februari 1767 neemt de vader in de firma 

op den ruim 26 jarigen Robert Daniël en den twee jaren jongeren Gulian. 

Toch wordt slechts noode terzijde gelegd de stapel der dubbelgevouwen 

balansen op het stevig Hollandsche papier, gepend met statige hand; haast ware te 

schrijven met „trotsche” hand. Een trots volkomen gerechtvaardigd, en slechts ietwat 

verzacht door het Loué soit Dieu! dit steeds voorafgaat aan de onderteekening der 

balans; uiting der innig gevoelde dankbaarheid van de vrome réfugiés, die ook de 

Grootboeken openen met dien aanhef. 

Loué soit Dieu! Hij, die geeft, maar ook neemt; want de tijden welke nu 

aanvangen, worden hachelijker en hachelijker. 

Van hoeveel angst en beven zullen die met zóó strakke hand ingevulde 

kolommen getuige zijn geweest; hoe dikwijls zullen de firmanten die hebben 

doorloopen somber zwijgend, terwijl de cijfers dansten voor de oogen! Want die 

reeksen, welke een onervarene in handelszaken aanschouwt met onverschillig oog, 

zijn voor den ingewijde spannender dan menige roman. Inderdaad zijn zij de roman 

van een leven vol durf, met tot achtergrond het wereldtooneel. En kan een veldheer op 

zijne lauweren rusten na behaalde zege, nimmer de handelsman! Op economisch 

gebied kent de stille oorlog geen einde; eene stille oorlog, welke zich nu en dan — als 

de spanning te sterk wordt — omzet in een krijg, welke bloed doet vloeien. Al moeten 

wij hopen, dat zulks minder en minder het geval zal zijn. 

 

Van de winst, welke de firma Crommelin behaalde, zouden blijkens eene los in 

de balans van 31 Januari 1769 liggende berekening, Daniël’s beide zonen te zamen 

een derde deel genieten. Over de jaren 1767 en 1768 te zamen beliep deze ƒ41.938. 

Nog maar een zeer gering bedrag, vergeleken met de honderdduizenden der latere 

jaren! 

Die latere jaren bewezen, dat wie zijn hoofd koel houdt, en zich niet blind 
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staart op een punt, geenszins in ongelegenheid geraakt. Meer en meer, hoewel 

ook de goederenhandel floreerde, bleken de nu komende oorlogen voordeelig voor 

den geldhandel der neutrale staten. 

Daniël zelf, die twee jaren voor zijn overlijden uit de firma trad, maakte den 

boom niet mede van het door hem gestichte Huis; een ,,boom” welke ook wij slechts 

ten deele kunnen volgen, want zooals reeds werd medegedeeld: de balansen 

betrekking hebbend op dat tijdperk, zijn spoorloos verdwenen. De eerstvolgende 

bewaarde balans is die van 31 Januari 1795. 

 

Deze is niet opgemaakt in het huis waar de 

vader had kantoor gehouden. Sedert 1785 had de 

nu oudste firmant: Robert Daniël Crommelin, 

gehuurd eene woning op de Heerengracht 

tegenover de Bergstraat, thans genummerd 132. 

Daar werd van toen af gevestigd het kantoor. 

Den 6en November 1792 werd bij 

openbaren verkoop de huurder eigenaar van dat 

anderhalf-breede huis, waar van latere leden van 

het geslacht Crommelin het uiterlijk en 

(gedeeltelijk) het inwendige veranderden en 

hetwelk toenmaals prijkte aan de grachtzijde met 

twee fleurige baksteenen trapgeveltjes, welke 

echter de deftige 19e eeuw niet vond statig 

genoeg. 

 

Volgens het beschrijvingsbiljet bij den verkoop, voerde de slechts enkele treden 

tellende stoep naar een ruime boogwijs gestucadoorde gang, eindigende tegen een Doriesch 

portiek. (Ietwat overdreven is deze beschrijving; in werkelijkheid was en is dit voorhuis – 

thans niet meer gewelfd – 2½ M. breed, en 4½ M. diep.) Uit dat voorhuis leidde links een 

deur naar het spreekkamertje, laag van verdieping; want daarboven bevond zich, halverwege 

de trap naar de bovenverdieping ,,een ingestoken slaapkamer, netjes behangen en met kassen 

voorzien”. (Door latere bewoners tot provisiekamer ingericht.) 

Zoo’n spreekkamer toch was zeer noodig; want in die eenvoudige tijden huisden chefs 

en bedienden in een lokaal; de chefs aan den ramenkant werkende aan zoogenaamde 

,,staande” (hooge) lessenaars waarbij pasten hooge kantoorkrukken, de bedienden dieper in de 

kamer en dichter bij de gangdeur. (Een der bovenbedoelde lessenaars met kantoorkruk 

bevindt zich thans in het Economisch Historisch Archief.) Aan de rechterzijde voerde een 

deur uit het voorhuis naar het groote Comptoir, 5.80 M. breed. 7.20 M. diep. Volgens het 

verkoopbiljet was dit Comptoir versierd met een marmeren schoorsteenmantel, waarboven 

een fraai schilderstuk van Lairesse, de zolder fraai geplafonneerd en de muren behangen – 

wat doet vermoeden dat die groote zijkamer oorspronkelijk had een andere bestemming. Een 

kleine deur in een hoek van den achterwand gaf toegang tot ,,de vorstelijke zaal of 

binnenkamer”. 

Zie hier de beschrijving van die binnenkamer, welke men thans zoude noemen de 

tuinkamer; 
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want het huis is slechts twee diep. ,,De muren uitvoerig gelambriseerd en fraai 

geboiseerd, en met Corinthische pilasters superbe georneerd. Tusschen de piasters zijn de 

muren in vakken beschilderd door Lairesse en Moucheron, en de lambriseering met grauwtjes 

bevallig versierd boven de deur (naar de gang) en schoorsteen. De grauwtjes zijn door de Witt 

geschilderd.” Inderdaad, hoewel geenszins van groote afmetingen (8,35 M. diep, 5.82 M. 

breed, 4.80 M. hoog) een zeldzaam fraai geheel. Ook later, hoewel in de eerste helft der 19e 

eeuw de –— blijkens een ouden plattegrond — ver naar voren springende op kolonetten 

ruitende schoorsteen was afgebroken en vervangen door een lage, vlakke engelsche met 

spiegel, ook het ronde paneel boven de gangdeur plaats maakte voor een vierkant zonder 

schilderwerk, en in den achterwand was gebroken een porte-brisé, toegang gevende tot de 

voorkamer. (Het schilderij op den achterwand, minderwaardig en niet vervaardigd door de 

schilders der vier andere vakken, werd toen verkocht.) Ten slotte werden ook de ramen met 

hooge vensterbanken en kleine ruitjes vervangen door ramen met spiegelruiten, reikende tot 

den grond; misschien wel de beste van alle aangebrachte wijzigingen! Doch van dit alles kan 

de lezer zich niet overtuigen ter plaatse, aangezien de betimmering, toen het huis in 1911 van 

bestemming veranderde, door schrijver dezes werd uitgebroken en het schilderwerk 

aangeboden in bruikleen, eerst aan het Stedelijk museum, later aan de Rijks Academie van 

Beeldende Kunsten, aan welke het ten slotte in vollen eigendom werd afgestaan. (1929) 

Aan de overzijde van de lange, slechts 1.55 M. breede gang, nog een op den tuin 

uitziende kamer, even diep als de zaal, doch smaller (4.60 M.), waarin later de firma Tutein 

Nolthenius en de Haan kantoor hield, doch welke vermoedelijk oorspronkelijk had eene 

andere bestemming. Want het verkoopbiljet vermeldt eene engelsche schoorsteen, met een 

marmeren mantel, door een groote spiegel met vergulde lijsten en een schoon schilderstuk 

,,prachtig georneerd”. 

 

Ten slotte aan het einde der gang ,,een klein koepelkamertje of uitstek”, terwijl achter 

in den tuin stond over de geheele breedte (12.60 M.) een ,,kapitaal steenhuis, in drieën 

verdeeld, rustende het middenstuk op eenige kolommen. Op de voorplaats diverse uitstekken, 

waarin ,,poederhok” enz. (nl. een hok met een opening in de deur, waardoor de te bepoederen 

heer zijn hoofd stak!) Dat zich ter weder zijde van de stoep voor aan de gracht, bevinden twee 

ruime pakkelders, bewijst even als de beschrijving der bovenverdieping, dat dit een echt 

koopmanshuis was, met ruime pakzolders en de noodige (nog aanwezige) hijschinrichtingen. 

 

Waarom zoo uitvoerig dit huis beschreven? Omdat het ondankbaar ware eene 

woning, waar meer dan een heele eeuw zoovele leden van ons geslacht gastvrijheid 

genoten, ten slotte twee generaties verblijf hielden, niet een afscheidsgroet te brengen 

nu het van woonhuis winkelhuis geworden, zoo geheel is veranderd van bestemming. 

Temeer omdat ook er aan zijn verbonden oudere familieherinneringen. In de 17e 

eeuw, kort na den bouw, was het een vijftigtal jaren het eigendom van het geslacht de 

Haze, waaruit Catharina de Witt stamde, de echtgenoote van den eersten Nolthenius, 

die in Amsterdam was gevestigd. Door Jeronimus de Haze, heer van Stabroek, in 

1634 overgenomen van Pieter de Witte, (die het vermoedelijk had laten bouwen kort 

na den uitleg der stad in 1612), werd het in 1684 in het openbaar verkocht door de 

erfgenamen van zijne dochter Clara de Haze (Catharina’s oud-tante), die haar 

echtgenoot Pieter Gillis kinderloos overleefde. Aangezien Catharina toen 8 jaren 

telde, zal onze voormoeder er als kind hebben gespeeld, en haar portret (blz. 21) 

voelde er zich dan ook zeker 
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geenszins vreemd, toen schrijver dezes bij zijn intrek nemen in de woning zulks 

ophing in de zaal (1903). 

Blijkens de opdrachtbrief van 20 Januari 1684 aan Jacob de Flines, waren de 

verkoopers van het huis: de vader van Catharina, Jeronimus de Witt, die voor een 

vierde deel opkwam voor zich en zijne zusters kinderen, terwijl de andere drie vierde 

parten der erfenis van Clara de Haze toevielen aan Abraham Velters, de kinderen van 

Jeronimus de Haze en aan Jeronimus de Haze de Georgio, allen ons welbekend uit de 

Afdeeling welke betrekking heeft op onzen voorvader Willem. 

Betaalde Jacob de Flines voor het huis ƒ36.000, sedert steeg het huis in prijs; 

waartoe medewerkten verschillende omstandigheden, gelegen buiten het bestek dezer 

Aanteekeningen. De latere eigenaren, die het pand allen in openbare veiling 

verwierven, waren achtereenvolgens: Joan Scherenberg, Bewindhebber der O.I.Cie, 

(in 1747 gekocht voor ƒ36.337); diens dochter, weduwe van David d’Orville (in 1753 

gekocht voor ƒ52.000). Na haar overlijden behoorde het aan haar zoon Joan Frederik 

d’Orville, evenals zijn vader, lid der firma Scherenberg en d’Orville, en 

Bewindhebber der O.I.Cie. Het was deze zoon, die in 1792 het huis verkocht voor 

ƒ70.037 aan Robert Daniël Crommelin, die het sedert 1785 bewoonde tegen een 

huurprijs van ƒ2.400 ‘s jaars. Sedert dien ging het huis in de familie Crommelin 

steeds over op den oudsten zoon. Na het overlijden van Robert Daniël (1808), op 

Claude. Na diens afsterven (1824) op Claude Daniël. Deze liet het (1859) na aan zijn 

eenig kind Mr. Claude August, van wie zijne halfzuster Elisabeth Maria Weymar, de 

echtgenoote van Julius Hendrik Tutein Nolthenius het erfde in 1874. 

 

Doch het is hoog tijd terug te keeren tot de balansen van het Huis Daniël 

Crommelin & Soonen. En al ontbreken — gelijk reeds werd aangestipt — de balansen 

omtrent de jaren 1773 — 1794, toch kunnen wij ons eenig denkbeeld vormen van de 

lotgevallen der firma in dat ruim twintigjarig tijdperk, door vergelijking der twee 

eindpunten: de balansen opgemaakt 31 Januari 1774 en 31 Januari 1795; daarbij 

voorgelicht door Jhr. Dr. P.J. van Winter, die onlangs een zoo doorwrochte studie 

wijdde aan het aandeel van den Amsterdamschen handel in den opbouw van het 

Amerikaansche gemenebest. 

Want vooral in dat tijdperk nam de Noord-Amerikaansche handel van het Huis 

Daniël Crommelin & Soonen een groote vlucht. Plotseling toch waren de 

omstandigheden daartoe gunstig geworden. De Engelsche koloniën kwamen in 

opstand tegen het moederland (1775), en — bewijs dat zij den oorlog niet hadden 

voorzien — het ontbrak den Amerikaanschen staten aan oorlogsmaterieel. Weldra ook 

aan gereed geld. Beide kon Nederland verschaffen, en des te gemakkelijker omdat 

zooal Engeland verhinderde directe vaart naar de opstandelingen, onze eilanden in 

den Archipel van Midden-Amerika bijzonder geschikt lagen tot het overladen uit 

Europeesche schepen 
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— niet enkel van onze natie. — in Amerikaansche kustvaarders. Wel hadden 

wij niet het monopolie in de Antillen, waar ook de Denen en Zweden waren 

genesteld, maar de Nederlandsche leverancier was de meest kapitaalkrachtige en had 

dus den voorrang. 

Bij dit alles was het voor de Crommelins van groot voordeel zoovele handels- 

en familie-relaties te bezitten in het opstandige land. Reeds vóór den oorlog breidde 

het aantal zich voortdurend uit. Noemt de balans van 1 Februari 1769 negen en zestig 

New-Yorkers en vijf ingezetenen van Albany, vijf jaren later zijn die getallen 

gestegen tot 119 en 14. Dat velen dezer relaties waren van oud-Hollandschen 

oorsprong, bewijzen de namen: niet minder dan 71 hebben een Hollandschen klank, 

waaronder behalve de aangehuwde Verplancks, om slechts enkelen te noemen: van 

der Bilt, Byvanck, Clopper, Cuijper, ten Eyck, Rapalje, Roosevelt, van Voorhis, 

Vreedenburg, van Schaick, Schuijler, van Zandt. En dat ook het Consistoire de 
l’Eglise Hollandaise te New-York in rekening staat met het Amsterdamsche kantoor, 

bewijst dat de firmanten niet enkel werden hoog geschat uit een handelsoogpunt. 

Trouwens vele New-Yorkers kenden de Crommelins niet enkel van hooren zeggen; de 

Verplancks bijv. kwamen over om op hun kantoor het vak te leeren, en konden zich 

dus overtuigen van de degelijkheid en voorzichtigheid der firmanten, en van de hooge 

achting waarin zij stonden bij hunne stadgenooten. Zoo groot was het vertrouwen dat 

de firma genoot in hare woonplaats, dat zij, gelijk Dr van Winter opmerkt, enkel op 

eigen garantie en zonder trustees — gelijk andere Huizen noodig hadden — aan de 

markt kon brengen belangrijke bedragen aan Amerikaansche effecten in den 

toenmaligen vorm van negotiaties (certificaten). 

 

Bij den Amerikaanschen handel kwamen de firma ook te pas de relaties van 

vroeger jaren in Frankrijk en elders. Want veel van den goederenaanvoer naar de 

Vereenigde Staten ging buiten de Nederlandsche havens om, en werd daarheen direct 

verscheept uit de landen van herkomst. Fransch-West-Indische suiker b.v. voor de 

raffinaderijen van Noord-Duitschland werd wel in guldens verhandeld, doch de 

verzending vond rechtstreeks plaats, evenals van het Zweedsche ijzer. Straks zelfs de 

Surinaamsche suiker direct naar New-York verscheept. Geen wonder dan ook dat van 

zoovele der bodems, waarin de Crommelins aandeel hadden of die zij zelf uitrustten, 

de gezagvoerders droegen Engelsche namen. 

Waren als réfugiés de Crommelins bevoorrecht boven vele Nederlanders, door 

hunne relaties in Amerika en Frankrijk, niet minder was het voor hen van belang dat 

zij als vreemdelingen zich nooit hadden gemengd in onze staatkundige twisten; zij 

bezagen de zaken dus enkel uit een handelsoogpunt. Want voor de „deftigheid” van 

Amsterdam: de heeren Regenten, waren daarentegen de Amerikanen spellebrekers, 

die 
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een te slecht voorbeeld gaven aan het lagere volk, toch al opgestookt door de 

democraten, dan dat zij op eenige wijze waren te steunen. Ook de Stadhouderlijke 

partij, met hare sterk Engelsche sympathieën, zag enkel oproerlingen in de 

Amerikanen, in geen geval dus bij te staan. Alleen de democraten sloegen welgevallig 

gade de vrijheidsbeweging daarginds, zoo de Neufville, van Staphorst, Stadniski, van 

Eeghen. Doch of de Crommelins zich aangetrokken gevoelden tot onze Patriotten? 

Men mag betwijfelen of deze phraseologen, meer theoretici dan zakenmannen, hun 

waren sympathiek. En zoo een gematigd patriot, van Nassau la Leck, aan de firmanten 

vermaagschapt, in 1777 aanraadt deel te nemen aan Amerikaansche leeningen — 

gelijk Dr. van Winter aanstipt — kan men zeker zijn dat het waren de uitgebreide 

connecties overzee, welke wij door de balansen kennen, die het Huis in staat stelden 

zelfstandig te oordeelen en den bloedverwant in te lichten. Trouwens — gelijk die 

schrijver elders mededeelt — reeds het vorige jaar had de firma met Hodshon 

daarheen een schip gecharterd onder Nederlandsche vlag. En hoevele bodems had zij 

niet reeds vroeger daarheen gezonden ! 

 

Staan wij thans een oogenblik stil bij de balans van 31 Januari 1774, van welke 

ons reeds opviel het groot aantal posten betrekking hebbende op firma’s en personen 

te New-York en te Albany. Eigenaardig contrast: slechts enkele andere plaatsen in de 

Staten noemt de balans, en maar weinige firma’s in deze: la Caroline, Connecticut, 

Philadelphia, Rhode-Island en Schenectady. Op Midden-Amerikaansche eilanden 

heeft de firma te Curaçao 3 correspondenten, te Sainte Croix 2, te St. Eustatius zelfs 

8! Zulks bewijst dat reeds vóór den opstand de havens dier Archipel van beteekenis 

waren voor den handel op Noord-Amerika. Dit was grootendeels een gevolg van het 

al te zeer uitbuiten door de Engelschen en Franschen van hun eigen bezittingen aldaar. 

De planters waren n.l. gedwongen hunne producten te verzenden naar het moederland, 

terwijl dichtbij lag een zooveel voordeeliger afzetgebied. Begrijpelijk dat zij zich op 

alle mogelijke wijzen trachten te onttrekken aan hunne verplichtingen, en veel 

heimelijk werd verscheept naar de Hollandsche en Deensche eilanden, om van daar 

uit te bereiken de Staten. 

Dat de firma haren overigen handel niet opgaf, bewijzen twee correspondenten 

in de Hondurasbaai, twee te Stromness aan de kuit van Noorwegen, vier te Mogador 

in Marocco voor den wolhandel, een te Madeira. Natuurlijk zijn ook aangehouden de 

correspondenten die voorheen bezorgden den indirecten aanvoer der Oost-Indische 

waren, toen de oorlog met Engeland de vaart naar Nederlandsche havens stremde: die 

te Cadiz, Gibraltar en Marseille. Ook in enkele andere Fransche plaatsen worden — 

zij het ook weinige — handelsvrienden gevonden. Geen enkele te Parijs! Op den 

ouden handel der firma Poupart en Crommelin wijzen de Comptes de Toiles de 
Bretagne, en vermoedelijk ook de namen van enkele firma’s te Rouen, St. Malo, en 

andere 
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Fransche kustplaatsen. Te Londen telt het Huis vijftien correspondenten, dus 

enkele meer dan vijf jaren vroeger. Weinig andere Engelsche plaatsen worden 

genoemd, en op deze slechts enkele correspondenten. In Duitschland alléén Altona — 

de voorhaven van Hamburg. Ook treft het geringe aantal namen in Nederland (8 te 

Amsterdam, in negen andere steden te zamen 13). Nog steeds handelt de firma in 

Campèchehout, grootendeels opgeslagen te Muiderberg. 

 

In vele opzichten vertoont de balans van 31 Januari 1795 een ander beeld en 

zeer draagt deze de sporen van het tusschentijds voorgevallene. Want in den 

tusschentijd heeft de firma zich toegelegd op den fondsenhandel. Volgens Dr. van 

Winter heeft van lieverlede het Huis Crommelin voor ongeveer vier millioen gulden 

Amerikaansche effecten op de Amsterdamsche markt geplaatst1), tevens als 

commissionair voor hare 

 

                                                

 
1) De bewaard gebleven Berichten (prospectussen) betreffende de Negotiaties van Daniël Crommelin 

Soonen, bevestigen Dr. van Winter’s cijfer. Zie hier hoe werd te werk gegaan: Het Huis kocht op eigen risico 

Amerikaansche staatsfondsen, ten deele uitgestelde schuld. Deze ten hunne name staande obligaties dienden dan 

als onderpand eener Inschrijving (Negotiatie), welker obligatiën of aandeelen, groot ƒ1000, een bepaalde rente 

droegen. Na zeker (betrekkelijk kort) tijdsverloop werd dan het oorspronkelijke fonds geheel gesteld „ter directie 

en dispositie der gezamenlijke Deelnemers”. 

De eerste Negotiatie, ingaande 1789, betrof een zeer bescheiden bedrag (ƒ150.000). Doch zeer kort daarna 

(ingaande 1 Nov. 1789) werd een tweede Negotiatie opengesteld van ƒ225.000; bewijs dat de eerste aanbieding 

gunstig was ontvangen. En steeds nemen de bedragen toe: Op drie Negotiaties, elk groot ƒ500.000 (15 Nov. 1790, 

1 Maart en 15 Juni 1791) volgen er twee van ƒ600.000 (1 Oct. 1791, 15 Febr. 1792), om te sluiten met eene van 

ƒ800.000 (1 Aug. 1792), bij dalende rentevoet (van  5½% op 4½%) — teeken dat de Amerikaansche toestanden 

snel grooter vertrouwen inboezemden. 

Bevestigen de „berichten” betreffende de eerste drie Negotiaties de opmerking van Dr. van Winter dat de 

firma hoog genoeg stond aangeschreven om zulke Negotiaties te openen zonder trustees, de fondsen werden enkel 

gedeponeerd bij notaris A. Mijlius), vermoedelijk drong haar de concurrentie om bij de vierde Negotiatie eenigzins 

anders te werk te gaan. Het „Bericht” deelt mede dat „tot verdere securiteit der geldgevers” zal worden opgemaakt 

eene acte van afstand en procuratie op twee geaccrediteerde lieden, ten genoege der geinteresseerden, die de 

fondsen ter Thesaurie der Vereenigde Staten van Amerika op hunne namen kunnen doen stellen”. Worden in dit 

„Bericht’ geen personen met name genoemd, bij alle volgende Negotiaties is zulks wel het geval. En wel vier 

trustees: Pieter Godefroij, Mr. Jan van Loon, Jansz., Mr. Rutger Jan Schimmelpenninck — de latere 

Raadpensionaris — en Robert Daniël Crommelin, de toenmalige oudste firmant van het Huis Daniël Crommelin & 

Soonen. 

Doch hoe ongerept het vertrouwen bleef in dit Huis, bewijst een Bericht betreffende de Negotiatie van 1 

Oct. 1791, welke met 31 Dec. 1800 was afgeloopen. Deze, groot ƒ600.000, was gevestigd op twee maal honderd 

en veertig duizend dollar deferred debts, welke uitgestelde schuld toen rente droeg en geleidelijk werd afgelost. 

Want nu verklaren Daniel Crommelin & Soonen zich bereid de verdere administratie over die fondtsen te voeren, 

de interesten in Amerika te innen en uit te betalen, na aftrek van 2½% voor onkosten, alsmede de jaarlijksche 

aflossingen van 2%, zoolang als de fondsen onder of op pari kunnen gekocht worden, tegen 1% Commissie weder 

te besteden tot aankoop van nieuwe stukken, onder voorwaarde dat de origineele Certificaten staande ten name der 

vier trustees, opnieuw gesteld worden op die hunner firma. 
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lastgevers staatsobligaties te New-York aankoopende, waar deze tegen 

belangrijk lageren koers waren te bekomen dan in Europa. Hoe een deel der 

Amerikaansche staatsleeningen werd omgezet in uitgestelde schuld, met lageren 

rentevoet, enz. enz. kan het boek van Dr. van Winter leeren. Hier zij het voldoende 

mede te deelen dat in de balans van 31 Januari 1795 verscheidene posten voorkomen 

betreffende 6% en 3% Amerikaansche staatspapieren, sommige nader aangeduid door 

de jaren in welke zij werden uitgegeven. Doch alle staan buiten de lijn, zoodat zij 

geen invloed uitoefenen op het totaalcijfer der balans, evenmin als de debetpost van 

$160.000, betrekking hebbende op de Banque Nationale, de Bank van Noord-

Amerika, welke wegens tijdelijke geldschaarschte zooveel moeite ondervond bij het 

plaatsen van aandeelen in ons land in den jare 1784. Onder wie toen inschreven voor 

een aanzienlijk bedrag, noemt Dr. van Winter, den ons reeds bekenden regent van het 

Leprozenhuis (blz. 590), Matthijs Ooster en Hendrik Hovy „zeer vurig aanhanger van 

de democratische richting”, broeder van Lodewijk de jonge, eveneens met Willem 

Hendrik (de oude) regent van genoemde inrichting, en nu Overgrootvader van Willem 

Hovy, die huwde Pauline Geertruida Tutein Nolthenius, achterkleindochter van 

genoemden Willem Hendrik Nolthenius. 

Doch niettegenstaande zoovele Amerikaansche bedragen blijven buiten de lijn, 

Rijgt het eindcijfer der balans over en weer tot ƒ2.055.615; is dus ruim viermaal 

hooger dan het cijfer van 31 Januari 1774. Niet alles geeft echter reden tot 

verheuging: blijkens onderschriften zijn de dubieuse debiteuren gestegen van ƒ2892 

tot ƒ352.146, — het meerendeel Amerikanen. 

In die twintig jaren steeg het aantal posten van 215 tot 327. Vele dezer blijken 

van eenzelfde folio te zijn overgeboekt; slechts een enkele eischt, naar de nummering 

te oordeelen, zes bladen : James Greenleaf, de bekende Amerikaansche Consul te 

Amsterdam, door wiens tusschenkomst zoo vele leeningen bij de Crommelins werden 

ondergebracht. Hij staat geboekt aan de debetzijde voor ƒ289.916, en nogmaals voor 

ƒ146.325 „concernant Washington”.1) 

Wat de verdeeling der posten betreft over de verschillende steden, verrast de 

 

                                                

 
1) Laatstbedoelde post betreft eene beleening voor rekening van James Greenleaf, groot twee millioen, op 

drie duizend erven, „elk erf, door elkander genomen ten minsten 110 voeten diep en 27 voeten breed; alle 

gesitueerd tot bouwing van Huizen of andere Gestichten, en gelegen binnen den omtrek der nieuwe stad 

Washington in Noord-Amerika, thans wordende bebouwd, ten einde ook tot de aannaande permanente zetel der 

Vereenigde Staten te dienen”. Voor iedere obligatie in deze leening, groot ƒl000, dragende 6% interest per jaar, 

zouden 1½ erve worden overgeschreven als onderpand op de Pieter Godefroy, mr. Rutger Jan Schimmelpenninck 

en Robert Daniël Crommelin, als bewaarders derzelve. Volgens Dr. van Winter, slaagde deze beleening maar zeer 

matig. Trouwens men weet dat het drie kwart eeuw duurde vóórdat Washington werd eene stad van beteekenis. Uit 

de balansen volgt verder dat het Huis Daniël Crommelin en Soonen in nog vele andere Amerikaansche leeningen 

was betrokken. 
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achteruitgang van New-York (56 namen in plaats van de twintig jaren vroeger), 

terwijl daarentegen Philadelphia van 1 stijgt op 44. 

Wat wij kunnen noemen het „werkkapitaal” der firmanten, bedraagt nu 

ƒ972.950; meer dus dan het dubbele van hetgeen zij twintig jaren geleden noodig 

oordeelden (ƒ389.371). Vermelden wij nog ten slotte, dat aan de creditzijde voorkomt 

een post Compte de fonds de la Banque-d’Angleterre, welke evenals de andere 

belangrijke Engelsche posten, bewijzen dat Engeland en Nederland wederom waren 

vrienden. 

 

Waarlijk niet voor lang! Want in 1795 bezetten de Franschen ons land. En zoo 

de balans van 31 Januari 1797 (de vorige ontbreekt) over en weer sluit met een nog 

hooger cijfer (ƒ2.315.740), dadelijk daarop volgt een val tot bijna de helft 

(ƒ1.253.955). En het duurt tot 1 Maart 1805 voordat de balans weer het vroegere peil 

bereikt. De stijging duurt dan vier jaren voort, bereikt het cijfer van ruim vier millioen 

over en weer, om vervolgens te schommelen tusschen de twee en drie millioen, totdat 

28 Febr. 1817 wederom eene stijging is te boeken, zoodat drie jaren later (29 Febr. 

1820) de eindcijfers zelfs overtreffen de vijf millioen. In dien tusschentijd neemt het 

werkkapitaal niet af, integendeel stijgt voortdurend in aanzienlijke mate; onder meer 

bewijzende dat het der firma, niettegenstaande de droeve tijden, geenszins ontbrak aan 

middelen. Want inderdaad, droef waren de tijden, al rustte thans het zwaard. Dezelfde 

handelsman, wiens ervaringen tijdens het Fransche beheer werden medegedeeld in 

een vorig hoofdstuk, schrijft daaromtrent: ,,de herstelling onzer onafhankelijkheid 

bracht allerminst dadelijk verbetering. In October 1813 vele faillissementen, die den 

geheelen omloop in verwarring brachten en menigeen zeer gevoelige verliezen deed 

ondergaan”. En Potgieter doet geen anderen toon hooren in zijn Leven van Bakhuizen 
den Brink. De snelle val der oorlogsprijzen was oorzaak van een finantieel débacle; 

gelijk ook onlangs na den wereldoorlog, toen wel verre dat de vrede bracht herstel, zij 

slechts eene wereldcrisis inleidde, welke misschien in jammer, en zeer zeker in 

tijdsduur overtrof de bloedige worsteling. Na Napoleon’s val duurde het volgens den 

hierboven aangehaalden schrijver, tien jaren voordat de toestanden weer normaal 

waren, en het aantal slachtoffers was veel aanzienlijker dan men eerst vermoedde. 

 

Doch bleef het Huis Daniël Crommelin & Soonen zijn naam handhaven in die 

benauwde tijden, het waren niet langer de „Soonen”, aan wier beleid en durf zulks 

was te danken. Robert Daniël overleed bijna zes en zeventig jaren oud, op Hofrust te 

Muiderberg (1 Januari 1808); Gulian, de twee jaar jongere broeder, te Amsterdam 

ruim een jaar later (13 Febr. 1809). Twee zonen van den oudsten firmant: Claude en 

Gulian Daniël, reeds in 1798 en 1799 opgenomen in de firma, namen hun taak over. 
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Was de eerste, als weduwnaar van Elisabeth Douwes, hertrouwd met Jacoba 

Catharina van der Meulen, Gulian Daniël Crommelin had na een gelukkige 

vijftienjarige echtverbintenis met Cornelia Nolthenius, als weduwnaar gehuwd een 

harer vriendinnen: Catharina Cornelia Fransen van Eck, dochter van den hoogleeraar 

van dien naam te Deventer. Juist een jaar later werd Willem Hendrik Nolthenius 

algemeen procuratiehouder der firma; doch wel verre dat door het nieuwe huwelijk de 

verhouding tusschen de twee zwagers werd eene min hartelijke, bleven beider 

gezinnen steeds innig verbonden. En de kinderlooze oom en tante (want beide 

huwelijken van Gulian Daniël bleven kinderloos) ontvingen steeds met open armen 

het talrijke kroost van Willem Hendrik en Julie Tutein op het gastvrije Wisseloord, 

dat zij zich hadden doen bouwen te Muiderberg. 

 

Elf jaren (1817—1827) — tot aan zijn overlijden — was Willem Hendrik 

verbonden aan het Huis Crommelin als algemeen procuratiehouder. Tevens dreef hij, 

blijkens de boeken der firma, eigen handel, kocht en verkocht partijen suiker, tabak, 

thee, gom uit den Senegal en van de Barbarysche kust, raap- en lijnolie, enz. Ook 

deelde hij in de winsten van bepaalde transacties, terwijl hij daarenboven met een paar 

handelsvrienden: J. Bondt en J. Tetterode: — óók met een der firmanten — was 

geinteresseerd bij bepaalde Amerikaansche fondsen. Want Amerikaansche fondsen 

van allerlei aard, waren wat men kon noemen, stapelartikelen der firma. 

Toch — en wijselijk — geenszins de eenige artikelen. Der traditie getrouw, 

dreef het Huis allerlei koophandel, liet schepen varen, kocht en verkocht niet enkel 

voor eigen rekening, doch ook in commissie. 

Aan dat alles was het te danken dat de stormen, welke zoovele Nederlandsche 

firma’s teisterden, het Huis niet schokten; gelijk ook de reuzengevaarten der Holland- 

Amerika-lijn ongehinderd doorklieven de wateren, als bij boos weder de kleinere 

booten stampend en slingerend worstelen met wind en zee. 

Wel blijkt uit de balansen dat de firma de bakens verzette bij het verloopen van 

het getij. Kwamen op de balans van 31 Januari 1795 nog 56 New Yorksche namen 

voor, geregeld krimpt het aantal in; tot slechts zeven op de balans van 28 Febr. 1828, 

welke werd opgemaakt kort na het overlijden van Willem Hendrik. En het zoo snel 

gestegen cijfer der Philadelphische correspondenten (44) viel wederom tot vier! Zoo 

ook wordt voortdurend kleiner het toch niet groote aantal steden en firma’s in andere 

deelen van de Vereenigde Staten. In Londen daarentegen zijn eenige meerdere namen 

vermeld; begrijpelijk, waar het Britsche rijk wederom de plaats had ingenomen, welke 

het bij den overzeeschen handel innam vóór de afscheiding der Vereenigde Staten. In 

verband daarmede worden nu in verscheidene Engelsche havenplaatsen gevonden 

correspondenten. Dat ook de verhouding met de Zuidelijke Nederlanden 

 



684 IX. WILLEM HENDRIK DE JONGE, 1776—1827.  

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

is geworden eene innigere, bewijzen de namen van Brusselsche en Antwerper 

firma’s. Parijs — zoo lang geschuwd — telt thans acht namen. Maar vooral treft dat 

nu Duitschland zoovele correspondenten levert. Naast Hamburg, Bremen, Frankfort 

en kleinere plaatsen: Crefeld, Iserlohn, Bielefeld, Emden. In ‘t Noorden: Bergen, 

Gothenburg, Elseneur, Kopenhagen, Petersburg. In ‘t zuiden Madrid, Napels, Tanger, 

drie te Smirna — natuurlijk daaronder de wel bekende, daar later nog lang gevestigde 

firma van Lennep. In andere wereldstreken: Rio de Janeiro, Batavia, Canton; terwijl in 

Suriname het aantal correspondenten tot elf stijgt. En, wat niet minder treft: niet 

langer dragen de scheepskapiteins Engelsche namen; ook de bodems zijn hollandsch 

gedoopt: de Zeemeeuw, het schoon Verbond, de Wilhelmina Maria, de Catharina 

Theodora. 

Koffie (uit Antwerpen!) komt voor op de balans als afzonderlijke post, op welke 

echter niet langer wordt vermeld het Campèchehout. Belangrijk is de voorraad 

goederen in magazijn, in den vreemde; de wisselportefeuille is gevulder, de posten 

effecten, leeningen, enz„ enz. wijzen alle op andere — en blijkens de uitkomsten — 

geenszins ongunstige toestanden. Zelfs zijn de winstcijfers sedert 1814 geregeld 

stijgende (1813 leverde natuurlijk verlies), bereiken in 1819 een ongekend 

hoogtepunt, om daarna weer te dalen, doch slechts langzaam. 

Hoe anders klinkt wat Daniël Boissevain, lid der firma Retemeyer en 

Boissevain, (in granen en effecten) opteekent in zijn dagboek omtrent die jaren! 1816: 

de verdiensten blijven gering; 19 Nov. 1818: Chemet verhaalde nog nooit zoo iets 

beleefd te hebben in den effectenhoek, zijnde alles onverkoopbaar; 1819: 

verscheidene faillieten; 27 Sept. 1820: alle fondsen sterk dalende; 26 Dec. 1825: de 

kassier Muller, die over de zestig jaar aan de Beurs is, verhaalde nooit zulke dagen als 

de acht gepasseerde beleefd te hebben, wijl men zelfs op baren goud geen geld 

bekomen kon; 1826: weinig verdiensten, maar ook geen verlies; 1827 idem …. 

En zoo enkele jaren onvoordeelig waren voor het Huis Daniël Crommelin & 

Soonen, waren het niet de Nederlandsche toestanden, welke daartoe aanleiding gaven, 

doch het besluit om af te schrijven groote bedragen op overzeesche vorderingen. 

Wat de lotgevallen van het Huis betreft, nà het overlijden van Willem Hendrik, 

deze zullen — voor zooveel van belang voor deze Aanteekeningen — later worden 

vermeld. Maar dat ook het jaar dertig niet schokte het Huis, zal geenszins verbazen na 

het hierboven behandelde. 

 

IV. WILLEM HENDRIK’S ECHTELIJK LEVEN. Verhuizingen in Amsterdam. 
— Zomerverblijven bij Haarlem. — Deensche bezoeken. — Brief aan zijn oudsten 
zoon ter gelegenheid van diens bevelliging als lidmaat der Ned. Hervormde Kerk. 

Betreffende het huwelijksleven van Willem Hendrik en Julie Tutein is weinig 
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toe te voegen aan hetgeen mededeelde hunne oudste dochter, en reeds werd 

overgenomen in het eerste hoofdstuk. 

Twaalf kinderen zegenden den echt; van welke twee op zeer jeugdigen leeftijd 

overleden aan de mazelen, de meeste echter — aardende naar de moeder uit het 

ijzersterke geslacht Tutein — een hoogen leeftijd bereikten. 

Gelijk bij zoovele Amsterdamsche huisgezinnen, noopte ook hier het grooter 

worden van de kinderschaar tot telkens veranderen van woning. Willem Hendrik’s 

ouderlijk huis betrokken zij nimmer; het werd verhuurd, doch niet verkocht, toen 

Gulian Daniël Crommelin, die er aanvankelijk in woonde na zijn huwelijk met 

Willem’s zuster Cornelia, een huis koos dichter gelegen bij zijn kantoor. (1804) Wel 

begrijpelijk, waar haast de geheele lengte van de Heerengracht scheidde dat huis bij 

de Utrechtsche straat, van het kantoor bij de Brouwersgracht! 

Willem Hendrik en Julie begonnen hun echtelijk leven op de Keizersgracht bij 

de Westermarkt, verhuisden toen naar de Prinsegracht bij de Reestraat, van daar naar 

de Keizersgracht bij de Westermarkt, om te eindigen met te huren een dubbel huis op 

de Heerengracht bij de Bergstraat, schuins tegenover het kantoor van Daniël 

Crommelin & Soonen. Tot leering en genoegen der kinderschaar vond dit aldaar een 

kamer beschilderd met de fabelen van La Fontaine. 

Voor de gezondheid ging de familie zomers naar buiten. Eerst werd een optrekje 

gehuurd aan den ingang van het Saxesche, toen genoemd Brakelsche bosch bij 

Bloemendaal, daarna werd betrokken een buitentje in het „Rozenprieël”, eigenaardig 

genoemd Klein maar groot genoeg, ten zuiden van Haarlem met uitzicht op grazige 

weiden. Later werd dit verruild met het niet ver daar vandaan gelegen Land- en 

Spaarnzicht. Eindelijk, één jaar voor zijn overlijden, kocht Willem Hendrik het 

bekoorlijke Groen-en-Hout, grenzend aan den Haarlemmerhout, toenmaals nog 

oerwoud. 

Hoe genoten de kinderen van dat weinig beloopen en bereden bosch en de 

Dreef; behalve den Zondagmiddag zelfs zóó stil, dat onbeschroomd de drie oudsten 

— muzikaal begaafd, gelijk het geheele gezin  — er dorsten wedijveren met de 

vogels. Niet zonder goed gevolg; hun kinderlijk spel verwierf zelfs de goedkeuring 

van een zeer deftig personaadje, die later bleek te zijn een kamerheer der Prinses-

douairière van Willem V, toenmaals verblijf houdende op het Paviljoen. 

Jammer dat de ouders het bezoek misten van den Europa doorkruisenden 

Kroonprins van Denemarken, die in een vriendelijk briefje daarover zijn leedwezen 

gaf te kennen, gelijk de lezer kan zien uit ommestaand facsimilé. Dat Zijne Hoogheid 

de bevallige Julie ook later niet vergat, blijkt uit een gesprek, in 1839 gehouden door 

den nu Koning geworden Prins met haar zwager Müsselmann, op diens zomerverblijf 

te Lyngby, waar — gelijk reeds vroeger werd medegedeeld — Zijne Majesteit de zeer 

artistieke, musiceerende familie dikwijls vereerde met een bezoek. 
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Maar wel kon Julie Tutein zich verheugen in de overkomst van twee deensche 

familieleden: haar twee en twintigjarigen jongsten broeder, de toen pas in de rechten 

gepromoveerde Ludwig Alexander, en haar achttienjarige neef Adolf Frederik Tutein, 

zoon van haar moeder’s zuster. Want toevallig bladerende in het vreemdelingenboek 

van het Czar Peterhuisje, troffen het oog van schrijver dezes hunne handteekeningen, 

gesteld tusschen 10 en 14 April 1820. Bewijs dat reeds toenmaals die 

scheepstimmermanswoning vreemdelingen trok, hoewel Zaandam — ook nog lang 

daarna — was bezienswaardig genoeg wegens de tallooze olie-, graan- en 

zaagmolens, welker wieken zoo vrolijk en vlug maaiden door het ijle luchtruim. Hoe 

verrassend was niet eertijds de aanblik der rivier, gezien van de hooge sluis, welke de 

kalme Zaan scheidt van het toenmaals nog zoo woelige IJ. En hoewel ietwat 

onwaarschijnlijk klinkt wat schrijver dezes plechtig verzekerde een oud-Zaankanter: 

dat de groote Napoleon, staande te 
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zelfder plaatse, opgetogen verklaarde wèl veel te hebben gezien, zelfs de St. 

Bernard te zijn overgetrokken, maar dat deze aanblik alles overtrof! toch ware 

bezwaarlijk in heel Nederland een waterlandschap te vinden zóó schilderachtig als de 

oevers van dien breeden plas nog boden in de zeventiger jaren der negentiende eeuw. 

Hoe guitig nieuwsgierig keken de donker groen geschilderde één-verdiepings houten 

huizen uit de omringende boschages (de stad was slechts één steenen „villa” rijk!), 

terwijl theekoepeltjes, schoeiingen met keurig onderhouden balustrades, en tuintjes 

aan het geheel gaven een haast chineesch karakter. Beeld van rustige rust voor wie 

niet wist welk een geestkracht ontwikkelden die stoere Zaankanters, en hoe daar 

werden vergaard groote kapitalen door wie, lang voordat te Amsterdam in- en uitging 

een stroom Gooische en Haarlemsche forensen, dagelijks togen over het water naar de 

korenbeurs op het Damrak. 

 

Helaas, het zomerverblijf in den Hout is Willem Hendrik noodlottig geworden. 

Goed ruiter, reed hij steeds te paard heen en weer naar het kantoor. Op een dezer 

ritten vatte hij koude; in weinig tijd verergerde de toestand, en den 16 Nov. 1827 

overleed hij te Amsterdam. Zóó onverwacht was de slag, dat de oudste zoon, die toen 

te Liverpool den handel leerde, niet bijtijds kon gewaarschuwd worden, en het 

noodlottig bericht het eerst las in een uit het vaderland aangekomen krant. 

Wegens zijn overlijden op betrekkelijk jongen leeftijd, kan Willem Hendrik als 

opvoeder alleen hebben uitgeoefend invloed op zijne toen 22 jarige dochter Pauline, 

en op zijn oudsten zoon Gulian, ruim 20 jaren. Met welk een goed gevolg, zal later 

blijken. 

Hoe Willem Hendrik dacht over de hoogste belangen van den mensch, leere het 

volgende schrijven, het eenige dat van zijn hand werd bewaard, en hoewel reeds 

overgedrukt in „Grootmoeder”, alleszins verdient ook hier te worden opgenomen. 

Want voor het geheele geslacht kunnen deze raadgevingen zijn een staf op de reis des 

levens. De brief zal zijn geschreven in 1826, blijkens de vermelding van zijnen 

leeftijd, — een jaar dus voor zijn overlijden — en is gericht tot zijn oudsten zoon 

Gulian, toen 18 jaren oud, bij diens toetreden als lidmaat tot de Nederlandsch 

Hervormde Kerk. 

 

  Mijn lieve Zoon! 

Ik ben volkomen overtuig dat gij hartelijk gevoelt het belangrijke, maar ook het 

aangename, het geluk voorspellende der stap, die gij gedaan hebt. 

Een leeftijd van vijftig jaren heeft mij ten volle overtuigd dat de Godsdienstleer, 

waartoe gij U bepaald hebt, niet alleen met tot den staat na dit leven onmisbaar is, maar dat 

dezelve even onmisbaar is om vrolijk en gelukkig dit leven te doorwandelen. Waar ik geluk 

genoten heb, heb ik het steeds kunnen afleiden van het opvolgen der Voorschriften, die de 

Bijbel ons geeft. Waar mij een ongeluk getroffen heeft, heb ik steeds als oorsprong daarvan 

duidelijk kunnen nagaan, dat ik de voorschriften van den Bijbel uit het oog verloren, of tegen 

dezelve gehandeld had. Ik heb dit nadenkend 
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beoordeeld, en ben tot het zeker resultaat gekomen, dat zoo de mensch de lessen des 

Bijbels getrouw opvolgde, hem een vrolijk, gelukkig en lang leven ten deel wordt. Geloof 

hierin de ervaring van uwen vader, en in weinige jaren zal u dit uwe eigene ondervinding 

bevestigen. 

Lees dagelijks iets, hoe kort het zij, van dit door aan het menschdom geschonken boek. 

Doe dit met een eenvoudig, leergierig gemoed, met den hartelijken wensch de waarheid te 

kennen, nimmer tot spitsvondigheden, en met een kinderlijk gebed tot dat Zijne Geest uw 

verstand op klare. 

Een weinig oprechtheid met ons zelven, en het gevoel van de grootheid en heiligheid 

van God, en wij zullen zien hoe onzuiver ons denken en handelen is, hoe zeer verzoening met 

God onmisbaar is, en dan zullen wij den weg daartoe van God bepaald: de Verzoening door 

den dood van Christus, met dankbaarheid en geloovig aannemen. 

Hetgeen de leer des Bijbels voor den mensch zoo zeer berekend maakt, is dat dezelve 

zich beide aan ons verstand en aan ons hart wendt. Beide moeten daaromtrent werkzaam zijn. 

De Bijbel, maar ook de natuur, zal ieder licht overtuigen, dat God de Vader der menschen is; 

een Vader spreekt tot het verstand niet alleen, maar ook tot het hart zijner kinderen. Dit 

gevoel ik, daar ik u dit, mijn lieve zoon, schrijf, en ik ben zeker, als gij dit leest, zult gij het 

ook gevoelen. Voor twee dwalingen in het godsdienstige moeten wij ons zorgvuldig wachten: 

spitsvindige redeneertrant zonder gevoel, en eveneens gevoel zonder oordeel; en handelen 

overeenkomstig den Bijbel. 

lk kan u niet genoeg smeken, mijn lieve jongen, laat in het maken van vrienden uwe 

eerste vraag zijn: is het een mensch, die oprechte achting den Godsdienst heeft? 

Dit punt is het eerste, en hoezeer liefde tot alle menschen onze plicht is, mag ik u niet 

verheelen het gevaar waaraan men zich blootstelt in connecties met menschen, die van den 

Godsdienst geen werk maken. Het is vermetel op jonge jaren zich te vlijen zóó iemand tot ons 

gevoelen over te halen; dit is voor rijper jaren bepaald, en dan nog moeijelijk. Wees 

vriendelijk; doch het gevaar is te groot met zoo iemand een intieme connectie te maken. Uw 

hart zal dit nog overdreven vinden en het beste hopen, maar om gevaar voor te komen. moet 

ik vorderen dat gij mijne ervaring gelooft. 

Wat van vrienden geldt, geldt meer bij de keuze eener Echtgenoote; dat dit op den 

voorgrond sta. want daarmede staat of valt het geluk van uw leven. Daar ik hoop dat uwe 

liefde voor den Godsdienst, zijnde den waarborg voor uw geluk, steeds groeijen zal, vindt gij 

dat zij die gij zoo hartelijk lief hebt, daarin niet deelt, zal dat u eene dagelijksche oorzaak van 

droefheid zijn, en een geheel ander pijnlijk gevoel veroorzaken, dan dat men op zaken van 

minder belang verschilt. Men begint met godsdienstige onderwerpen te vermijden (dat is: te 

vermijden dat wat voor den edeldenkenden mensch juist van het eerste belang is). Dit 

vervreemdt ons van de zaak zelve, en er ontstaat gevaar dat men beide, en spoedig daarna het 

geheele gezin ongodsdienstig wordt. 

Hoe verschillend, waar beiden godsdienstig gevoel vereenigt, en vreugde, rampen, alle 

omstandigheden des menschelijken levens uit ‘t zelfde gelukkigmakend oogpunt doet 

beschouwen. Een onzer groottte en beste Dichters zegt terecht, vragende waar het geluk zich 

bestendig ophoudt: ,,’t Is in den Echt, waar twee met welvereende zinnen, Elkaar, den deugd, 

Gods Leer en Zijnen dienst beminnen”. 

Dit is de waarheid in den volsten nadruk, en ik hoop dit zult gij eens ondervinden. 

Het is, mijn lieve jongen, met de groottte gerustheid over uw lot, over uw geluk, dat ik 

u de wereld zie ingaan, zoo gij overtuigd zijt dat de lessen des Bijbels het eenige, maar ook 

het zekere middel zijn, uw geluk te bevestigen. Zelfs vrees ik niet, ook dan als rampen u 

treffen, mits gij die uit het oogpunt waarop de Bijbel ons plaatst, beschouwt. Niet het koude 

raisonnement: dat een wijs man zich onderwerpt aan wat niet te veranderen is. 
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Dat is eene schrale troost, eigenlijk geene; maar hoe veel beter die, dat niets ons bij 

geval, maar alles ons van zijne Vaderlijke hand toekomt. 

Nu lieve jongen, neem dezen brief op de reis des levens mede. Lang hoop ik u met 

blijdschap te vergezellen; hoe blijde zal ik zijn, als gij mij nu en dan eens zegt, hoe waar is 

hetgeen gij mij schreef, toen ik den Godsdienst voor den regel mijns levens bestemde.1) 

 

Willem Hendrik zelf had de Nederlandsch-Hervormde Kerk verlaten, wellicht 

onder buitenlandschen invloed, en zich aangesloten bij de Engelsche Gereformeerde 

Kerk, welker bedehuis zich bevindt op het Begijnhof, die oase van rust in woelig 

Amsterdam. Daar was hij korten tijd diaken (1810—1811), vervolgens langere jaren 

ouderling (1813—1825); welke betrekkingen later ook zijn zoon Gulian bekleedde, 

hoewel deze gelijk wij zagen, aanvankelijk lidmaat was geworden der Nederlandsch-

Hervormde Gemeente. Dit was toenmaals een veel voorkomend verschijnsel. 

Ook Julie Tutein, die in 1805 was geworden lid van de Waalsche Kerk te 

Amsterdam op attestatie van de Duitsche Gemeente te Kopenhagen, ging den 16 Juni 

1812 over tot de Engelsche Gereformeerde Kerk. Daar werd dan ook de tweede zoon 

van het echtpaar, Peter Marius, gedoopt en ingeschreven; wat schrijver dezes later in 

staat stelde den juisten datum van diens geboorte vast te stellen, foutief geboekt bij 

den Burgerlijken Stand van Amsterdam. 

Dat het echtpaar, oprecht vroom, geenszins door sleur tot kerkgaan werd 

gedreven, bewijst een korte fransche uitnoodiging (opgenomen in „Grootmoeder”) 

van Willem Hendrik aan een dominé-ziek nichtje, om een bededag buiten door te 

brengen. „Nous admirerons la nature. Je sais bien, ce n’est pas tout ce qu’il faut le 

dimanche, mais je languis de voir des objets que les hommes n’ont pas faits”. 

 

                                                

 
1) Willem Hendrik’s ervaring op godsdienstig gebied wordt volkomen bevestigd door den grooten 

engelschen natuuronderzoeker Th.H. Huxley; iemand, die allerminst voor ouderwets kan gelden. Immers aan hem 

is verschuldigd de snelle verbreiding van Darwin’s theoriën. Na den dood van zijn eerste kindje (1860) schrijft hij 

aan een zijner vrienden: „I am no optimist, but I have the firmest belief that the Divine Government (if we use such 

a phrase to express the sum of the customs of matter) is wholly just. The more I know intimately of the lives of 

other men (to say nothing of my own), the more obvious is to me that the wicked do not flourish, nor is the 

righteous punished. But for this to be clear, we must bear in mind, what almost all forget: that the rewards of life 

are contingent upon obedience to the whole law — physical as well as moral — and that moral obedience will not 

atone for physical sin, or vice versa. 

The ledger of the Almighty is strictly kept, and every one of us has the balance of his operations paid over 

to him at the end of every minute of his existence”. (Life and letters). 

En wie noch naar een man der praktijk, noch naar een man van wetenschap wil hooren, luistert misschien 

gewillig naar wie zich bewoog enkel op menschkundig gebied. Alexander Dumas (zoon), doet in l’Etrangère aldus 

spreken zijne personages: Remonin: Le bien est plus fort que le mal. Mistress Clarkson: Pourquoi voit-on alors si 

souvent le mal remporter sur le bien? Remonin: Parce qu’on ne regarde pas assez longtemps. 

Non esse cura deis securitatem nostram, esse ultionem. (Tacitus) 
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IX vr. 

JULIE TUTEIN 

EN HAAR GEZIN (1828–1853). 
(Geslachtslijst blz. 35). 

 

I. DEVENTER JAREN (1828—1841). Jongenstreken. — Huwelijk der beide 
dochters. — Brief-journalen naar de Oost. — Verjaarsfeest. — Het huis in de 
Polstraat. — Het rooken der jongens. — Hun musiceeren met de moeder. — Hugo’s 
ontgroening. — Avondpartijtje. — Kerkgaan. — Onderscheid tusschen Deensche en 
Hollandsche predikanten. — Kleine voorvallen uit het dagelijksch leven. — 
Verhuizing naar Amsterdam. 

 
Met elf kinderen, van welke de oudste, Pauline, 22 jaren telde, de jongste 

nauwelijks één jaar — bleef Julie Tutein achter. Wie zou niet den moed verliezen in 

zulke omstandigheden, en dat in een vreemd land, waarin zoo veel niet strookte met 

haar levendigen aard, haar door veel reizen en trekken verruimden geest, waar hare 

zoo artistiek ontwikkelde aanleg zoo weinig weerklank kon vinden. Want de Naald op 

den Dam — niet lang geleden weggemoffeld, alsof Nederland zich schaamt voor dit 

„monument van den volksgeest van 1830”, was in al hare magerheid een al te juist 

symbool van het toenmalig geestelijk leven hier te lande. Doch nimmer kwam een 

klacht over Julie’s lippen, en de zoo zware taak is door haar triomfantelijk voltooid. 

Het Opperwezen heeft haar werk gekroond. En zoo bij het schrijven der vorige 

Aanteekeningen wel eens de pen trager gleed over het papier, met ware vreugde wordt 

deze Afdeeling aangevangen, want het geldt hier weer te geven een lang, wèlbesteed 

en edel vrouwenleven. 

Na kort beraad nam Julie een in alle opzichten verstandig besluit. Wie door 

ondervinding kan vergelijken het verschil in opvoedings-mogelijkheden in groote en 

kleine conglomeraten, zal onvoorwaardelijk de voorkeur geven aan de stad van 

bescheiden afmetingen; en hoewel toenmaals Amsterdam nog maar 200.000 zielen 

telde, toch was die plaats te groot dan dat over het troepje kinderen een waakzaam 

oog ware te houden. En hoe veel meer genot en gezondheid verschaft de kleine stad, 

waar de natuur niet aarzelend de poorten nadert, maar doordringt tot in de straten en 

lokt tot uitzwermen! 

Binnen een jaar na het overlijden van haren echtgenoot, verhuisde Julie naar 

Deventer. Vermoedelijk koos zij deze plaats op raad van haren zwager Gulian 

Crommelin, 
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toen in 2de huwelijk verbonden met de dochter van den hoogleeraar aan het Deventer 

Atheneum, C. Fransen van Eck. De onderwijs-inrichtingen aldaar hadden een goeden 

roep, en het toen zeer bezochte Atheneum — eene Hoogeschool van lagere orde, 

gelijk er verscheidene in ons land bestonden — kon later aan de zoons gelegenheid 

geven zich onder moederlijk toezicht te bekwamen voor de Universiteit. 

De oudste zoon, de toen 21 jarige Gulian, had reeds sedert eenigen tijd het 

ouderlijk huis verlaten. Na eenigen tijd werkzaam te zijn geweest te Kopenhagen, 

vermoedelijk op het kantoor zijner oudooms, de gebroeders Tutein, was hij in het 

najaar van 1827 te Liverpool geplaatst als volontair op het goederenkantoor van C. 

Imer, Paulet & Co.; zéér naar zijn zin, en naar dien zijner chefs. De twee dochters van 

Julie Tutein: Pauline (23 j.) en Nina (16 j.) konden daarentegen de moeder bijstaan in 

het verzorgen van den 14 jarigen Peter, den 12 jarigen Eduard, den 10 jarigen Arthur, 

den 7 jarigen Hugo, den 4 jarigen Henri en den 2 jarigen Emile. 

 

Van de eerste jaren van het verblijf te Deventer is slechts eene 

jongensherinnering overgebleven; wèl kenmerkend voor een kleine stad. ‘s Avonds — 

de duisterheid in de toenmaals slecht verlichte straten beloofde straffeloosheid — 

verstoorde de kleine bengels nu en dan de rust der eerzame inwoners door belletje te 

trekken en ander kattekwaad uit te voeren. Vooral op een apotheker was het gemunt. 

(Waarom hield deze hen niet te vriend met zwarten drop, zooals nog zoo lang daarna 

was gewoonte!) Als de pharmacoloog bij het overgaan van het belletje aan de 

voordeur, achter de toonbank verscheen, werd hij ontvangen door de volgende 

poëtische ontboezeming: Apotheker, dat je scheel ziet, dat is zeker. — Ik kom niet 

voor een koe of kalf, — Maar voor een potje luizenzalf. — Niet voor mij, maar voor 

mijn maat.... Doch voordat het om begrijpelijke reden haastig afgeraffelde vers den 

slotregel bereikte, was de woedende apotheker (want hij had dit reeds meerdere malen 

hooren opdreunen) met een stok van achter de toonbank naar voren gesneld, met de 

bedoeling het gelukkig zeer vlugvoetige troepje in te „smeeren”. Begrijpelijk voor wie 

het vervolg kent, want het geneesmiddel werd verzocht voor „die daar achter de 

toonbank staat”.  

Dat de Deventer koek ook een groote rol speelde in het jongensleven, laat zich 

begrijpen. Zelfs nog lange jaren daarna, — misschien nu nog! — moest wie daar tot 

een opvoedingsinstituut werd toegelaten, de gunst der oudere scholieren verwerven 

door het offeren van ellekoek, welke de leerlingen der hoogste klasse dan verdeelden; 

daarbij behoorlijk achtslaande op den rang: zoodat hun klasse — de hoogste — 

natuurlijk de meeste deelen ontving. Koek, zoo ingewikkeld van samenstelling, zoo 

fijn van smaak, dat volgens geruchte, wanneer het deeg gereed was, de Burgemeester 

in hoogst eigen persoon zich begaf naar den bakkerij om daarover zeker kostbaar 

vocht uit te storten, waarvan het geheim veilig achter slot en regel bewaard werd op 

het Stadhuis. 
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Het ruime (later afgebroken) huis met grooten tuin, waarin Julie Tutein trok met 

haar gezin, stond in het rustigste deel der zoo rustige stad: op den heuvel bij de 

Bergkerk. Bijna 9 jaren bracht zij daar door; toen verwisselde zij (Mei 1837) dit met 

eene woning in de Polstraat, staande tusschen het Stadhuis en het pakhuis van den 

heer Visser; voor ƒ6500 gekocht van den heer Berend van Delden, nu afgebroken 

wegens het ter plaatse bouwen eener school. 

Van het eerste huis uit huwden hare beide dochters. Eerst hare oudste: Pauline 

in 1833 met Jan Rudolph Kemper, de eenige zoon van een vermogend Amsterdamsch 

handelaar en koperfabrikant. 

De kennismaking was eene hoogst toevallige, want de familie Kemper behoorde 

niet tot den kring der ouders van Pauline. Rudolph Kemper bewoonde nl. met zijne 

moeder (weduwe) en zijne zuster des zomers een buitentje aan den Haarlemmerhout, 

waar hij — liefhebber van rijden — een grooten stal hield. 

De paarden trokken het oog van den kleinen Henri (het gezin woonde toen 

zomers op Groen-en-hout, niet ver daar vandaan), en Pauline, met hem wandelend, 

werd door het nieuwsgierige knaapje naar den stal getrokken, waar zich toevallig 

bevond de eigenaar der bewonderde viervoeters. Dat leidde tot een gesprek, en het 

vervolg laat zich begrijpen. 

De tweede dochter, Nina, huwde drie jaren later den candidaat voor den 

Goddelijken dienst Jan Hendrik van Rossem, uit het Rotterdamsche 

koopmansgeslacht, wiens vader, na zich te hebben teruggetrokken uit zaken, zich had 

gevestigd te Deventer met zijn gezin, kort nadat Julie Tutein daarheen verhuisde. 

Ditmaal was het de muziek, welke het huwelijk tot stand bracht. De toekomstige 

predikant bespeelde meesterlijk het orgel, en als hij in morgenuren fantaseerde in de 

Bergkerk, drongen de bezielde toonen over het stille plein in de woning der weduwe. 

Eens, aangelokt door het spel, sloopen Pauline en Nina in het kerkgebouw, maar niet 

zonder de aandacht te trekken van den jongeling. Vooral Nina, die een snoepig rose 

japonnetje droeg. Het gevolg doet zich raden… 

Van de zusters was Nina de meest levendige, opgewekte, geleek in dit opzicht 

veel op de moeder; was naar portretten te oordeelen, ook de mooiste. Teekende en 

musiceerde goed. Geen wonder, dat zij in den begaafden, even ouden — of juister 

even jongen — man een geestverwant meende te vinden. Trouwens de theologant was 

nog geen witgedaste, en had toen Koning Willem allen opriep ter verdediging van het 

vaderland, zich gehaast den bijbel te verwisselen met het zwaard. Was dan ook 

gerechtigd het Metalen kruis te dragen. 

Dank dit huwelijk, weten wij meer van het Deventersche wedervaren der familie 

dan anders het geval ware, want het jonge paar vertrok dadelijk naar de Oost, waar de 

echtgenoot een elftal jaren achtereenvolgens op stoel stond te Padang, 
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Semarang en Soerabaja. En de moeder — in den geest medelevende met dat tweetal 

ver weg — neemt de pen op en voegt telkens nieuwe bladzijden toe aan de brieven, 

welke zoodoende tot journalen geworden, nu en dan per scheepsgelegenheid hunne 

bestemming bereikten. „Duizend nietigheden — schrijft Julie Tutein 

verontschuldigend — maar mij is niet ingevallen dat het je niet interesseeren kon mij 

babbelende te hooren zooals het door mijne hersenen schiet, net als zaten we naast 

elkander”. 

Uittreksels uit die brief-journalen vormen het belangrijkste deel van de 

verzameling „Grootmoeder” en veroorloven ons Julie Tutein en haar gezin op den 

voet te volgen in het tijdperk 1838—1844; de jaren welke al de jongere kinderen van 

lieverlede tot volwassenen zagen opgroeien.1) 

De eerste twee brieven van Julie Tutein aan hare dochter Nina zijn geschreven 

uit het huis op den Berg: 

„Heden scheen de zon weer voor ‘t eerst recht vriendelijk (Maart 1837). Marie Gordon 

(die de plaats der dichters inneemt) voor de theetafel, schenkende en voorlezende, ik met 

mijne tapisserie; het werk op de Houtmarkt met een hamer op ijzer gaf een luide, maar 

aardige bezige weerklank; de stilte in dat vertrek, het lieve en comfortabele; ja, je wilt immers 

dat ik van het blauwe vertrek spreke, ofschoon je het tableau over en over kent ….” 

Wie, die de bekoorlijke stilte der kleine oude steden genoot, ziet niet bij deze 

beschrijving voor zich oprijzen gelijksoortige tafereelen? Tafereelen, welke zoo 

weldadig aandoen in deze tijden, waarin zelfs de rustigste rust roezig is! 

Maar weldra zoude die blauwe kamer worden ontmanteld, want de verhuizing 

naar de Polstraat is op til: de deftigste straat toen en nog lang daarna van Deventer, 

waar Julie als buur heeft den Burgemeester van den Heuvel, als overbuur den Rector 

van het Gymnasium Brown met zijne drie bevallige dochters, waarvan later de 

geestigste het hart zal veroveren van haar zoon Arthur. De straat waar ook de 

Fetmengers wonen, wier jongste dochter — doch veel later de tweede vrouw zal 

worden van haar zoon Peter. Want in dit opzicht was het verblijf te Deventer waarlijk 

niet zonder beteekenis voor ons geslacht! 

Vóór de verhuizing viert de moeder nog haren verjaardag, en de eenvoudige 

cadeautjes passen zoo wel bij die gemoedelijke atmosfeer: 

„Tegen twaalf uur (19 Maart) de gewone binnenleiding in de blauwe kamer, waar 

Mama voor de ronde tafel geplaatst werd, waarop twee tafelkomfooren van stoofjes voorzien, 

en lange schotels van Pauline en Kemper. Emelie (de vrouw van haar zoon Gulian) had een 

paar aardige écrans, als een ster van blauw en wit taf, de andere rood en wit genaaid; heel 

aardig bedacht. Gulian een potsige kokosnooten kurk. Dat het bakkesje, dat er op prijkt, met 

een steekje op één oor is versierd (de  

 

                                                

 
1) Eenigen tijd geleden bleek schrijver dezes dat deze uittreksels niet waren overgenomen in de juiste 

volgorde. Julie’s kleindochter Kate van Rossem heeft toen de volgorde hersteld; deze zal in de „Verbeteringen” 

worden aangegeven. 
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dominé’s dracht van toenmaals), durf ik haast niet verhalen. Hugo een paar zuurvorkjes; zijn 

teekening was niet naar zijn zin gelukt. Emile een fabel van buiten, van de vos en de raaf, in 

het Fransch geleerd, en de Hollandsche vertaling netjes op een albumblaadje geschreven. 

Henri lange Fransche fabel van buiten en een lieve teekening. De drie afwezige jongens ieder 

een hartelijken brief. 

 

Die afwezige jongens waren Peter, student in de medicijnen te Leiden; Eduard, 

die het voorbeeld van zijn oudsten broeder volgend, op kantoor was te Liverpool, 

terwijl Arthur lag als cadet bij het wapen der Genie op de Militaire school, toen 

gevestigd te Medemblik. 

Hoe duidelijk teekent met enkele trekken de moeder de nieuwe woning in de 

Polstraat: 

 

„Peter vond onze woning heel pleizierig. Bij geval geraakte juist bij zijn verblijf de 

achterkamer klaar, schilder en behanger gedaan, en nu hadden de jongelui pret met het ophangen 

van den spiegel van de kleine trumeau van de boekenkamer, die heel lief op de moderne 

schoorsteen past. Grootpapa Nolthenius daarboven; de vier landschappen van de zaal op de muur 

(vier Engelsche, nog aanwezige kleurdrukken) de secretaire — waaraan ik nu schrijf — tegenover 

den schoorsteen; piano en buffet aan beide schoorsteenzijden, de vierkante tafel in het midden, 

waaraan wij ontbijten en eten. De stoelen van de blauwe kamer werden geplaatst; het ronde 

tafeltje voor de thans lage ramen (welke toegang geven tot den tuin), en daar geruite neteldoeksche 

gordijnen met coquelicot passementen en armbanden; wat recht sierlijk en helder uitziet. 

Vensterluiken, lambriseering, glansrijk wit geschilderd; het behang, grijze bloemen in lichter grijs 

hier en daar licht groen sprietje of takje er door; groen koorden rand; schellekoord van hetzelfde 

passement als de gordijnen. Alle menschen die binnentreden, roepen: is dat de eigenste sombere 

kamer van eertijds? Onmogelijk! — In de zaal staat de ronde tafel in het midden; op het 

smyrnasche tapijt de sofa; in het front daarvan de sofa-tafel, de zaalstoelen, haard; maar nog geen 

overgordijnen. Misschien neem ik van de Brown’s (die juist verhuisden) nieuwe neteldoeksche 

over. 

Maar een mooi effect zal de dorische afgebroken kolom maken, goed geproportioneerd en 
yellow Andrio — je papa’s favorite marmer — geverfd, die tusschen de twee ramen te staan komt; 

met de Melpomene er op (thans in het bezit van haar kleinzoon Henri XI ter). Lang heb ik een 

waardig emplacement voor dit schoone monument van je papa’s verblijf in Italië gewenscht, en 

dat op dien weg gevonden, die hij zeker zelf niet anders zoude gekozen hebben. In de daagsche 

andere kamer, waar wij koffie drinken en na den eten zitten, zijn de stevige logeerkamer-stoelen 

en boekenkast — kleine sofa over de deur geplaatst. 

De portefeuilletafel heb ik op het portaal boven moeten plaatsen, waar ook het kabinet en 

de pers heel geschikt staan. In ‘t geheel laat zich het portaal als een zekere voorzaal beschouwen, 

waarin de kamers allen uitkomen. Ik zal het eens, op beter order zijnde, met matten beleggen. 

 

De goede moeder maakt haar interieur niet zoo fleurig voor zich zelve, doch om 

haar kindertroepje te bezorgen een zoo vrolijk mogelijke omgeving. Want voor de 

kinderen heeft zij alles over, en offert daarvoor niet enkel hare meubelen, doch ook 

haar zelve op. 

 

(April 1839). Onze lieve Arthur, precies nog dezelfde, heeft hier de Paaschvacantie 

doorgebracht. Ik deed hem zooveel pleizier als ik kon, en dat bestond in mijn trouw thuis 

blijven, zoodat 
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hij altijd een praatje met mij maken kon. Die arme jongen heeft geen Pylades, gelijk Peter aan 

Rudolf Visser heeft; ik ben zijn troost en alles. Er ontbreken dan ook geen pijpen, sigaren. Ik 

offer mij op aan hun smaak, in compagnie met mijn kleine zijkamer, waarin zij pleinement 

rooken mogen. Daar zaten dan ook vier: Hugo als student en Henri als aanstaand matroos, 

dien ik dezen laatsten tijd zooveel genoegen wilde geven en zich thuis comfortable laten 

bevinden, en zulk een herinnering mede te nemen incluis. Ik was de eerste dag zoo raar in 

mijn hoofd; schreef dit aan volbloedigheid toe; ik kon de oogen niet openhouden zonder 

aanstrenging. Naderhand begreep ik dat het ongewone van den tabak was wat een bedoovende 

invloed heeft. Men zegt immers dat het min of meer vergiftig is. Later wierd ik het beter 

gewoon. En dan kwam er iederen dag een kleine extra schotel — blanc manger — 

schildpadsoep — vleeschpastijtjes. Aan Arthur kon men nogal goed doen; maar Peter kunnen 

al die liflafjes niet schelen, dien smaakt alles even goed. Hij heeft een recht gezonde appetit; 

maar hij hoest nogal, en wil zich niet genoeg menageeren; ja, is een razende liefhebber van 

zingen. Ze sleuren de oude moes aan de piano voor het accompagneeren, en dan de walsen 

van Strauss — nog gisterenavond met piano, viool, klarinet en fluit opgedreund, dat de 

Polstraat er van daverde. Ik hoorde duidelijk de menschen voor het venster stille staan. 

 

Hugo was toen student, juister gezegd groen aan het Deventer Atheneum. Een 

groen-loopen, dat een maand later de zaal met de Melpomene op niet zeer 

gedistingeerde wijze inwijdde; het vertrek dat Julie niet ten onrechte een aangenaam 

verblijf acht, en waar nu „witte effen neteldoek gordijnen hangen met de groene 

draperies van de zijden gordijnen er over, op met papier vergulde stokken, die ik zelve 

overkleefd heb”. 

 

Het Senaat (van het Deventer Atheneum) was van avond vergaderd om de groenen te 

berichten dat ofschoon zij het uitvaagsel waren van Deventer en nooit iets goeds uit hun kon 

worden (gewone formule) zij evenwel gezind waren om hen a.s. Vrijdag te ontgroenen. Maar 

wat dat beduidde zoude, dat Hugo’s mama de opmerking zoude gemaakt hebben dat zij hun 

bedrijf en het lange groenloopen zoo kleingeestig vond. Ja hij wist er niets van en kon niets 

verantwoorden wat zijne mama kon gezegd hebben. Nu weet ik net niet dat ik er mij zoo over 

heb uitgedrukt, maar wisten zij iets veel ergers, dan mochten zij mij ook wel ontgroenen 

willen; ik heb het een zuiplapcollege genoemd, een kinderachtig bedrijf zonder doel, want aan 

een karaktertrek zal een eenige weken opgedrongen rol niets veranderen. Zij verliezen 

geweldig veel nuttigen tijd en oefenen zich om recht effronté te jokken en worden 

beschonken. Et voilà tout—admirez, si vous pouvez ! 

Daar zijn wij dan nu het lang gevreesde groenschap te boven; vorige Vrijdag 6 Mei 

kreeg ik een nieuwe meid en zag een vertooning voor de eerste keer in een mijner kinderen, ja 

ik mag wel er bij zetten in mijn geheele geslacht, in dezelfde woning waarin ik ademde: een 

smoordronken mensch met een onnoozel lach, wartaal op de tong, stiere blik. Ja haast geen 

blik, geen voorwerp onderkennende — o schande, schande der zoogenaamde verlichte eeuw, 

wiens oordeel zoo verkümmerd is, dat zij niet het irréligieuse, onzedelijke, volmaakt zondige 

in zulke daden ziet; dat men aan een hoop dartele kinderen, waarvan eenige liederlijk, andere 

gemeen denkende — of niet denkende zijn, een macht willekeurige handelingen over andere 

toekomst, om ze aan lichaam en aan ziel soms te bederven. Neen, het is zoo schandelijk, dat 

ik hoogst ontroerd wierd toen ik ongelukkig er van getuige wierd. Jan Visser kwam tegen 10 

uur bij mij soupeeren om hem af te wachten en te bed te brengen, daarmede (opdat) het huis 

soms van ‘t huisbrengende, even dronkenlappen niet bestormd wierd. Wij hadden hem tegen 

1 uur verwacht, maar al goed 12 uur kwam de dragonder Brandelaar (van den Brandeler) 
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goede jongen uit Dordrecht, zoon van een geacht dokter, Peters vorige kameraad, thans 2de 

luitenant-instructeur hier, die als gast van Hugo medegebracht, er bij mocht zijn, en zekere (naam 

onleesbaar), beide nog volkomen bij hun positieve, met hem aansleepen. Hugo, die ik gelijk alle 

mijne jongens altoos heilig bewaard heb tegen alle geestige vochten, was direct onder het 

toastbrengen aan Senaat er onder geraakt, en Visser had in stilte met hem afgesproken om hem 

dan direct naar huis te brengen, daar zij anders wel soms wel weer wat bijkomen en opnieuw weer 

aan het drinken raken. Dit nu was de reden dat ik en de booijen deze scène bijwoonden; maar het 

schokte mij zoo, het maakte mijn bloed zoo aan het koken, dat ik geen oog de geheele nacht 

toedeed, en gevoelde als had ik zelve gedronken. Ik was ook van plan hoe ik een artikel in een 

zeer bekend en gelezen blad er over op stellen zoude; wat ik nog niet zeg dat niet gebeuren zal. Ik 

spuw gift en vlammen onbeschroomd tegen wien er over uit, en zie toch met pleizier dat de 

meeste, ja alle menschen van mijne opinie zijn; passe pour toutes les bêtifes, die zij in dien 

(studenten)tijd begaan mogen, maar die goddelooze dronkenschap is in de Heilige Schrift 

verboden. De stempel des bederfs en der gemeenheid, des nadeels van de gezondheid, nog bij 

sommigen te zien aanmerken als toch veel goeds en nuttigs aan zich hebbende, is een schandvlek 

voor het oordeel, dat het beweert. Zoo spreekt Molhuijzen (predikant te Deventer) ook er over. 

Waarom spant de geestelijkheid niet samen, stelde een request aan de regeering op om zulks door 

gepaste middelen: bedreiging van niet in ambten te worden geplaatst als zij zich onderstaan om 

zulke bedrijven aan jong komende studeerende op te dringen? Want dat is toch praatjes, dat zij het 

laten zouden zoo zij het zelve niet verkozen. Au contraire, zij zouden zulks een jongmensch, gelijk 

de inquisiteur, op den grond leggen, en het hem in de keel gieten; ja, wie weet of niet met een 

trechter. Waar zijn dronken dartele jongens niet toe in staat? Dat zij het ingieten, is waar; maar nu 

vraag ik nogmaals, hoe kan zulks in geciviliseerde landen bestaan?  

Half vier was ik weer voor zijn bed; hij was wakker, maar wat geéchauffeerd, stond wat 

later op en reinigde zich van het v…..boel (want allerhande dingen komen er nog bij), kleedde 

zich met zorg en zindelijk, kreeg zijn italiaansch geele stroohoed met hoog rood lint er om heen, 

facultatief der rechten, op het hoofd, groote stok in de hand, en nu zijn overige lijdensbroeders 

opgezocht. Ochtendvisite; alle studenten ter felicitatie, hetgeen hier Dinsdag gebeurd. Men 

presenteert tabak, madeira, jenever, bitter, en het duurt bij af- en aanloop een paar uur. Ik zal de 

heeren in de zaal (don Quichot) ontvangen, en er is wel niet veel aan te bederven. Ik hoop 

ondertusschen dat de heeren mijn goede behang, geschilderde kolonne met Melpomene en onze 

portraits respecteeren zullen. 

Daar zit nu die akelige studentenboel in mijn zaal; hu! hoe dégoutant, reeds drie heele 

flesschen roode jenever, een witte met bitter en zes flesschen madeira gesoopen, en wie weet 

hoeveel er nog bij moet! Oh! dat onhebbelijke suiplappen; er is toch maar één Deventer in dat 

opzicht. Schreeuwen, zingen, op de stoelen staan; ik houd mijn hart valt dat niet alles kort en klein 

geslagen wordt. Hoe laat is het, riep ik wel twintig keeren de meid toe, en gaf naderhand ten 

antwoord: O heden, niet later! Eindelijk was het half twee en de laatsten met Hugo gingen de deur 

uit. Geen tuimelen over straat, hoe gelukkig! Nu in de kamer, door rook niet zien noch ademhalen, 

en door de stukkende pijpen, asch, haast niet te gaan. Nu, dat kan beredderd worden. En nu de 

stoelen bekeken — gelukkig heel. Maar o Wee! een groot gat in het behang. Gauw de stijfselpot, 

daarmede zoo gauw als mogelijk, al de akelige teekens van ruwheid verdwijne; en dus, lieve kind, 

zijn wij nu in behouden haven. 

 

Helaas, hoevele latere ontgroeningen bevestigen niet dat wetenschappelijk 

onderwijs alléén, geenszins maakt tot gentleman! Slechts aan het „samenleven” heeft 

de Nederlandsche baccalaureus te danken dat ook voor hem ten slotte geldt Goethe’s 

“Wenn sich der Most auch ganz absurd geberdet — Es giebt zuletzt doch noch ‘nen 

Wein. 
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Gelukkig dat de smetteloos blanke Melpomene ook op vrediger tooneelen kon 

neerzien: 

 

„Ik gaf verleden week een deftige praatpartij en insgelijks speelpartij in mijn salon, daar de 

groote koude over was, en ik in plaats van de circulaire kachel den stalen haard gebruiken kon, 

wiens vroolijke vlam een brillant effect doet, en waar de oude heeren Themmen, Engelenburg, 

Verburg, Beijerman en de twee Vissers recht comfortable omheen geschaard, met pijpjes om op te 

zuigen. Ja, als ik iets doe, doe ik het degelijk! Wij dames om de chocoladetafel, en cercle bij de 

sofa. Men was zeer geanimeerd, het rekte tot bij elf uur. 

 

Men ziet, de gevierde Kopenhaagsche heeft zich in ons stille provinciestadje 

weten in te burgeren. Het geheim? Zij verraadt dit in een vriendelijk sermoentje aan 

haar schoonzoon, de Indische dominé; die niet zoo gemakkelijk was in den omgang: 

 

„Ik heb meer van de wereld op verscheidene plaatsen gezien, en ik heb vele soorten van 

menschen gezien en met ze allen kunnen omgaan, en ik geloof toch dat ik mij zelve getrouw 

gebleven ben. Toen ik naar Deventer kwam, was mij daar toch alles vreemd, en vele menschen 

hadden iets eigenaardigs en er valt wel het een en ander op aan te merken, maar ik laat dat geen 

indruk op mij maken; late, gelijk Peter zegt, links liggen alle de kwaadsprekerijen en draaijerijen, 

jokkerijen, die men in de kleine steden praciseert of eerder opmerkt. Al de nufferijen doe ik net als 

zag ik ze niet, en ga mijn gang. Ook worden de menschen veel liever als men het recht hartelijk en 

familiaar met ze instelt. 

 

En nu volgt het lesje: 

 

Ik wilde zoo gaarne dat men jelieden zoo lief vond, dat men niet uitriep: jongens daar komt 

den dominé en zijne vrouw, alles weggepakt, pas op! Ofschoon ik nu juist niet van een erge 

dispositie ben om te dansen, dan geloof ik dat ik dol dansen zoude, als ware ik van de tarantula 

gestoken, indien de dominé mij dat verbieden wilde. Zoo weinig wil de mensch gehinderd worden 

in dat, waar hij niets kwaads in ziet, wat algemeen aangenomen is, wat ieder individu voor zich 

zelve mag doen en laten. Geloof mij, een lieve prettige élégante dominé sticht nu tijds meer nut, 

mits er in het overige nooit wat op hem te zeggen valt, als dezelfde man met stijf ouderwetsch 

voorkomen en afgemeten mimiek en taal. Men schuwt den eersten niet, au contraire, men ziet hem 

gaarne en zoude diens lieve mans gevoel niet willen kwetsen. Maar bij den anderen gevoelt men 

een malicieuse prikkel van dwarsboomerij. Ja, ja lieve v. R.; je ziet, ik kenne al deze boosaardige 

demonen, en dus hebben zij wel in mij gehuisd en kruipen er nu en dan in hunne oude holen. 

 

Heel dikwijls komt Julie op dit thema terug. Het Hollandsche dominé’s-genre 

— van toenmaals — is haar niet over-sympathiek. Niet enkel wegens de te lange 

preeken: 

„Molhuizen (die ziek was geweest) was weer in staat een heele korte Zeister 

preek te doen, zoodat de menschen eerder zeggen: ik had hem met plaisir nog langer 

gehoord — en dat is het ware, dan: foei, wat duurde dat een lengte van tijd en van 

geduld!” („De Zeister preek zal wel doelen op den Duitschen dienst der 

Hernhuttergemeente te Zeist, waarmede zij vermoedelijk vertrouwd was geraakt door 

hare schoondochter Emelie Martini Buijs.) Maar vooral hinderde haar de Hollandsche 

dominé’s 
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deftigheid. Zoo schrijft zij betreffende de toekomstplannen van haar toen 13 jarigen 

jongsten zoon Emile: 

 

Om voor theologie te studeeren, daar zijn (mijne kinderen) te veel tegen ingenomen 

wegens het secte-aardige onderscheid in kleederdracht (de dominé’s droegen toen nog korte 

broek en steek) en afhoudendheid van wat alle andere menschen gepermitteerd vinden in het 

gezellige leven; te veel om er de voortreffelijke roeping in te erkennen. Het is zeer te 

beklagen dat men in Holland er niet over denkt gelijk in Denemarken, Duitschland en 

Engeland (zij had veel gereisd en kon dus daarover oordeelen). Het sanctioneerde mijne eigen 

genoegens, als ik een dominé naast mij zag in de concerten of comedie, en geen gedachte dat 

hij iets onbehoorlijks deed, viel ons in. 

 

En iets later schrijft zij aan dezelfden: „Het is Zondagochtend, ik ben niet naar de kerk 

geweest; er preekte een dominé uit Texel in de Groote kerk, het was warm weder en ik 

gevoelde mij een beetje Sumatra’s lam en loom. Ja, lieve van Rossem, ik kan het niet helpen, 

maar dat uit sleur gaan naar de kerk, daarbij ben ik niet grootgebracht. Dat weet ik, is 

rechtstreeks tegen de Oud-Hollandsche denkbeelden….. 

Maar toch, welk eene geloofsbekentenis brengt het slot van dien brief: Goede God, tot 

wie anders zoude ik mijn oog voor hulp, voor leiding van mijne geliefde kinderen, biddende 

opstaan, als het niet tot U was? Ik heb de Voorzienigheid, het vaste Geloof altijd zoo noodig 

in betrekking met mijne lieven op deze aarde; noodig, zoo bijzonder noodig voor hen; maar 

zonderbaar: voor mijzelven veel minder. Ik kan die behoefte net vergelijken met het 

materieele: als ik de porties aan tafel uitdeel, kan het mij weinig schelen of er wat voor mij 

overschiet. Het is mij soms als rekende ik niet mede; ten minne het egoïsme zal mijn verderf 

niet zijn. 

 

En al werden in later jaren steek en korte broek afgelegd, dat daarom nog niet de 

Oud-Hollandsche geest uittrok, bewijst de voorrede van Ds. C.T. Haspels bij — in 

den jare 1900! — van het zoo opwekkend Deensche boek „de zijne vertaling pastorie 

van Noddebö”. Want daarin erkent deze verlichte predikant en geestig schrijver niet 

zonder aarzelen te hebben overgenomen eenige gedeelten over het huiselijk leven op 

die pastorie „dat Hollandsche oogen al te zeer zoude verbazen, en zelfs ergeren”. 

 

Doch het ware Julie Tutein onrecht doen, te lang hier stil te staan bij dit 

onderwerp. Zij had te veel savoir-vivre, te veel levenservaring om anderen lastig te 

vallen met wat in haar harte omging. Zoodoende bleef ook de beste verstandhouding 

bewaard met eigen en aangehuwde kinderen, wier godsdienstige overtuigingen zeer 

uiteenliepen onder den invloed der tijden. 

Voor zich zelve volgde zij nauwgezet het voorschrift: als gij vast, zalft uw 

hoofd en wascht uw aangezicht, opdat het van de menschen niet gezien worde, als gij 

vast, maar van uwen Vader die in het verborgene is (Mattheus 6, v. 17). 

En hoewel zij geenszins schuwde het nieuwe licht, dat de wetenschap liet 

schijnen over den Bijbel — men leze slechts in „Grootmoeder”, wat Julie Tutein 

schrijft aan haar zoo anders denkenden schoonzoon van Rossem omtrent haar gesprek 

met eene in Amerika tot de Unitariërs overgegane oud-Deventersche (blz. 68, 3 Oct. 

1839) — 
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haar leven lang nam zij ter harte de waarschuwing, welke vergat de zoo afbrekende en 

op moreel gebied weinig opbouwende negentiende eeuw, — waarvan helaas het 

gevolg is de huidige jammerlijke toestand op geestelijk gebied — die waarschuwing, 

welke ieder zich moest inprenten, die door woord of schrift zich richt tot grootere 

kringen : „Zoo wie éénen van deze kleinen, die in mij gelooven, ergert, het ware hem 

nuttiger dat een molensteen aan zijnen hals gehangen en dat hij verzonken ware in de 

diepte der zee” (Mattheus 18, v. 6). 

 

Wat alle brieven kenmerkt van Julie Tutein aan hare dochter — en dat het lezen 

er van nog steeds een genot maakt — is de levendige, opgewekte wijze waarop zij 

beschrijft de kleine voorvallen van het dagelijksch leven in het stille stadje, wèl 

berekend om te verdrijven de ietwat neerslachtige stemming van het echtpaar overzee, 

al vond de dochter zulks „immoderaat gebabbel”. 

Zoo de geschiedenis van het pas getrouwde paar, te erg ontroerd om tijdens de 

lange huwelijksreis naar de nieuwe woning — een uur ver van Deventer! — te 

bemerken dat de broeder der bruid. voor koetsier speelt, zoodat zijn zwager hem dan 

ook in handen drukt de fooi. Zoo het verhaal van het zuinigheidshalve, door de meid 

bewaarde, telkens opnieuw vertoonde visitekaartje bij de steeds niet-thuis gevende 

dame; of de mystificatie van een andere deftige Deventersche, die héél boos was 

omdat de jongelui — die op de concerten zóó de jonge dames aan het lachen brachten, 

dat niet enkel de musici, doch ook de toehoorders zich indigneerden — omgekeerd 

haar Edele beschuldigden door hardop fluisteren nog veel meer te hinderen de 

luisterenden. (Van zelf sprekend liefhebberconcerten, want toenmaals en nog lang 

daarna, beoefende ieder de edele kunst, en genoot bij dat gebrekkig zelf-doen meer, 

dan nu bij uitvoeringen door de best geschoolde artisten.) 

Natuurlijk werden ook opgeteekend vele andere voorvallen in eigen huisgezin; 

trouwens de geheele verzameling dier brief-journalen ware het overnemen waard, 

doch zoude deze Aanteekeningen te zeer doen uitdijen; weshalve de lezer naar 

„Grootmoeder” wordt verwezen, waarvan — hoewel enkel voor hare afstammelingen 

geschreven — exemplaren werden aangeboden aan de Kon. bibliotheek te ‘s Hage, en 

aan de Deventersche, de Amsterdamsche en de Kopenhaagsche gemeente-archieven 

— de drie steden, in welke zij het voornaamste deel van haar leven doorbracht. 

Slechts zullen zich teleurgesteld voelen wie belust zijn op schandaaltjes; want gelijk 

zij schreef „ik laat links liggen alle de kwaadsprekerijen en draaierijen. Al die 

nufferijen doe ik net als zag ik ze niet, en ga mijn gang”. En in dit opzicht was Julie 

Tutein noch groot- noch kleinsteedsch. 

Maar van lieverlede werd langer verblijf te Deventer bezwaarlijk voor vele 

 



 GULIAN, DE OUDSTE ZOON. 703 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

der kinderen en voelde zij zich verlaten. Peter stond op het punt te promoveeren en 

zich elders te vestigen als dokter, Arthus zwierf als jong luitenant-ingenieur van het 

eene verwijderde garnizoen naar ‘t andere, Henri doorkliefde het ruime sop als 

jongmaatje op een Oostindievaarder, Hugo studeerde te Leiden, met het doel plaatsing 

te zoeken als rechterlijk ambtenaar op Java. Alleen Emile was nog thuis en bezocht 

het Athenaeum, doch om weldra ook naar eenige Academiestad te gaan. Begrijpelijk 

dus dat zij het oog sloeg op Amsterdam, waar woonden haar oudste dochter Pauline 

en haar oudste zoon Gulian, beiden gehuwd. 

Een goede gelegenheid deed zich voor: Gulian en Emelie Martini Buijs, nog 

kinderloos, hoewel reeds vijf jaren gehuwd, hadden met 1 Mei 1841 gehuurd een 

ruimer woning, en gaarne wilde het echtpaar de moeder bij zich in huis nemen. Zoo 

verliet Julie Tutein de stad, waar zij geheel was ingeburgerd in die dertien jaren, die 

hare kinderen — getuige latere huwelijken — verlieten met zoovele aangename 

herinneringen, en waar zoo voortreffelijk was bereikt het doel: een uiterst verzorgde 

opvoeding te geven aan het talrijk kroost, zonder dat zulks leidde tot te aanzienlijke 

uitgaven. Want van het groote fortuin harer ouders was weinig of niets overgebleven: 

de Napoleontische oorlogen en de latere sterke achteruitgang van Denemarken waren 

hiervan naar het schijnt, oorzaak. Ook haar echtgenoot liet geen groot vermogen na; 

toch moet men zich de omstandigheden der weduwe niet al te bekrompen denken. Zij 

had — naar schatting — over een inkomen te beschikken van ƒ12.000; voldoende 

toenmaals voor een kleine stad. 

En haar nu goed verzorgd wetende, verlaten wij voor eenigen tijd Julie Tutein, 

om hare kinderen te volgen op hunnen levensweg. Want gelijk de vruchten den boom 

doen kennen, is haar nageslacht het beste monument eener moeder. 

 

 

II. GULIAN, DE OUDSTE ZOON. (1807—1848, blz. 37) op kantoor te 
Liverpool. — De brieven aan zijn vriend Smissaert. — Vergelijking tusschen het 
koopmansbedrijf daarginder en ten onzent. — Neemt dienst als jager van Chassé. — 
Terug naar Liverpool. — Opnieuw aan de Belgische grenzen. — Brieven aan zijne 
verloofde. — Huwelijksgeluk. — De dochter en haar echtgenoot Willem Hovy. 

 

Gulian, de oudste, is zijn vader’s evenbeeld. Uiterlijk en innerlijk. „Onze lieve 

Guul — schrijft de moeder, haar hart uitstortende aan haar dochter Nina — waar wij  

allen veel van houden; die zoo braaf, zoo solide is, ofschoon — net als je Papa —

zonder de apparentie ervan. Men moet hem daarvoor bijzonder kennen om het te 

weten. Ieder denkt: o, wat heeft hij een luchtige muts op! Nu zijn er ook dingen, die 

hij niet wil zoo bepluizen, zoo itjes petitjes behandelen als menig oud-vaderlander; 

maar waar het op aan komt, is hij noch slof, noch négligeant.” (1839). 
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Inderdaad, hoe warm ook klopte Gulian’s hart voor zijn vaderland (en hij 

bewees zulks met den daad), hij was geenszins de wikkende en wegende oud-

vaderlander, die meer praatte dan handelde, en den leeuw met den pijlenbundel gaarne 

had verruild tegen een netjes geschoren keeshond. Was reeds in de 18de eeuw de 

geestkracht hier te lande merkbaar afgenomen, de Napoleontische overheersching, het 

jarenlang dobberen tusschen hoop en vrees, had ons volk hoogst zwaartillend 

gemaakt. Zoodoende is dan ook de eerste helft van de 19de eeuw wellicht de minst 

verkwikkende onzer geschiedenis. Zelfs de letterkunde — die thermometer van het 

hartebloed eener natie — stond dicht bij het nulpunt; wat heden ten dage zelfs de 

vurigste Nederlander grif zal toegeven. Maar toen ter tijde was het geraden zulk een 

oordeel voor zich te houden, en Julie Tutein, die zich zoo goed wist te schikken in het 

Overijsselsche provinciale leven, heeft zich dan ook wel gewacht door haar streng 

vonnis hare zelfvoldane stadgenooten op te schrikken, doch enkel hare dochter in het 

verre Indië toevertrouwd hare teleurstelling. 

 

Jammer, dat de Hollandsche romans — schrijft zij den 22 Aug. 1838 — hoezeer men 

ze wil aanprijzen. langdradig zijn of alledaagsche denkbeelden inhouden. Dat aanprijzen 

(goede waar heeft het niet noodig), ik ben altoos zeker dat als in de recensie staat: „o, mocht 

de smaak onzer schoone sexe niet reeds zoo bedorven zijn door de buitenlandsche lecture, dat 

zij dit boek naar zijne waarde schatteden”, het geschrift zóó bedroefd ellendig is, dat men 

waarlijk niet bedorven of verwend moet zijn om het nare kost te vinden. Voor dat ophemelen 

en opheffen van médiocre dingen, heeft men recht veel patriotisme in Holland.1) 

 

Over den zoon van zulk een helder ziende, wel onderlegde vreemdelinge en van 

een vader, die evenals zijne echtgenoote: vele landen en menschen had leeren kennen, 

kon natuurlijk niet vaardig worden de „oud-vaderlandsche geest”. Te meer daar de 

wel niet uitgebreide, doch gelijk de namen uitwijzen, uitgelezen Amsterdamsche 

kring zijner ouders, vele hoogstaande familiën van buitenlandschen oorsprong telde, 

Engelschen en Franschen, zoodat de jongeling een ruimeren kijk kreeg op het leven, 

dan menig landgenoot. Soort zoekt soort, en zoo zijn dan ook Gulian’s 

boezemvrienden: de twee jaar jongere Gulian Cornelis Crommelin — zoon van een 

chef van het Huis Daniël Crommelin & Soonen, later zelf chef — en de een jaar 

jongere W.J.E. Smissaert, later lid der firma Brusse en Rauwenhoff, daarna van de 

firma A. Verhamme; beide evenals hij, weinig tevreden met het enge Amsterdamsche 

bestaan. 

Een vijf en twintig tal brieven, de meeste geschreven uit Liverpool, door Gulian  

 

                                                

 
1) De vreemdelinge staat hier niet alleen. Thorbecke, die door zijn Belgisch professoraat wat meer had 

gezien en gehoord dan de meesten zijner collega’s, bevestigt haar oordeel: „De middelmatigheid beslaat bij ons 

eene breede ruimte; er worden bij ons boeken geschreven en met stichting gelezen, die elders slechts de uitwerking 

hebben zouden de volslagen onbekwaamheid van den auteur aan een ieder in het oog te doen vallen.” (Historische 

schetsen). 
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in de jaren 1827—1833 en gericht aan Smissaert, doen ons duidelijk kennen èn de 

lotgevallen zijner jongere jaren, èn zijn karakter. 

Tot de vorming van dat karakter heeft ongetwijfeld behalve het huisgezin en 

diens omgeving, veel bijgedragen de onderwijzer, wien hij telkens Smissaert opdraagt 

namens hem te groeten: het hoofd der Fransche school te Amsterdam, de heer 

Deeleman. Diens onderwijs moet wel een hoogst gunstigen indruk hebben nagelaten 

op den 20 jarigen jongeling, dat hij niet — zooals de meesten — met het schoolstof 

ook heeft afgeschud als een nachtmerrie alle herinneringen aan den onderwijzer!1) 

 

                                                

 
1) Niet minder dankbaar dan Gulian herdenkt onze bekende schrijver Mr. Jacob van Lennep dien scholarch. 

(Het leven van Mr. D.J. van Lennep). „Men leerde bij Deeleman veel en goed, en het was toen de eenige school 

niet, waar men dat van zeggen kon. Ik wil niet zeggen, dat de onderwijzers in die dagen knapper waren dan heden; 

maar zij volgden andere beginselen. De stelling, dat men de kinderen niet alleen als denkende wezens behandelen, 

maar vooral op dat denkvermogen werken moet, en dat een kind niets moet van buiten leeren wat het niet begrijpt, 

was toen nog niet in zwang. Men koesterde nog het begrip, dat het denken, althans het nadenken een vermogen is, 

‘t welk niet dan door tijd en ondervinding verkregen wordt, en dat het hersengestel van een kind nog niet 

bewerktuigd is tot het verbinden van denkbeelden en het maken van logische gevolgtrekkingen; in een woord, tot 

hetgeen men denken noemt. Maar daarentegen was men overtuigd, dat dit zelfde hersengestel, voor dien 

laatstgenoemden arbeid nog te zwak en te week, juist door die weekheid uitnemend geschikt is tot het ontvangen 

van indrukken, die er zich diep inprenten en tengevolge van het verharden der hersenen daar onuitwisbaar is 

gegrift blijven. Men hield zich dus in dien tijd minder bezig met logische analysen, waar de onderwijzers nu zoo 

veel mede op hebben, maar men liet hen van buiten leeren, eerst woorden, woorden en nog eens woorden, 

vervolgens korte en lange zinnen, en daarna fabels, brokken uit beroemde schrijvers, en vragen en antwoorden 

over alle vakken van wetenschap. Het gevolg hiervan was, dat toen ik op mijn twaalfde jaar de school verliet (en ik 

durf hetzelfde zeggen van de meeste mijner kameraden) ik niet alleen alle Fransche boeken lezen kon zonder een 

woordenboek noodig te hebben, maar ook de geschiedenis des vaderlands en de algemeene geschiedenis in beider 

hoofdtrekken kende, dat ik het werk van Bangma over de algebra en de zware rekenkundige voorstellen van Olink 

had doorgewerkt en men moeielijk een fabel van La Fontaine had kunnen aanwijzen, die ik niet zonder haperen 

kon opzeggen. Verstond ik die? Neen gewis; maar ik leerde ze later verstaan, en omdat ik ze toen, als kind, geleerd 

heb, zitten zij mij nu, als grijsaard, nog in het hoofd. Nu wil ik gaarne gelooven dat men zeer veel zal hebben in te 

brengen tegen mijn beweren, dat de leermethode op de zoogenaamde Fransche scholen in mijn vaders en in mijne 

jeugd beter was dan de methode, die nu gevolgd wordt; maar ik vraag alleen of men de resultaten vergelijken wil, 

die beiden opleverde”. 

Schrijver dezes, die in den aanvang der zestiger jaren van de 19de eeuw bezocht te Haarlem de Fransche 

school van den heer du Buy, die later als lid van Commissiën van Toezicht op het Middelbaar en Lager Onderwijs 

te Zutphen en te Amsterdam, òòk als vader, de resultaten van de oude en de nieuwe methode van onderwijs kon 

vergelijken, schaart zich volkomen aan de zijde van Mr. Jacob van Lennep. Deze had aan zijne opsomming van 

leervakken nog kunnen toevoegen het godsdienstonderwijs. Dankbaar worde ook in dit opzicht herdacht de heer du 

Buy. Het was eene vertel-les. Dan ging Monsieur zitten op eene kleine verhevenheid, midden in het lokaal; wij om 

hem heen in de banken. Héél sober, héél goed werd het bijbelsche verhaal verteld; en rondweg moet verklaard 

worden dat genoegzaam al wat ik mij herinner van de bijbelsche geschiedenis, dagteekent uit die schooljaren. 

Peter Marius, Gulian’s jongere broeder, bezocht eveneens Deeleman’s school, (zie de latere, aan hem 

gewijde Afdeeling dezer aanteekeningen). Zoo hij als aankomend jongeling, zonder nadeel, vele jaren de studie 

kon afbreken, zoude zulks niet in aanzienlijke mate zijn te danken aan de ouderwetse onderwijs-methode? Die 

methode paste bij intuitie toe, wat ons thans helder is geworden door de onderzoekingen omtrent het 

Onderbewuste. 
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Op die school zal hij vermoedelijk de vriendschap hebben gesloten met de 

verschillende Amsterdammers, die hij in zijne brieven noemt: Tiedeman, de 

Crommelins, de Reynvaans, Jan Momma, de Laboucheres, van Hall, der Kinderen, 

Willem Vollenhoven en van der Velde. 

Na een driejarige werkzaamheid als volontair te Amsterdam bij Buch & Co, en, 

zooals wij reeds vroeger zagen, eenigen tijd te hebben doorgebracht in Kopenhagen 

op het kantoor van de Gebroeders Tutein, vertrekt de nauwelijks twintig jaren tellende 

jongeling naar Liverpool (Oct. 1827). „Van mijn vroegste jeugd wenschte ik wat rond 

te zwerven, en vind mij beter daarin dan wellicht andere meer stille karakters” — 

schrijft hij in een zijner eerste brieven uit die Engelsche handelsstad. Liverpool bevalt 

den jeugdigen koopman zeer goed. (De stad) „heeft schoone natuuromgevingen, de 

bergen van Wales, de breede rivier, de gewelven onder de stad zijn 

bewonderenswaardig. Maar niets (zijn dat) meer dan de dokken en het opzeilen der 

Oost-Indiën vaarders, die — als men op de kaden wandelt — geen geweerschot van u, 

in volle zeilen opkomen. Als men in den zomer op het Telegraafhuis gaat, kan men 

soms twee duizend schepen geankerd zien. Engeland is een land van wonderen!” 

aldus besluit de opgetogen jongeling, — want de tegenstelling met Amsterdam was 

toenmaals zéér treffend. 

Begrijpelijk, dat wie zag te Liverpool zoovele enorme dokken, ietwat den draak 

steekt met wat toen werd ondernomen te Amsterdam: 

 

Ik zie uit uw brief, dat Z.M. van het afdammingsidée (van het IJ) teruggekomen is. Dat 

is best, en nu laat men twee enorme dokken bouwen. Hebben de goede Amsterdammers 

schepen om in het dok te leggen, of zullen er eenige schepen tot vulling gebouwd worden, of 

zal men eenige oude oorlogsschepen er in leggen om de andere te lokken? Dan zal het zoowat 

van een eendekooi hebben. Maar in ernst, gelooft men dat al dit den handel verbeteren zal? 

Als men Amstels beurs meer energie geven kon! Er is toch nog veel te ondernemen. 

Waarom maken de scheepsreeders hier zoo goede rekening? Men klaagt bij u dat Antwerpen 

alles wegneemt; welnu. Londen doet ons veel meer kwaad. Maar men opereert hier 

intermediair. Bijv.: men zendt een schip naar Chili en koopt huiden om ze te Antwerpen te 

verkoopen, of men zendt naar Brazilië, haalt suiker voor de Middellandsche Zee, enz. enz. 

Het is waar, men vraagt iets meer, maar door voorzichtig te wagen, hebben de Huizen alhier 

immense fortuinen gemaakt. 

 

Toch is Gulian geenszins verblind door dien Liverpoolschen voorspoed. Enkele 
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dagen later (22 April 1828) — na de grootsche werken te hebben geschetst welke te 

Liverpool ten behoeve van het verkeer worden uitgevoerd — vervolgt hij: „men hoort 

hier van een millioen ponden spreken voor zulk een werk, als bij ons van een millioen 

gulden. Maar zal die groote rijkdom immer aangroeien, zal dat enorme gebouw van 

den Engelschen handel, dat wellicht op geen vaste fundamenten staat, ooit invallen? 

Ja, dat is mogelijk, zeggen hier velen; evenwel kan en zal het nog lang staan.” Een 

duister voorgevoel derhalve van hetgeen wellicht de 20e eeuw zal zien gebeuren! — 

Maar dat althans nog lang daarna Amsterdam bleef slapen, leert Potgieters „’t Was 

maar een pennelikker”, geschreven in 1842, dat beter nog dan zijn: „Jan, Jannetje en 

haar jongste zoon”, schetst den toestand ten onzent. 

Amsterdam was dan ook heelemaal in het vergeetboek geraakt. „Helaas, hier 

noch in Londen, wordt over onze oude stad gesproken, en het doet mij wezenlijk leed 

te zien hoe onze goede burgers zoo weinig in de handelende wereld beduiden. Hier 

ten minste hoort men geen klagen. Hier hoort men niet: onze voorouders dreven 

handel. Elk heeft het zoo druk, de straten zijn zoo vol; de Kalverstraat zoude hier eene 

van middelmatige drukte heeten (5 Maart 1828). Wat niet wegneemt dat de 

Engelschman den Hollander zeer waardeert als goed geschoold. Geen betere school is 

er in Europa voor den handel dan hier — heet het in een iets vroegeren brief — mits 

men in Holland opgedaan heeft wat methode. De Hollandsche commiezen die hier 

zijn, worden zeer goedgekeurd; de Engelschen zijn niet gewoon aan de orde, die bij 

ons heerscht. Daarentegen hebben zij meer energie”.1) 

Want waarlijk, er werd niet voldaan aan hedendaagsche eischen van 

administratie! 

 „Voor eenige dagen — vervolgt Gulian — was ik bij een eerst Huis om iets te 

vergelijken; de bediende haalde een groot boek, opende het, en dit was het inkoop-
boek; hij keerde het onderste boven en begon aan het andere eind, en zie: het was 

ineens in verkoop-boek veranderd. En dat is bij vele Engelsche huizen het geval. 

 

Gulian trof het zeer met zijne plaatsing bij het Huis Chs. Imer, Paulet & Co., een 

handelshuis met uitgebreide zaken. Voor dien tijd althans, want zestien commiezen 

zaten er op kruk. 

Charles Imer, de oudste chef, was dadelijk zeer ingenomen met den jongen 

Amsterdammer. Lang werkzaam geweest in Constantinopel en Italië, had hij zich 

door zijne activiteit een groot vermogen verworven, „maar ook meer energie heb ik 

nooit gezien! In de laatste oogenblikken dat hij bewust was, sprak hij nog over 

handel” (22 April 1828). En wat den anderen, zooveel jongeren chef Paulet betreft: 

„Hij is 

 

                                                

 
1) En nog iets kon Gulian den Britten afkijken: fair handelen! Men leze slechts Potgieter’s lof op den 

Engelschen koopman in De Zusters, en hoe hij onze landgenooten kapittelt wegens hunne misbruiken 

,,reminicentien aan de dagen, toen zij monopolist waren”. (Proza 1837—1845, 2e druk blz. 294). 
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zeer knap, en heeft zoowel Europa als Amerika doorgereisd, en is dus zeer 

interessant”. Wie zelf het voorrecht had te dienen onder hard werkende, geniale chefs, 

zal ten volle begrijpen hoe het verblijf op zulk een kantoor Gulian was een leering en 

spoorslag. 

 

De wijze Voorzienigheid. schrijft hij den 29 Mei 1828, bestuurt en leidt ons zelfs in de 

geringste zaken; en ik heb zooveel voordeel voor mij zelven in mijn afzijn reeds nu bespeurd. 

dat ik — hoe hard het zij van vrienden en familie verwijderd te zijn — toch in de meest 

voordeelige plaats voor mij ben. Ik heb veel te doen, en daar wij maar drie postdagen in de 

week hebben, heb ik op de andere dagen alle de facturen, verkoop en gesimuleerde 

rekeningen te maken, hetwelk mij met de plaatselijke conditiën bekend maakt. Buitendien 

laten de chefs hier veel meer aan de bedienden over dan bij ons in Holland. 

 

Na een vierjarig verblijf bij deze firma, somt Gulian aldus zijne kennis op: 

Fransche, Duitsche, Engelsche en Hollandsche correspondenties, boekhouden van 

allerlei soort, kennis van katoen, koffie, suiker, drogerijen en verfwaren. 

 

Als half volontair met £25 ‘s jaars aangekomen, vond (zijn patroon) Imer „toevallig”, 

dat hij mij vertrouwen kon, en kreeg ik moeielijker werk. Het tweede jaar kreeg ik £85; dat 

was al een aardige sprong. Nu (hij schrijft dit na nog geen driejarig verblijf bij de firma), houd 

ik het soidisant brouillon, dat in de meeste Huizen de chef voert, zijnde het kladjournaal; heb 

de correspondentie van een groot deel en stel facturen op. 

 

En zijn patroon Paulet (Imer was intusschen overleden) is dan ook zoo tevreden 

met hem, dat hij hem „propositien” maakt (18 Juli 1830). 

 

Maar ik heb hem gezegd, dat ik nog tijd heb, en dat is hij met mij eens. Vast ben ik hier 

dus nog niet. daar ik nog niet gedecideerd ben; maar men kan nergens iets volmaakts vinden. 

En welk een ijver den 23 jarigen bezielt, en hoe weinig hij den arbeid schuwt, bewijst 

de daarop volgende zinsnede: „Ik heb ten minste van morgens half negen tot avonds tien uren 

over de ooren werk; dat zou ik op geen kantoor in Amsterdam vinden”. En hij raadt zijn 

vriend dan ook zeer aan zijn voorbeeld te volgen: „O, miserabel zijn te vroege 

établissementen. (Smissaert dacht er aan zich te vestigen en te trouwen.) Een jaar in een land 

als dit, zal uwe idées vermeerderen, ruimer maken. Vooral vind ik dat men door uit zijn land 

eenigen tijd te zijn, veel minder aan kleinigheden hecht. Men bemerkt dan niet meer of Jan of 

Piet of Jacob zoo of zus gekleed gaat, of hij recht of krom loopt; men ziet slechts op Jan’s of 

Piet’s of Jacob’s hoofd of hart, naar mate men met het een of het ander te doen heeft. En door 

zijn eigen meester te zijn, zal de man van principe en gevoel meer ferm, meer onafhankelijk 

worden. 

Er was een tijd dat ik mij angstig zou gevoeld hebben als ik alleen zonder mijn Papa 

naar den Haag te trekken had. Nu ga ik, als ’t noodig, morgen naar Oost-Indië zoo bedaard als 

ik naar Holland zou snellen. 

 

Een harde werker, maar geenszins Droogstoppel. Ook in dit opzicht had hij het 

getroffen: „Ik geraakte onder gelukkige omstandigheden in een alleraangenaamsten 

kring van families, waar ik overal tehuis ben”. 

 



 GULIAN’S LIVERPOOLSCHE LEERJAREN. 709 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

De jongste patroon trouwt ruim een jaar na Gulian’s aankomst „met een 

allerliefst meisje; een oude bekende van mij (niet zoo héél oud: hoe kort nog maar is 

Gulian in Liverpool; doch men ziet: het jongmensch sluit zich gemakkelijk aan). Ik 

heb er eene invitatie in blanco om te komen ‘s avonds wanneer ik wil.” 

Veel wordt hij uit gevraagd voor diners, soirees en bals, (drie avonden in de 

week uit, vier aan de lectuur of pen te huis; niet te lichte lectuur, bijv. le Génie de 
Bossuet „dat zooveel ware christelijke philosophie en wijsheid bevat”), chaperonneert 

de jonge Londensche nichtjes van zijn patroon, berijdt zijn paard op diens verzoek, 

tijdens deze op reis is, en brengt week-ends door bij vrienden buiten — die week-ends 
begonnen echter den Zondag, want Zaterdags was het postdag en zat Gulian tot 10 uur 

op ‘t kantoor. Ook woont hij bij de 3-daagsche Liverpoolsche races; in één woord, hij 

heeft zich heelemaal ingeburgerd. 

Al heel spoedig bemerkten zijne patroons dat Gulian van alle markten thuis was, 

takt bezat en door zijne talenkennis en welbespraaktheid overal goed de firma kon 

vertegenwoordigen. Reeds zeer kort na in dienst treding zien wij dan ook den 

jeugdigen Amsterdammer werkzaam voor zijn Huis in de Engelsche manufactuur-

steden, in de Belgische industrie-centra en in het Rijnland. 

En ware Imer niet plotseling overleden, hij zoude uitgestuurd zijn naar Bahia. 

Niet dat zulk reizen zonder bezwaren was! „Ik zeide gisteren uit de grap tegen 

mijn chef, dat als hij van plan was mij zooveel in diligences te laten zitten 

(spoorwegen waren toenmaals nog zeldzaam), ik hem dan de pantalons, die ik verslijt, 

in conto corrent brengen zal. En wezenlijk: ‘t is een ruïne, dat in- en uitpakken, en een 

groote last daar benevens.” 

 

Hier zit ik weder hoog en droog — schrijft hij 13 Dec. 1828 — en mijn tour naar 

Holland is slechts als een droom. Gij zult van Gulian Crommelin gehoord hebben van mijne 

kleine tocht door het Bergsche (het graafschap Berg) tot het oude eerwaardige Keulen. Ik 

maakte dit reisje voor mijn Huis, en was daarna in Gent en Antwerpen. Ik ben nogal gelukkig 

geweest, en heb met die laatste plaatsen vooral tamelijk geageerd. Hoeveel meer 

ondernemingsgeest is daar dan in ons oude Amsterdam! 

De Hemel zij dank, mijn chef was zeer tevreden. Anders kan ik u dit zeggen: dat voor 

een Huis te reizen zooals ‘t behoort, dat is: niet in de hotels te drinken en te babbelen, maar 

rond te draven bij de correspondenten, een infernaal werk is. 

Het eenige waarom ik deze branche voor den volgenden zomer neem, is omdat men er 

veel door leert. Maar die mij zegt dat het aangenaam is, weet er niets van. 

Het reizen in den tegenwoordigen tijd is zoo gemakkelijk en onbeduidend, dat ik er 

niets van zeggen kan. Er ligt ook geen verdienste meer, zooals voorheen, in een tocht. Toen 

had men nog soms een avontuur met roovers, omvallen, beenbreken, enz.; maar tegenwoordig 

eet men, slaapt men comme chez soi. Alleen hier in Engeland heb ik een ongeluk gehad. Ik 

heb mij echter niet bezeerd. 

 

Op zijne zakenreizen weet hij nog tusschen de druppeltjes door 

vriendendiensten te bewijzen: 
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De laatste dag die ik in Noord-Holland doorbracht, was een recht vrolijke op de Beek 

(een buiten te Velsen, nog bestaande) bij den heer Vollenhoven, waar Ida van de Poll en Betje 

Willink waren. Wij stelden een request te samen aan den burgemeester voor onzen 

algemeenen ouden schrijf meester Dinger. Als gij een dezer dames ontmoet, vraag dan eens 

met mijne respecten, of een gelukkig fiat op dat verzoekschrift gekomen is. Wij hebben 

namelijk een post voor den armen man en bouts rimés gevraagd. Ik denk, de burgervader zal 

dat stuk wel niet in den raad produceeren; maar op verzoek van zijne dochter en nicht kan hij 

den ouden meester, dien wij allen onze penkunst danken, wellicht voort helpen. Van meester 

sprekende, compliment aan Deeltje (Deeleman) als je hem ziet. (20 Juli 1829). 

 

Een dier zakenreizen eindigde heel anders dan hij en zijn patroon verwachtten: 

 

Wel mijn beste Smissaert — schrijft hij uit Tilburg, 6 Dec. 1830 — wie had ooit 

kunnen denken dat ik u van hier in het uniform van jager van Chassé, 2de bataillon, 5de 

compagnie had moeten schrijven. Ik verliet u om naar Keulen te gaan, toen kort daarna mijn 

liefde voor het vaderland mij in den Haag deed dienst nemen. En nu heb ik reeds twee 

maanden een zware campagne tegen België medegemaakt. Ik schrijf slecht door een kleine. 

niets beduidende sabelwond aan den vinger; ik hoop echter dat gij mijn gekrab zult kunnen 

lezen.1) 

 

Den 5en October namelijk had Koning Willem I de natie te wapen geroepen en 

de vurige jongeling aarzelde blijkbaar geen oogenblik om de belangen van zijn 

vaderland, hooger dan zijn eigen toekomst te stellen. 

Eene opoffering van geen geringe beteekenis! Men herleze slechts wat Potgieter 

schrijft over het toenmaals dienst nemen in zijn Leven van Bakhuizen van den Brink. 

„Slechts een lustrum scheidt twintig van vijf en twintig. In de handelswereld beslist 

dat doorgaans over de plaats, die men verwerft: levenslang eene ondergeschikte 

betrekking, of eene door vlijt te winnen onafhankelijkheid. Wie zouden zij bij hunne 

terugkomst aan de lessenaars vinden, op welke zij de veder hadden neergelegd”? 

Ook voor Gulian mocht dit gelden. Zijn patroon had — gelijk wij zagen — hem 

reeds „proposities” gemaakt, en zoo hij geen oogenblik weifelde, dan is zulks zeer 

zeker toe te schrijven aan de kruising van het Hollandsche bloed met het Fransche der 

Tuteins. Dat de furia francese hier inderdaad wakker werd, is waarschijnlijk 

 

                                                

 
1) De geheele brief werd opgenomen in „Grootmoeder”, blz. 163. Daaruit blijkt, dat hij met zijn bataillon 

naar Antwerpen marcheerde uit Turnhout „waar wij, vooral de vrijwilligers en Hollandsche officieren, bijna 

vermoord waren”. In het arsenaal gelegerd, trokken zij zich „met gespannen haan”, terug naar Breda, in verband 

met het voornemen van Chassé, arsenaal en entrepot te bombardeeren (27 Oct. 1830). „In geen 48 uren iets 

gegeten, noch geslapen en dien geheelen tijd had het zoo geregend dat het water letterlijk uit mijn pantalon liep. De 

laatste schermutseling van belang was te Esschen, waar ons de kogels fameus om de ooren vlogen. Zij hadden zich 

in de huizen gebaricadeerd, en wij waren in de straten, en moesten links en rechts in de huizen. Alles moest kapot, 

behalve vrouwen en kinderen. Ik behoef u niet te zeggen of het een moordboedel was. Ik zal dat, hoop ik, alles nog 

eens onder een pijp herhalen”. Men ziet, de vredige koopmansklerk is door de omstandigheden in een ommezien 

omgetooverd in een oorlogszuchtigen krijgsman! Doch voelt zich niet zoo op en ‘top soldaat of hij ziet zich binnen 

eenigen tijd weer rustig aan den haard zitten met een lange pijp. 
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wanneer men bedenkt dat de jongeling geenszins sproot uit een militair geslacht, en 

allerminst van aanleg was een vechtersbaas. En toch, meer nog dan het Fransche 

bloed deden hem — gelijk zoovele zijner brieven getuigen — tot dienstnemen 

besluiten zijn innig plichtsgevoel, erfdeel zijner Hollandsche vaderen. Ook de vaste 

overtuiging, welke spreekt uit het Gezang dat hij zoo dikwijls aanhaalde: „Hoe 

moeilijk ook de weg mij schijn, Het eind zal zeker zalig zijn”; een vast vertrouwen op 

den Goddelijken bijstand en voorzienigheid. 

En waarlijk, zulk een plichtsgevoel en zulk eene overtuiging waren wel noodig 

tot dat besluit. Want de drie en twintigjarige was alles behalve grasgroen, had veel 

gereisd en overal goed rondgekeken, had maar al te zeer gelegenheid om het 

energieke Engeland te vergelijken met ons kleinzielig, slap, zeurig Nederland. Een 

ander zoude dan ook allicht minachtend uit Liverpool hebben neergezien op ons 

gewurm aan de grenzen en er zich kalm niets van hebben aangetrokken. Maar neen, 

Gulian bezint zich geen oogenblik en grijpt naar ‘t geweer. 

En wel met volle goedkeuring zijner moeder, dan toch geen Nederlandsche van 

geboorte. Schrijft zij niet, toen zij verneemt dat, hij heeft dienst genomen: „Doe uw 

plicht als soldaat en als Nederlander; waag uw leven niet onnoodzakelijk, maar vrees 

geen heldendood en laat ik u met eer terug zien”. 

Terecht vraagt dan ook Gulian aan zijn vriend Smissaert: Doet dat u niet om de 

Spartaansche vrouwen denken? (De geheele brief is opgenomen in „Grootmoeder”). 

En met welk een soberheid verhaalt de jonge krijgsman zijn eerste treffen: „Ik 

had één oogenblik om aan mijne ziel en aan den grooten God te denken; de eerste 

minuten was ik bedaard, maar spoedig vocht ik woedend als de overige mede.” En 

hierop volgt…. niet de beschrijving van den strijd, welke hem dan toch zeer vervulde, 

doch kalmweg: Nu, al dat aan het hoekje van den haard, over een paar jaar, als wij 

beiden leven”. (Ook deze brief is geheel in „Grootmoeder” opgenomen). 

Zóó natuurlijk is de toon dier brieven, dat wij heelemaal vergeten dat zij 

geschreven werden in een tijd dat Nederland op stelten stond — en de leeuw meer 

bralde dan brulde. Wilt gij daarvan een staaltje, ten einde zoodoende duidelijker het 

onderscheid te voelen tusschen dezen Amsterdamschen koopmanszoon, met ruimer 

gezichtskring door ouders, omgeving en omstandigheden, en een wasch-echten 

Hollander, vastgegroeid in zijn polderland? Onlangs (1917) verschenen de brieven en 

het dagboek van P.J. Costerus, een Utrechtsch student (later Conrector, Rector en 

Kamerlid) die uittrok met zijne bentgenooten, en — zij het ook toevallig zonder slag 

of stoot — de elfdaagsche veldtocht mede maakte, welke men later, vermoedelijk 

ietwat verlegen met dat cijfer elf, inkromp tot een tiendaagsch heldenfeit. 

Oorspronkelijk voor den koopmansstand bestemd, doch die, gelijk de voorrede 

leert „door hoogere aspiraties bezield, een hoogere geestesrichting wilde volgen”, 

doet 
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de Edamsche burgemeesterszoon aldus zijne achtergebleven familie deelen in zijn 

enthousiasme: 

 

Laat uw hart hooger kloppen bij het denkbeeld dat wij, Hollanders, eindelijk weer op 

ons zelven zullen staan, dat wij als zoodanig onze zedelijke krachten kunnen ontwikkelen, dat 

wij het beste, het gelukkigste volk op aarde kunnen worden. Dat dan ook vrij al wat 

Hollandsch is, terugtrekke op den grond, door onze voorouders geschapen. Laat, wie er verder 

optrekke, verzuipen in den vloed, dien wij er over gebieden, en laat niemand het hoofd 

gedoken houden, wanneer hij denkt aan het mogelijk ongelukkig lot zijner betrekkingen. Hun 

bloed is het zaad der vrijheid, dat hier veilig zal (22 Oct. 1830). 

 

Staat aldus onze Edammer in 1830 in vollen brand, hoe spoedig wordt zijn vuur 

tot asch! Den 2en Sept. 1831, overweegt hij bij zich zelf, wat te doen in geval een 

algemeene oorlog mocht uitbarsten. „En ik heb begrepen mij zelven best gelijk te 

zullen blijven, wanneer ik mij dan aan den dienst onttrok. Dan te vechten is zaak van 

de staande armée; voor dezelve brengen de bewoners van ons land millioenen schats 

op, zich verzekerd houdend dat hierdoor de rechten van ons land en deszelfs 

waardigheid gehandhaafd worden. En daarenboven: Moeten wij de zaak van 

verlichting en beschaving in ons vaderland niets achten, en moeten wij het er voor 

houden dat een oogst van 700 jongelieden (de studenten-vrijwilligers), die zich aan 

kunsten en wetenschappen wijden, zonder groote schade voor de zedelijke vorming 

onzer natie kan verloren gaan?” 

 

Zoo Pieter Stastok-achtig redeneerde Gulian Nolthenius waarlijk niet! En terwijl 

hij dan toch niet, zooals Costerus, enkel het strijdtooneel van verre had gadegeslagen, 

integendeel braaf had medegevochten en als jager van Chassé het soldatenleven van 

de meest ruwe zijde leerde kennen, aarzelde hij geen oogenblik om, toen het opnieuw 

ging spannen, wederom zijne diensten aan te bieden. (Nov. 1832). Want ‘t scheen 

ernst te worden; reeds half September was er sprake van dat ons leger een inval zoude 

doen in België; half November lag Engeland ons het embargo op, en trok een Fransch 

leger België binnen ter bescherming van het nieuwbakken koninkrijk. 

En te ernstiger gevolgen kon Gulian’s besluit voor hem zelf hebben, omdat hij 

na meer dan een jaar onder de wapenen te hebben gestaan, teruggekeerd te Liverpool, 

er door zijn vorigen patroon met open armen was ontvangen, wat na een tweede 

escapade allicht niet het geval zoude zijn. 

Trouwens van een Engelschman kan die hartelijke ontvangst niet verbazen. 

Paulet beschouwde vermoedelijk dat naar ‘t front snellen als „good sport”, en 

sympathiseerde daarom te meer met Gulian. „Ik ben weer bij Chs. Imer, Paulet & Co. 

schrijft deze 5 Maart 1832, en op een beteren voet dan te voren”. 

Met dat al blijkt zoowel uit dien brief, als uit een volgenden (1 Aug.), dat 
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zijn hart steeds naar Holland trekt, en hij niets liever dan daar een werkkring zoude 

zoeken. Die trekpleister was natuurlijk niet het Amsterdamsche krenterige 

zakenleven, doch…. Maar loopen wij niet vooruit. 

Vermoedelijk moest Gulian niet lang daarna voor zaken van zijn Liverpoolsch 

Huis in Nederland zijn; maar de brieven aan Smissaert geven daaromtrent geen verder 

bescheid. Doch op bovenbedoelden van 1 Augustus 1832 uit Liverpool, volgt er een 

van 3 December uit Deventer, waaruit blijkt dat hij opnieuw de wapenen heeft 

opgenomen, zoodat ook deze zakenreis een plotseling onverwachte keer neemt. 

Werden in „Grootmoeder” opgenomen de drie brieven, welke betrekking hebben op 

zijne eerste campagne, in de Bijlagen zullen afgedrukt worden die van 3 Dec. 1832 uit 

Deventer, die van 25 Dec. 1832 en 2 Januari 1833 uit Tilburg, waaruit blijkt dat hij 

zich niet engageerde, doch ten allen tijde zijn bataillon jagers mocht verlaten. Dat 

Gulian niets wilde weten van eene hereeniging met België, kan niet verbazen; zulks 

was toen het algemeen gevoelen der Noord-Nederlanders. 

Ook die brieven doen duidelijk uitkomen Gulian’s evenwichtigheid. Enthousiast 

— waarom zoude hij er anders zijne betrekking aan wagen? — doch niet onbekookt, 

scherp ziende, terwijl hij in alles mate houdt. 

 

De laatste der bewaarde brieven van Gulian aan zijn vriend Smissaert is van 

heel anderen aard. Uit Deventer geschreven den 24 April 1833, den dag vóór het 

huwelijk van zijne zuster Pauline met Jan Rudolph Kemper, is deze vol 

bruiloftsvreugd. Denkelijk hebben hem voor den geest gezweefd toekomstplannen. En 

inderdaad, 3 jaren later (15 Nov. 1836) heeft de toen negen en twintigjarige in eigen 

woning als bruid gevoerd zij, op wie hij haast in al zijne brieven aan Smissaert 

zinspeelt, doch zediglijk enkel aanduidt met „Innig, ja dieper dan ik zelf geloofde, 

beminde ik E.” — bekende hij reeds acht jaren vroeger zijn vriend, die hem zooeven 

ook zijn eigen hartsgeheimen had toevertrouwd. „En wat zie ik van haar? niets dan 

een teekeningetje dat zij mij gaf, door haar zelve geschetst. Zeker reeds een groote 

schat voor mij, en ieder keer dat ik er mijn oog op wende, voel ik dat mij de hoop haar 

eenmaal te bezitten, ontvliedt. Zij denkt niet meer om mij. Hoe kan ik dat ook 

verlangen? Zij wist niet wat zij voor mij was.” 

Terecht hoedt Gulian zich zijne liefde te bekennen:  

 

Is het niet natuurlijk — schrijft hij, (4 Mrt. 1829) dat wij beiden, zoowel gij als ik, op 

onze jaren die gevoelens in ons hart opsluiten en dan eerst bekennen, wanneer de 

omstandigheden ons in staat stellen tegelijk onze goede vooruitzichten te vertoonen?  

En ook de volgende beschouwing maakt het onze plicht een meisje niets van onze 

liefde te doen gevoelen, voor wij eener bestemming zeker zijn. Hoe licht kunnen wij haar niet 

ongelukkig daardoor maken! Veronderstel dat tegenspoed ons immer van het punt onzer 

wenschen terug houdt, 
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dan hebben wij dit meisje terug gehouden van wellicht met een ander gelukkig te zijn. Ware 

liefde wenscht het welzijn, het geluk van het beminde voorwerp boven ons eigen. 

O, mijn vriend, hoe ongelukkig zoudt gij zijn, als gij u te verwijten had zelfs één uur 

van onrust aan de ziel uwer beminde gegeven te hebben. Kom, jonglief: een weinig 

philosophie; hoop op de toekomst, „Hoe donker hier de weg ook schijn; Het eind zal zeker 

zalig zijn.”! Dit is, meen ik, een onzer schoone hollandsche Gezangen, en is eene waarheid, 

die wij slechts in het hart behoeven te houden om gerust voort te gaan. 

 

Wanhoopte Gulian — blijkens een brief uit Liverpool van 1 Augustus 1832 — 

ooit E. de zijne te noemen, wilde haar zelfs, moedeloos geworden, geheel bannen uit 

zijne gedachten, slechts een paar maanden later vloog reeds „de kogel door de kerk”. 

Althans maakte de Belgische opstand twee gelukkigen! Want E. werd getroffen door 

Gulian’s ridderlijk optreden, diens prijs geven van eene Engelsche betrekking, welke 

hem goede vooruitzichten opende, diens opnieuw wagen van goed en bloed voor 

Koning en Vaderland. Gelijk ook de eerste schoten van den jongsten wereldoorlog 

zoovele minnenden dreef in elkanders armen, zoo deed ook Gulian’s dienstnemen het 

jawoord komen over de lippen. Daaromtrent bevat de brief van 3 Dec. 1832 uit 

Deventer beteekenisvolle zinnetjes. „Ik had iets anders op dat oogenblik in ‘t hoofd 

(dan het zenden der militaire plunje van Smissaert, die ook naar ‘t front wilde). 

Namelijk een toertje naar Loener…. gij begrijpt: één woord is voor den wijze 

genoeg.” 

Loener…. is aan te vullen slooth. Want op Loenerslooth, de grijze burgt aan het 

Gein, welks zware ronde toren, opstekend uit hoog geboomte, de aandacht trekt van 

wie per Rijnspoorweg reist naar Amsterdam, hielden des zomers verblijf Mr. Paulus 

Hendrik Martini Buys en diens echtgenoote, jonkvrouwe Geertuida Strick van 

Linschoten met hun gezin. Een der dochters: Anna Maria Emelie, had al die jaren lang 

geen der Engelsche schoonen te Liverpool of te Londen uit Gulian’s hart kunnen 

verdrijven. En haar jawoord hechtte hem tevens voor goed aan Nederland. 

 

Dat de jongeling in Emelie inderdaad vond eene geestverwante, daarvan 

getuigen brieven uit den tijd hunner verloving, thans berustende bij hun kleinzoon Mr. 

W.H. Hovy, oud-burgemeester van Loosduinen. Kennen wij Gulian uit zijne brieven 

aan Smissaert als levenslustig, nauwgezet en godsvruchtig, als een energiek koopman 

en liefdevol zoon en broeder, het diepste van zijn gemoed ontsloot hij niet den vriend 

doch enkel zijne bruid, en .... zich zelf. Want een bundeltje — blijkbaar door zijne 

weduwe na schifting der nagelaten papieren zorgzaam bijeengebonden — bevat ook 

een tweetal kenmerkende schrifturen uit den Liverpoolschen tijd. Het eerste betitelt 

hij zelf als noten van mijn geweten. Het is een soort zelf biecht, opgesteld in de 

maanden Aug.—Sept. 1829, waarin hij zijne tekortkomingen eerlijk openlegt en 

proeft.1) 

                                                

 
1) Enkele dier noten mogen hieronder volgen: 9 Augustus 1829. Gebrek aan gelegenheid heeft mij heden 

voor bijzondere opmerkenswaardige fouten bewaard, behalve de gewone kleinere, van in de volksschuit, zonder 

zulks noodig was, geheel uit trots in de eerste roef te zitten en daar te zoeken door de conversatie met een mijner 

vrienden, meer te willen schijnen dan ik inderdaad ben: te weten een eenvoudig kantoorbediende van goede 
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Het andere stuk, zonder opschrift, bevat het antwoord op een zestiental vragen, welke 

hij zich stelt in betrekking tot het deelnemen aan het Avondmaal; zij vormen een 

geloofsbelijdenis en eene schuldbekentenis. Vier van het zestal brieven uit den 

verlovingstijd, welke de weduwe bewaarde, gaan eveneens uitsluitend over zulke 

onderwerpen. Welbeschouwd zijn het geen brieven, doch — gelijk hij opmerkt — 

„opwellingen uit mijn hart, aan mij zelven gericht, maar die ik u (Emelie) mededeel”. 

Op de beide andere brieven is daarentegen volkomen toepasselijk wat Julie Tutein 

schreef: Schijnbaar een luchtige muts, doch diep gevoelend. 

Hoogst opgewekt is dan ook de aanhef van den brief, Woensdag den 17 Juni 

1835 uit Amsterdam gericht aan zijne verloofde, die hij zooeven had bezocht op den 

Amsterdamschen kopermolen bij Vaassen, waar Emelie logeerde bij haren 

toekomstigen zwager Jan Rudolph Kemper en diens vrouw, Gulian’s oudste zuster 

Pauline. De verschrikkingen van het reizen per nachtdiligence zijn daarin levendig 

geteekend. Een  

 

                                                                                                                                       

 

familie. N.B. Toevallig in conversatie met mijn vriend niet vergeten door ijdelheid te melden dat ik den ouden 

generaal Bruce kende. 

15 Augustus. Sedert ik mij voorgenomen heb alle mijne zotte, ijdele daden op te schrijven, ben ik meer op 

mijne hoede en vinde mijn geweten minder beschuldigend; een bewijs van het nut der aanteekeningen. (Maar de 

22 jarige jongeling vervalt weldra in het oude euvel.) 

21 Augustus. Ik ben overtuigd dat ik alle deze dagen vele ijdele en verkeerde daden verricht heb, 

lichtzinnig heb gesproken en gedacht. Onder anderen immers getracht heb eens of tweemaal mij aanzien te geven 

door het verhaal van daden mijner voorvaderen, onder anderen nog heden, welke wel waar zijn, echter ten onpas 

op het tapijt gebracht en alleen uit ijdelheid gemeld. (Jammer dat de biecht die daden niet noemt, zij hadden deze 

Aanteekeningen gesierd!)  

23 Augustus. (Na een Engelsche preek te hebben bijgewoond). Zoo lang wij nog zoo aan de wereld gehecht 

zijn, dat wij of met vrees of met tegenzin aan den dood denken en denzelve niet met gerustheid tegemoet zien, zijn 

wij nog niet op den waren weg des geloofs. Ik zelf ben dikwijls veel te rustig over mijn eigen toestand; wij moeten 

toch nooit in de dwaling vallen — God behoede er mij voor — dat de Zaligmaker buiten ons toedoen onze redding 

bezorgen zal. Wij moeten in Hem volkomen gelooven, en dat volkomen geloof bestaat in Hem in alles na te 

volgen. 

25 Augustus. Ik zegel mijn briefjes met een cachet waarop mijn wapen staat, uit ijdelheid om de menschen, 

die er geen hebben, te toonen dat ik een wapen heb. Alsof daarin deugd of grootheid lag!!!  

7 September. Hedenavond bij een mijner kennissen een partijtje bijgewoond, die allen — ik uitgezonderd 

— den tijd met hazardspel vermoordden. Ofschoon hunne conversatie noch nuttig noch aangenaam was, heeft het 

gezicht van zeven spelers mij nog sterker in mijn voornemen om nooit te spelen, bevestigd. Het is zonderbaar dat 

acht redelijke en tamelijk geciviliseerde wezens te zamen zijnde, niet een beter en tevens aangenamer middel 

uitvinden konden om den avond door te brengen. Het spel moet voor ieder, die nadenkt, iets onaangenaams 

hebben; ieder die verliest, gevoelt zich wrevelig; hij die wint, is tevreden; maar om te winnen moet een ander 

verliezen. Dus geeft de winner een onaangenaam gevoel aan zijnen spelgenoot, wellicht zijn vriend; en kan het een 

waar genoegen zijn aan eenen vriend eene onaangename gewaarwording te geven? 
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waardige tegenhanger van de dagreis, door Hildebrand ongeveer ter zelfder tijd 

genoten. 

 

Goeden avond mijn allerliefste meisje! Nu na den afgeloopen werkdag, de pen bij de kop en 

aan u mijn hart weder eens ontboezemd. 

Wat waren die dagen heerlijk voor mij; zij waren zoo geheel den voorsmaak van mijn 

volgend geluk. Maar voor ik aan het zoet gepraat met u overga, nog eerst u mijn retour verhaald. 

Nog drukte ik u de hand toen vriend Kroes tegen zijn trouwe Hanneke fort! riep, en weldra was 

huis, hek, bruggetjes, dorpstoren en al die landelijke stoffage uit mijn oog. Ik zat in dierbare 

herinneringen verzonken, en voelde niets van de bossende kar. Ik dacht menigen zegenwensch uit 

den grond van mijn hart over u uit, en bereikte met Kroes, kar en knol Apeldoorn tegelijk met 

Bouricius, en prepareerde mij in de diligence te stappen. 

Van alle prozaische voorwerpen is een volle nachtdiligence het allerakeligste. De slapende 

en knorrende gezellen die men stoort, de warme benauwde atmosfeer, de bleeke gezichten, de 

bepluimde slaapmutsen.… enfin Emelie lief, ge moet nimmer zulk een tafereel van nabij zien. 

Maar zoo ik ooit een onaangenaam gezelschap vond, zoo was het hier. Eene heele familie! Papa, 

mama, grootmama met twee kleinen, en tante met één kleine, vulden op ééne plaats na, den 

wagen. Was oom of neef ook maar medegereisd, dan had ik ten minste een bijwagen gekregen; ik 

had zelfs nu er nog op kunnen aandringen, daar er eigenlijk geen plaats was; maar om die 

menschen voor mij alleen een rijtuig te laten loopen, ware niet wel geweest. Dus kroop ik tusschen 

de twee jongens en den papa, en wenschte rechts en links goede nacht om in mijne overdenkingen 

niet gestoord te worden. Maar jawel, de jongens waren stout en kibbelden, papa deelde oorvijgen 

uit, en vóór wij te Milligen waren, brulden de drie kinderen als magere varkens en bromden de 

drie ouden als keteltrommen, en die muziek duurde tot Amersfoort; nam weer aanvang te Soest en 

eindigde niet voordat ik om tien ure Dinsdagochtend aan de Muntsluis er af stapte. 

Ondertusschen waren wij niet voorbij Loenerslooth gereden, maar via Naarden, weshalve ik 

uwen brief met nog een explicatief woordje aan Mimi per schuit van één ure Dinsdag verzond. 

Mijne verdere avonturen bepalen zich bij mijn arbeid op kantoor, mijne course naar de 

werf, mijne stil avondje te huis, en nu mijn schrijven aan u, mijn dierbaar kleinood! 

 

En thans verandert de toon van den brief. Heeft men Gulians goed hart kunnen 

proeven uit dat niet-eischen van een bijwagen, het vervolg is als een weerklank op het 

schrijven van zijn vader ter gelegenheid dat Gulian werd opgenomen in de Ned. 

Hervormde Kerk. En de zoon blijkt den vader waardig: 

 

Ja, ik moet het herhalen, ik kan het niet laten, die dagen, die vertrouwde gesprekken doen 

mij u zoo onuitsprekelijk liefhebben. Ik zie er zoo duidelijk in dat gij juist die hoedanigheden bezit 

die ik bij u verwachtte: gepaste vrolijkheid en zachte ernst, vivaciteit en soms zoo lief zacht, die 

onwillekeurige traan! O mijne Emelie, die verhoogt mijne tederheid voor u zoo veel; ik kan het u 

nooit genoeg zeggen hoe gelukkig, hoe innig gelukkig ik ben; ik kan u niet zeggen hoe ik nog 

dezen morgen na lang over u te denken, zoo vurig mijn God heb gedankt, zoo vurig Hem heb 

gesmeekt dat Hij u beware, u zegene en mij toch leide en vervulle met Zijnen geest, opdat ik door 

de trouwe vervulling mijner pligten jegens Hem en jegens u, mijne dankbaarheid betuige. Ik 

gevoel zoo den wensch om u gelukkig te maken, om die mijner gebreken te overwinnen, die een 

schaduw werpen konden over ons geluk; en daarom bid ik ook, mijne Emelie, o laten wij toch 

altijd het oog op Hem houden, dan zal hij ons zeker en stellig met de zegeningen zegenen, die 

Hem vereeren en ons gelukkig moeten 
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maken. In die huisgezinnen daar een verlichte Godvruchtige toon heerscht, is zooveel meer 

kalmte, zoo veel meer stille vreugd; dáár wordt blijdschap nooit woestheid, droefheid nooit 

wanhoop. Ik voel het aan mij zelve: als ik den morgen goed ben aangevangen, dan werk ik met 

meer en ijver, dan denk ik bij vele daden nog eens na: zou mijn Vader, die alziend en heilig is, dat 

goed keuren? En zijn wij in die stemming, dan knorren wij niet onheusch, dan dragen wij 

tegenspoed en angst met kalmte. 

 

Dat gij met mij ook daarin overeenstemt, is mij een waarborg voor toekomstig geluk. Als ik 

niet juist voortdurend bij u die overeenstemming gezien had, dan had ik ook nimmer met dat 

vertrouwen uwe liefde gevraagd; al die meisjes bijna die ik ken, bezitten niet dat gevoel in eene 

mate die ik wenschte te vinden. De eene vind Godsdienst, ja! heel mooi en nuttig, maar denkt er 

verder niet over na; eene andere dweept daar zoo wat heen, zonder het recht te begrijpen; een 

derde denkt er in het geheel niet om. Die ware Christenzin: eenvoudig, warm, oprecht geloof, op 

Bijbelonderzoek gegrond en vrij van dogmatische stellingen, die diepe eerbied voor God en 

vertrouwende liefde daarneven, die welwillendheid jegens de wereld, o mijne vriendin, zij zijn zoo 

schaars! Maar bij u meen ik die gevonden te hebben, en dat mag ik, dat moet ik u zeggen opdat gij 

ze onderhoudt en aanwakkert; zij zijn de kiemen van geluk hier beneden, zij zijn de bronnen van 

zaligheid hierna. Dank er de Godheid voor, dat Hij u die in het hart lag; wij zullen die elkander 

trachten te vermeerderen. 

 

Daarom heb ik zulk een eerbied, zulk een hooge achting voor mijne Emelie, die aan mijne 

liefde haar een verhevener en edeler grondslag geeft. Ware mijne liefde voor u dezelfde geweest, 

die algemeen gevonden wordt, zou zij mij dan door jaren van afwezigheid zijn bijgebleven, zou 

mij bewaard hebben voor de vele valstrikken der wereld? En zou zij zoodanig op mijn hart kunnen 

werken, dat als ik uwe liefde verloor, ik het gevolg niet tegemoet durf zien? Neen! zoo had mijn 

hart niet kunnen liefhebben als bij u en mij niet eene overeenstemming in het belangrijkste punt 

van ons aanzijn bestaan had. O! als ik u zoo innig aan mijn oprecht harte druk, en als ik dan in uw 

oog lezen mag dat gij eeuwig de mijne zijn wilt, dan voel ik zoo diep den wensch om u in alles 

gelukkig te maken, dan heb ik zulk een vast voornemen om een goed, zacht, braaf echtgenoot te 

worden. 

Nu, mijn lieve beste engelachtige Emelie, in gedachten omhels ik u; het wordt laat, morgen 

weder om zes uren naar Haarlem. O! al ware het honderd nachtrusten, ik gaf ze er aan als ik u 

zooveel te spoediger mijne gezellin noemen kon. Schrijf mij zoo gij kunt, maar ik zal niet boos 

zijn als het kort is; ik weet hoe het buiten toegaat. Ik schrijf u Zondag een wellicht ernstigen brief, 

daar ik misschien met Eduard naar het Avondmaal ga. 

             Uw eigen Gulian. 

 

De tweede bewaarde brief, juist een jaar later geschreven, vangt aan met de 

beschrijving van een tocht op ‘t IJ, de opmerkingen welke een opkomend onweder 

ontlokt aan een hoogst prozaïsch metgezel, om daarna te vervolgen in denzelfden 

ernstigen toon. Zij worde in de Bijlagen opgenomen, terwijl in de Toelichting tot de 

Afbeeldingen zal worden gegeven een schrijven van zijne „Emmy”, waarvan blz. 692 

enkele regels in handschrift toonde; een brief waarin op gelijke wijze luim en ernst 

zich volgen, en welke bevestigt — wat straks vermoed werd — dat Gulian haar hart 

veroverde zoo al niet door, dan althans in krijgsmansgewaad. Het was den tijd der 

troepenbewegingen, en Loenerslooth kreeg inkwartiering: „Om elf uur verscheen een 

ritmeester, de heer van Akerlaken, met zijn oppasser en drie mooie paardjes; eerst 

 



718 IX VR. JULIE TUTEIN EN HAAR GEZIN, 1828—1853. 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

genoemde zoo dik en welgedaan, met een paar fameuse snorren, als zijn knecht lang 

en mager was; compleet de chevalier de la trille figure. Wij deden mooi ons best (zes 

dames, blijkens den aanvang van den brief!) om zijne Excellentie de dag te helpen 

doorbrengen, wandelden paadje in, paadje uit, klouterden berg op, berg af, toren op, 

toren af en groetten bij die gelegenheid nog eens in den geest eenige goede vrienden 

in Holland’s hoofdstad gerelegueerd, en wenschten hartelijk alle officieren, enz. op de 

Mokerheide en in hun plaats één enkele trouwe verdediger van het vaderland, in cas 

van nood, bij mij op den toren.” 

 

Gelijk uit de brieven blijkt, keerde Gulian niet terug naar Liverpool toen hij aan 

zijn vernieuwd verblijf onder de wapenen een einde kon maken wegens de 

omstandigheden. De koopman had juist gezien toen hij — hoe bereidwillig ook om 

het vaderland te dienen — geen vaste verbintenis wilde aangaan en zich van het 

daarin toestemmen zorgvuldig vergewiste, dan ook niet gerust was voordat de Prins 

van Oranje hem persoonlijk zulks verzekerde. Want een in dienst treden op de 

gewone voorwaarden — slechts jaren doen slenteren waarover later had hem, evenals 

zijn broeder Peter — in garnizoensdienst zonder nut voor het land, zeer tot schade 

zijner eigen belangen. 

Nu verzekerd van Emelie’s hand, had de eervol ontslagen militair zich te 

Amsterdam gevestigd, waar hij zich associeerde met een fabrikant van garens. De 

fabriek lag te Haarlem, hetgeen begrijpelijk maakt eene zinsnede in den hierboven 

weergegeven brief: „morgen weder om zes uren naar Haarlem”. Want in die dagen 

was men vroeg uit de veeren! — Ook de zinsnede „mijne course naar de werf”’, duidt 

op zijn koopmansbedrijf; want gelijk zoovele Amsterdammers in den tijd der 

zeilschepen, was Gulian reeder op de Oost en daartoe geassocieerd met de heeren 

Luden en van Geuns. 

Gulian toch was met hart en ziel koopman, en zelfs teleurstellingen op dat 

gebied konden hem niet ter neerslaan. Claude Daniël Crommelin — de broeder van 

zijn vriend — maakt in een overzicht omtrent den Amsterdamschen handel in 1854, 

bij het noemen der firma Luden en van Geuns gewag van die nog bestaande reederij, 

en vervolgt: 

Hier van Gul. Nolthenius sprekende, die waarlijk zeer actief was en zaken opsnuffelde 

waar hij kon, en met Batavia met eigen schepen, en met Valparaiso met bevrachten, en met 

Liverpool, waar hij zoo goed thuis was, nog allerhande kleine zaken gedaan heeft, maar er 

over ‘t geheel, meen ik te weten, even weinig succes mede gehad heeft als vele anderen, die 

meer in ‘t groot gedreven werden. Wat had hij verwachtingen van die zaken in Bengaalsch 

katoen bij Lasonder! Wat is er van geworden! (Economisch-Historisch Jaarboek, 7e deel). 

 

Dat Gulian ook het algemeen belang ter harte ging, bewijst een vlugschrift, door 

hem opgesteld ten tijde dat de Regeering eene wijziging voorstelde van de wet van 

1840 betreffende den suikeraccijns; eene wijziging welke hij zeer bedenkelijk achtte. 
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Die brochure, getiteld: De suikeraccijns. Brief aan een lid der Staten-Generaal 
van een onpartijdigen, den 13. Nov. 1845 verschenen, verzwijgt den naam van den 

schrijver — en deze ware onbekend gebleven, indien op het exemplaar, dat hij 

aanbood aan zijne moeder, deze niet met haar karakteristieke hand had aangeteekend: 

door Gulian geschreven. 

De vijftien bladzijden tellende, vlot uit de pen gevloeide brochure leert dat 

Gulian niet had vergeten zijne Liverpoolsche ervaring. Dat verblijf zal hem tot 

overtuigd vrijhandelaar hebben gemaakt; want hoewel in bezadigden toon, keurt hij 

beslist af de richting in welke de Regeering wil voortgaan, niettegenstaande reeds 

zoovele ondervonden teleurstellingen. Hij verwijt haar, iets wat ook heden ten dage 

zoo dikwijls nog onze Departementale bureelen voor de voeten wordt geworpen: 

onvoldoend onderzoek, onvoldoende voorbereiding: 

 

Geef zoo gij wilt, maar geef met open oogen — zegt hij aan het slot. Wil men een 

belangrijke tak van nijverheid met groote kracht ophouden, men berekene vooraf wat de 

offers, en wat de vruchten zullen zijn. ‘t Is niet oorbaar dat de groote stoomfabrieken alleen de 

vruchten plukken; wij hebben zooveel kleinere, die bij eene betere rangschikking der 

restitutie, op hunne wijze en naar hunne kracht arbeiden konden. 

Brengt de natie een offer aan deze nijverheid, deel dan hare weldaden aan allen uit. 

Door een bepaald onderzoek, door nauwkeurige proefnemingen zal de regeering worden in 

staat gesteld. 

 

Tot recht begrip diene dat aan de suikerraffinadeurs bij uitvoer van 

geraffineerde suiker een bedrag der geheven invoerrechten op bruto suiker werd terug 

gegeven. Door de hoogst onoordeelkundige wijze waarop de wet dit regelde, 

behaalden dientengevolge de groote fabrikanten een „zoet” winstje; voornamelijk zij 

die over betere inrichtingen beschikten. (Voor het overige worde wat dit vlugschrift 

betreft, verwezen naar blz. 37). 

 

Plichtsgevoel kenmerkte hem ook als zoon. Menige bladzijde uit Julie’s brieven 

getuigt welk vol vertrouwen zij in Gulian stelde; zelfs laat zij zich willig door hem 

terechtwijzen toen zij te Deventer voor Nina katoenen goederen had gekocht van 

Engelschen oorsprong, die de winkelier haar verzekerde dat onder een Nederlandsch 

certificat d’origine naar Indië konden gestuurd worden. „In mijn onschuld verhaalde 

ik dit arrangement aan mijn rechtzinnigen Gulian, die opstoof en vroeg: Hoe heeft u 

dat kunnen doen, mama? Gansch verschrikt liet ik hem gauw terugloopen om van 

Groningen die zonde onder het oog te brengen. — Maar het was een verstokte 

zondaar of een geconfijte menist (19 Oct. 1837.). 

Hoe zorgzaam is deze oudste zoon der weduwe — zelf nog zoo jong — voor 

zijne broeders! Hoe zou hij dan ook hebben genoten van eigen kinderen! Helaas, de 

eenige zoon, die eerst na zes jaren de echt zegende, stierf op vijf jarigen leeftijd, 
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en dit gaf zijne reeds kwakkelende gezondheid den genadeslag. Trouwens het was 

alsof hij een voorgevoel had van zijn vroeg heengaan. Nog in Liverpool zijnde, 

zinspeelt hij daarop meermalen. „Ik zoek zooveel mogelijk die zoowat sombere 

gedachte weg te drijven, maar die zelfde gedachte werkt somtijds tamelijk goed en 

doet ons meer om de zwakte van het menschelijk leven denken. Hoe weinig is er niet 

noodig om dien broozen levensdraad af te breken.” (Dec. 1829). 

Eveneens schrijft hij uit Liverpool (5 Mt 1832) „meld het aan niemand, daar mijn 

familie wellicht onnoodig ongerust zoude zijn, indien zij zulks hoorde: ik heb een leelijke 

hoest, en sedert geruimen tijd souffreer ik aan mijn borst. Ik heb alle bals en reunions vaarwel 

moeten zeggen en mag niet dansen; leef zeer stil en matig. Geloof niet, waarde vriend, dat het 

van ongeregeld leven komt; ik ben nog immer dezelfde bedaarde man wat het moreele 

aangaat, en heb mij tot nu toe nog nooit aan eenige losbandigheid schuldig gemaakt. Maar het 

is een genegligeerde kou. Ik ga echter uit, en hoop het warme weder, dat wij spoedig 

verwachten kunnen, alles weder terecht brengen zal.” 

 

Waar Gulian zich dus voelde van geen sterk gestel, hoeveel meer is dan te eeren 

zijn vrijwillig dienst nemen! 

 

Het huwelijk was zeer gelukkig; helaas van korten duur. Niet onwaarschijnlijk 

was hieraan schuld het jaar op bivouak doorgebracht, (eenmaal was hij drie weken 

niet uit de kleeren, gelegerd in de open lucht) 

En waar zijn vader eveneens jong stierf aan een gevatte koude, ook zijn broeder 

Eduard op jeugdigen leeftijd overleed aan een longontsteking, rijst het vermoeden dat 

beide zonen niet enkel in gelaatstrekken en karakter overeenkomst vertoonden met 

den vader. Terwijl daarentegen de overige kinderen, die op de moeder geleken, ook 

van haar het ijzersterk gestel der Tutein’s erfden, zooals uitwijst de hooge leeftijd, 

welke bijna allen, zonder ooit ziek te zijn, bereikten: (Julie Tutein 81 jaren, Pauline 

79, Nina 78, Peter 82, Arthur 70, Henri 65, Emile 82). En zoo Hugo stierf 41 jaren 

oud, is zulks aan Indische koortsen te wijten, welke wegens onvoldoende verpleging 

voerden tot het noodlottig einde. Zoo redde dus ten tweede male eene vrouw ons 

geslacht! (Zie blz. 271.)  

 

Slechts één kijkje is ons in Gulian’s gelukkig huiselijk leven gegund. Ruim een 

half jaar na het trouwen, schrijft de moeder aan haar dochter Nina:  

 

Wij reden naar Emelie, waar ik mij en Kemper (haar schoonzoon) op schol geïnviteerd 

had. O, wat een aardig huisje — hoe snoepig — hoe prettig klein en comfortable. Ik passeerde 

recht een aardigen dag en avondje daar; wat mij altijd heugen zal. Je kent onze vrolijke. 

goedige, jolende Guli, die zich gelukkig als in den hemel, met vrouwtje en eigen haardstede 

bevindt. Hij had zelf geen schol, maar delicieuse tarbot op de vischmarkt gekocht. Hij is zoo 

heerehuiselijk, zorgt op zijn Engelsch voor zekere artikelen, als goed bottled beer en ale. Ja, 

ik was zoo snoepig om een paar stevige glazen van het laatste bij de visch te drinken, en wij 

kregen vriend Kemper waarlijk ook daartoe, die nooit malt brewed drinkt, en het toch niet zoo 

gantsch kwaad vond. Na het eten het huisje van onder tot boven 
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bekeken — admireerd — en nu zoo prettig aan het ronde tafeltje in den hoek van het sofaatje 

met Kemper naast mij. Pauline (diens vrouw, hare dochter) en Guli over mij, en Emelietje al 

gekkende, lachende, babbelende voor het theeblad. En in die positie, tot een boterham de thee 

vervatte — en nu à regret te huis. 

 

De nauwelijks 40 jarige Gulian ging heen, zonder het ideaal bereikt te hebben 

dat hij zijn vriend Smissaert schilderde: „Na eenige jaren zwoegen, een rustig plekje 

grond in ‘t Geldersche, met een huis als dat van Socrates: groot genoeg om mijne 

ware vrienden met hunne gezellinnen des zomers bij mij te zien, het geluk mijner 

E(melie) te maken! Ja, dat is zoo iets daar ik tevreden mede zijn zoude. Litterarische 

studiën en landhuishoudkunde zijn dingen die den koophandel op eene 

alleraangenaamste wijze vervatten.” 

Maar heeft Gulian dat ideaal niet kunnen verwezenlijken, en is hij in „’t 

harrenas gestorven”, in de korte jaren van zijn huwelijk werd althans ten volle 

genoten het geluk dat hij, blijkens een brief aan zijn vriend Smissaert (5 Mei 1830), 

boven alles zocht. „Ik geloof — schreef hij — dat het een ontzaglijk geluk voor twee 

liefhebbende echtgenooten is, te samen voor hunnen God neder te knielen en Zijne 

hulp en bescherming op elkander en de hunnen af te smeken.” Toch is Gulian evenals 

zijn vader, wars van overdrijving; het Réveil heeft dan ook geenszins zijne sympathie: 

„de da Costa-principes zijn in hun beginsel niet zoo slecht; alleen zij zijn overdreven 

en mysterieus, en daarom voor het zwakkere vrouwenhart en -gestel bijster 

aanlokkelijk”. Zelfs raadt hij aan eene teedere verhouding af te breken, indien de 

geliefde niet door gezonde redeneering en klare bewijzen is af te keepen van die 

dweeperij. (Brief aan Smissaert van 22 April 1832.) 

Zoo kan het dan ook geenszins verwonderen dat Gulian, tredende in de 

voetstappen van zijn vader, diaken en later ouderling wordt in het kleine Engelsche 

kerkje, dat niet enkel door zijne landelijke vormen en afgezonderde ligging op het 

Begijnhof, zulk een tegenstelling vormt met de andere zwaarmoedige Amsterdamsche 

bedehuizen. Alwaar tevens uit het snelle, opgewekte tempo der lofliederen spreekt een 

zoo veel grooter levenskracht, dan uit onzen tot heele en halve noten verstijfden 

kerkzang. Begrijpelijk dan ook dat Gulian, die evenals zijn vader niet geheel van 

dichterlijk talent ontbloot was, zijne Godsdienstige gevoelens uitdrukte op een wijze, 

welke aan Engelschen invloed doet denken. Een dezer ontboezemingen, getiteld 

„Bemoediging”, door vrome vrouwenhanden bewaard, worde hier weergegeven: 

 

Er is voor den Christen een toevlucht in nood. Er is balsem voor kwellende wond; — 

Er is steun en verblijding bij nad’renden dood — Er is uitkomst, waar wanhoop bestond. 

Het is waar de Christen in vurig gebed — Tot den Vader, die alles regeert, — Tot den 

God, die op al zijne kinderen let, — Tot dien Helper zich biddende keert. 

En nooit bidt de Christen geheel zonder vrucht; — Als vertrouwen zijn boezem bezielt; 

— Want gedroogd wordt de traan, en het harte krijgt lucht, — Als hij biddend voor God ligt 

geknield.  
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Het werd Gulian niet gegeven door mannelijke nakomelingen onzen stam voort 

te zetten. Maar in vrouwelijke linie kan geen lid van ons geslacht bogen op grooter 

nakomelingschap. 

 

Met slechts één kind — geboren drie jaren na het zoo spoedig — eene dochter 

overleden zoontje, twee en een half jaar vóór zijn heengaan, bleef de weduwe achter. 

In 1853 verliet deze Amsterdam ter wille van de opvoeding van Pauline, toen 

acht jaar. Want geheel in den geest van haren echtgenoot, wenschte zij een onderwijs 

in meer godsdienstige richting dan toenmaals verschafte Amsterdam. En waar zij 

zelve te Zeist was opgevoed door de Hernhutters in die jaren waarin de vrouwenziel 

zich vormt (15e tot 18e) — een tijdperk dat zij steeds herdacht met liefde en 

dankbaarheid en waarin zij vele vriendinnen vond voor haar heele leven — wat 

begrijpelijker dan dat zij nu voor hare Pauline wenschte het zelfde? 

Zoo nam zij haar intrek op het vrouwen-square te Zeist; in een dier eenvoudige 

doch knusse woningen, welke zoozeer het Hernhutter stempel dragen en waar een 

zelfde rust heerscht als rondom het kerkgebouw der Engelsche gemeente op het 

Begijnhof te Amsterdam, in welke zij tijdens de laatste jaren van haar huwelijk diende 

als diacones. 

Te Zeist woonde de weduwe van Gulian tot dat zij op 69 jarigen leeftijd werd 

weggenomen; in de latere jaren bijgestaan door eene Hernhuttersche uit Neuwied. 

De dochter huwde op twintigjarigen leeftijd Willem Hovy, toen verbonden als 

procuratiehouder aan de bierbrouwerij en azijnmakerij „de Gekroonde Valk “ — een 

familie-bezit der Vollenhovens, het geslacht zijner moeder. Niet minder dan zeventien 

kinderen sproten uit hunnen echt, zoodat de kleine woning aan de bierbrouwerij op de 

Hooge Kadijk weldra was te verlaten, en verruild werd tegen een reuzen-huis op de 

Nieuwe Heerengracht, waar niet slechts was ruimte voor het talrijke gezin, doch nog 

plaats werd gevonden voor een schoolvertrek, waarin met hun eigen kinderen, 

onderricht ontvingen eenige gelijk gezinden. 

Want evenals Gulian Nolthenius en Emelie Martini Buijs, ijverden ook Willem 

Hovy en Pauline beslist voor een op den Godsdienst gegrond onderwijs. En zulks niet 

enkel voor eigen kroost. 

Beiden zijn op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te ruste gelegd; Pauline in 1905, 

op zestigjarigen leeftijd, haar echtgenoot tien jaren later. Beiden grafwaarts gedragen 

door leden der Vereeniging Patrimonium, de thans zoo krachtige over het geheele 

land vertakte protestantsche werkliedenbond, welker oprichting, op Hovy’s 

aansporing, uitging van de beambten en arbeiders zijner brouwerij. Beiden op de 

uitvaart gevolgd door een breede schare, vooral van „kleine luijden”; beiden na gebed 

neergelaten in de groeve, terwijl weerklonk uit honderden kelen de psalm, welke zoo 

juist hen 
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teekende: „Zoo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel God’s gunst en hulp 

genieten zou: mijn God! waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?” 

 

Was bij de ter aarde bestelling van Willem Hovy de tolk der aanwezigen 

Abraham Kuyper, de toespraak van den oud-Minister-president, kon geacht worden 

niet minder te gelden haar aan wier zijde de overledene thans op nieuw zoude rusten. 

Want wat zoude Hovy zijn geweest zonder Pauline’s steun en hare zorgende liefde! 

Hier waren man en vrouw waarlijk één — evenals Gulian en Emelie, gelijk de lezer 

zich heeft kunnen overtuigen door hunne brieven. Daarom worde het onderstaande 

overgenomen uit die grafrede, als Pauline niet minder kenschetsende dan haren 

echtgenoot: 

 

„Toen Willem Hovy uit zaken ging, trok hij zich terug in de broedergemeente te Zeist; want 

hij gevoelde Heimweh naar de vriendelijke Hernhutters. Hem bezielde van jongsaf de geest der 

Hernhutters, en daardoor is hij het middel geweest in God’s hand, om in de jaren ‘60 en ‘70, voor 

de Christelijke partij een groote schare te mobiliseeren. Toenmaals was het droevig gesteld met de 

Christelijke groep in den lande. Groen van Prinsterer had in 1876 den strijd voor de bijzondere 

school opgegeven. En algemeen verkeerde men onder den indruk dat de strijd om de School met 

den Bijbel was verloren. In dien tijd valt juist het optreden van onzen lieven broeder. Hij is de man 

geweest, die in den strijd aanbracht het element, dat ontbrak. 

Er waren menschen te over in ons land, die in massa konden optreden, maar ongelukkiger 

wijze waren zij bitterlijk verdeeld. Daarbij kwam, dat de aanvallen der tegenpartij — die in 

Kappeyne het culmen bereikten — steeds heviger werden. In die hachelijke positie is eerst Esser, 

en na Esser, Hovy de van God gegeven man geweest, om daarin een gelukkige verandering te 

brengen. De broeders weten het: hij had altijd in zijn zak een Bijbel, als een groot wapen om den 

strijd te strijden. Hij had hem niet alleen in den zak, maar ook in het hoofd. Hovy stond met dien 

Bijbel onder de leiders vooraan. 

In die dagen werd aan de Schrift voortdurend getornd. De kracht, die eens in den Bijbel 

gelegen had, was verdwenen. Dat had wrevel gewekt, en velen hadden gevoeld: wij kunnen niet 

met die heeren overweg; wij moeten vasthouden aan den Bijbel. In Hovy treedt dan de man op, die 

met Hernhuttersche beginselen, soms zelfs bedenkelijke, niets van den Bijbel wil aftrekken. Hij 

wil met den Bijbel staan of vallen. 

Er kwam een andere toon in den kring der mannen, die in de „nachtschool” — zooals Beets 

het noemt — waren teruggedrongen en afgescheiden van het publieke leven. Zij zijn tot de 

ontdekking gekomen dat er voor een eerlijken strijd moest gestreden worden. Door deze 

Hernhuttersche inspiratie is in Hovy een geest wakker geworden. 

In de dagen waarin wij den strijd aangingen, was het leven der Gereformeerden gedoofd. 

Het faalde aan warmte, die koesteren kon. Dat hebben de Hernhutters! In even gelijken strijd en 

moeilijkheden, als waarin wij nu verkeeren, zijn zij opgetreden; zij hebben in Duitschland de 

Christelijke school in het leven geroepen, waarbij hun paedagogisch talent bleek. Ook de Zending 

kreeg er den eersten aandrang door. 

Onze lieve broeder Hovy was van dien Hernhutterschen geest doordrenkt. Onze doleantie 

had dan ook van meet af zijne hartelijke sympathie. 

Op schoolterrein heeft Hovy een slag weten te slaan als niemand onzer. Eigenaardig was 

zijne mildheid. Hij wilde door in handel en nijverheid op te treden, gelden winnen om die te 

kunnen besteden 
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voor den Heer en de uitbreiding van het Koninkrijk van Christus. Zoo steunde hij bijv. de Vrije 

Universiteit met een eerste gift van ƒ25000. 

Met den Hernhutterschen geest drong ook bij hem door de warmte, welke in de kringen der 

Hernhutters gekoesterd wordt. Nimmer kwam men bij hem in huis, of er was een gast aan tafel. 

Waar hij een kring vormde, was daaraan de stijve en ontzielde gereformeerde hardheid 

ontnomen.” 

Vervolgens schetste dr. Kuyper de wijze waarop Hovy in de bierbrouwerij „de Valk” met 

zijne arbeiders omging: „Dat was een aanpakken der sociale kwestie, zooals men weinig ziet. In 

dien kring van arbeiders werden mannen gevormd als Poesiat en Kater, de oprichters van 

Patrimonium. Aan hen is het te danken dat de eerste Christelijke sociale actie zoo heerlijk slaagde. 

Van zulk een man vindt men geen tweede in ons land. Zulk een man komt na Hovy niet 

terug. Hovy was een man met een eigen karakter: Hij was the right man on the right place.” 

 

Aldus besloot de groote redenaar en volksleider den afscheidsgroet aan wien hij 

in den aanvang zijner rede noemde een zijner oudste vrienden. 

Wellicht had de spreker nog breeder uitgeweid over de verdiensten van den 

ontslapene indien hij niet in den aanvang zich had herinnerd, dat deze zelf er in 

beginsel tegen was, den mensch groot te maken aan een graf. Wellicht — misschien 

ook niet. Want hoewel het allerminst de bedoeling is hier in herinnering te brengen de 

politieke strubbelingen van toenmaals, toch mag niet worden verzwegen dat geenszins 

altijd eenstemmigheid heerschte in het anti-revolutionaire kamp. De leider der partij 

ondervond dat hoe buitengewoon minzaam ook was de overledene, (gelijk hem het 

Algemeen Handelsblad kenmerkte), Hovy wèl medestander, doch geenszins een 

blinde volgeling wilde zijn.1) Evenmin als zijn vriend en medewerker Jhr. Mr. A.F. de 

Savornin Lohman, van wien een zoon — de latere President van den Hoogen Raad — 

huwde Willem en Pauline’s oudste dochter. 

Wie onzen stamboom gadeslaat (tegenover blz. 1), zal ontwaren dat geen tak 

zooveel twijgen draagt als die van Gulian. En niemand zal beweren dat de druppelen 

bloeds van ons geslacht, welke zich mengden met dat der Hovys, zijn verspild. 

 

 

III. HET MIDDELSTE DRIETAL. EDUARD (1816—1840, blz. 42). Op 
kantoor te Liverpool. — Gevestigd in Baltimore. — Vroegtijdig einde. ARTHUR 

(1818—1888, blz. 42). Julie Tutein over blufferigheid en schroom. — Kinderlooze 
ooms en tantes. — Wisseloord. — Keetje „valsch als glas” en de teleurgestelde 
dichter de Genestet. — 

                                                

 
1) Het Handelsblad, dat een artikel wijdde aan Hovy bij diens overlijden, herinnert er aan hoe de Standaard 

hem kenschetste als de man die altijd aanhoudt en nooit verveelt. Dat Handelsblad-artikel vult de grafrede aan en 

wijst er op dat Hovy was de stichter der Vrije Universiteit, in 1880 in het leven geroepen door de een jaar te voren, 

mede door hem gestichte Vereeniging voor Hooger Onderwijs op gereformeerden grondslag. Ook de oprichting 

van vele „vrije” scholen, zoowel te Amsterdam als elders, was aan Hovy te danken. Eveneens toonde hij warme 

belangstelling voor de Gereformeerde zending. Voorts was hij een der eersten, die den bouw bevorderde van 

volkswoningen. 



 EDUARD, JULIE’S DERDE ZOON. 725 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Het zwerversleven van den militair. — Waartoe kraakporselein kan dienen. — De 
naam Brown (Browne). HUGO (1821—1862, blz. 44). Het muzikale Deventersche 
Gymnasium. — Terugreis naar Indië met hindernissen. — Verblijf op Buitenzorg. — 
Zijn overlijden en de geruchten daaromtrent. — Levensbericht door Mr. L.W.C. 
Keuchenius. 

 

Een crayon portret, vervaardigd door den later als zeeschilder bekenden Louis 

Meyer, toen teekenleeraar te Deventer, een luchtig verjaardagbriefie, een kleine 

zakportefeuille van witte zijde met groen borduursel, waarin enkele visitekaartjes — 

zie daar alles wat herinnert aan den op vier en twintigjarigen leeftijd overleden 

Eduard. Slechts door de brieven der moeder aan haar dochter Nina weten wij iets van 

hem. 

Oók met een luchtige muts op, zooals dat eenig bewaard gebleven briefje 

bevestigt; „een lief zieltje zonder zorg” gelijk de moeder schrijft, een zonnestraaltje in 

huis. Blijkens het crayon-portret een bijzonder aangename verschijning; evenals zijn 

broeder Gulian groote gelijkenis vertoonend met den vader. De eenige twee waarvan 

zulks gezegd kan worden; want alle andere kinderen vertoonen de Tutein’s trekken. 

In Juni 1837, overgewipt uit Liverpool, waar hij is op kantoor, merkt de moeder 

op, dat hij nog gansch dezelfde is gebleven. „Lief, schuldeloos, onbedorven; niet 

gansch onbekend met den aangenamen indruk die zijn uiterlijk verwekt.” Echter gaat 

het niet zoover dat hij er zich belachelijk door maakt — voegt zij er vergoelijkend aan 

toe. „Ik heb hem dus ook geen waarschuwing behoeven te geven. Hij onderhoudt 

tanden, handen, nagels en haren — eene mama kijkt altoos scherp toe (schrijft Julie) 

— à l’ Anglaise, en is elegant, gedistingueerd in houding en manieren; wat mij het 

aangenaam bewijs geeft, dat hij goede kringen frequenteert.” En drie jaren later heeft 

de jongeling nog gewonnen in uiterlijk. „In die drie jaren afwezens is hij veel grooter 

en mannelijker geworden. Hij heeft het haar thans gansch zwart, daarbij eene jeune 

France (knevel), zijne trekken zijn thans gansch uitgegroeid; hij heeft de volmaakte 

antique vormen van ovaal voorhoofd, oogkassen, neus, mond. Het is een ware 

Antinoüs, en daarbij de heerlijke expressie zijner oogen. Dat frappeert iedereen. Hij 

interesseert iedereen; daarbij welgemaakt, zeer gedistingueerde houding en manieren, 

iets bedaards den Amerikanen eigen.” 

Helaas, wat zij zoo bewonderend pent, is geschreven in een ziekenkamer; want 

Eduard is eenige weken geleden (Aug. 1840) terug gekomen uit Baltimore, waar 

bloedspuwingen hem hadden ongerust gemaakt. Deze herhaalden zich meer en meer 

aan boord, en te Amsterdam, waar hij nu bij zijn broeder Gulian logeert. De dokters 

verbieden hem het spreken, en hij zal zulks nog eenige weken moeten volhouden. 

 

„Zij zijn overtuigd — schrijft de moeder — dat long en borst gaaf zijn, en het een 

ziekte in het bloed is, die zich niet tot de behoorlijke diverse functies afscheidt, daardoor 

overmatig dik wordt, niet behoorlijk circuleeren kan, althans in de uiterlijke gedeeltens, 

waardoor koude handen en voeten 
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kil koud, en alles naar long en borst drong. Vele latingen, voetbaden, lavementen, medicijnen 

en groote abstinatie hebben volgens hun beweren, reeds het bloed in een verbeterde situatie 

gebracht. Daarbij een weldadige dagelijksche koorts, die met perspiratie afloopt, en dus eene 

algemeene omloop van bloed veroorzaakt. Ook heeft hij geene benauwde congesties naar 

long en borst meer, ademt zonder eenige belemmering of pijn. Al dat doet ons hoop hebben 

dat wij dit voortreffelijke, deugdzame, godsdienstige, lievenswaardige wezen behouden 

mogen.” 

 

Hoe van lieverlede, naarmate het einde wordt voorzien en nadert, de hoop op 

herstel — eens zoo vast — overgaat in stille berusting èn bij den zoon, èn bij de 

moeder, hoe broeders en zusters zwijgend den stervende omringen, dat alles beschrijft 

Julie hare dochter Nina in een drietal brieven zóó aangrijpend eenvoudig, dat den 

lezer (voor wien dan toch al die personen slechts schimmen zijn!) bevangt een heilige 

huivering. In „Grootmoeder” blz. 73—81, zijn die brieven opgenomen. Dáár moge 

ook zoeken wie zich een denkbeeld wil vormen hoe toenmaals een ten doode 

opgeschrevene werd gemarteld door de Faculteit, zij het dan ook met de beste 

bedoelingen. 

 

Op 17 jarigen leeftijd op kantoor in Liverpool gegaan, steekt Eduard twee jaren 

later over naar Amerika, waar hij weldra reeds voldoende verdient om geen verderen 

steun te behoeven. Want — het teekent èn de moeder èn de zonen — terwijl zij zelve 

altijd bereid is te helpen, zijn de kinderen daarentegen ten zeerste verheugd haar van 

die zorgen te kunnen ontlasten! Zoo Gulian, zoo Eduard; zoo ook Arthur, die dan toch 

waarlijk als 2de luitenant bij het corps ingenieurs en sappeurs, niet beschikt over de 

schatten van Golconda. („Op mama mag ik niet meer rekenen, die heeft mij in alles 

voorzien, van pluim tot pantoffel, en een maand onderhoud in de beurs gestoken bij 

het vertrek”, schrijft deze opgewonden in Sept. 1839.) 

In Baltimore geassocieerd met een Amerikaan, doorreist Eduard voor zaken het 

binnenland; ook bezoekt hij New Orleans in opdracht van zijn oom Gulian 

Crommelin. 

Die reizen in het barre jaargetijde waren bij de toenmalige toestanden waarlijk 

geen pleiziertochtjes, en schijnen zijn gestel geknakt te hebben. Te Baltimore had hij 

zich verloofd met eene Amerikaansche: Louise Grass, die met haar broeder (die in 

Holland geweest was) in het zelfde boardinghouse woonde. „Zij heeft eerst — schrijft 

Julie aan hare dochter Nina — de verzekering willen hebben, dat zijne familie er niets 

tegen had. Gulian heeft in zijn naam mijne sentimenten geschreven, die zulks 

compleet aan de kinderen overlaat (indien er niets wezenlijks op te reflecteeren valt). 

Wij hebben eenige van haar brieven — ook aan Gulian het antwoord, en het is, moet 

ik zeggen, allerliefst. Zij is een delicaat denkende persoon en schijnt onzen Eduard 

innig te beminnen.” 

Het heeft niet mogen zijn; en als eene schim zweeft ook zij uit onze oogen. Dit 

is het laatste wat wij van haar hooren: „Ook in Amerika woont eene ziel, die 
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diep neergedrukt zal zijn, zijne Louise; een lief meisje moet het zijn, uit de brieven te 

oordeelen, die Gulian gedurig van haar ontving — gelijk zij ook veel aan Eduard 

schreef — maar die hij te zwak was, of die zijn gevoel misschien te veel aandeden om 

alle te lezen, en die wij onopengebroken bij hem neergelegd hebben, gelijk ook zijn 

ring van haar gekregen.” 

 

—     —     —     —     —     —     —     —     —     — 

 

Van Julie’s overige zonen — Arthur, Hugo, Henri en Emile — (aan Peter wordt als 

stamhouder eene afzonderlijke Afdeeling gewijd) is de levensloop geschetst op blz. 

42, 44, 46 en 67. Slechts enkele bijzonderheden zijn daaraan toe te voegen, 

grootendeels ontleend aan de brieven van Julie aan hare dochter Nina. 

Wat Arthur betreft, deze was — volgens de moeder — van al hare kinderen de 

minst blufferige. (Febr. 1827). Edoch in later jaren werd bij geen hunner ooit eenige 

blufferigheid waargenomen. Dat moet derhalve een jeugdgebrek zijn geweest; gebrek 

uit het tijdperk waarin de onvolwassene nog geen maatstaf kan aanleggen en zich 

vergewissen van eigen kleinheid. Kenschetsend vindt Julie Tutein ietwat blufferigheid 

geenszins een gebrek; integendeel een goede eigenschap, en zie hier waarom: 

 

Dat ongelukkige timide, dat altoos aan zich zelve twijfelt, dat is waarlijk — hoe 

lievenswaardig op zich zelve om modeste te zijn — toch een ongeluk bij het doorkomen in de 

wereldsche zaken. Want hoe zelden geven zich de menschen rekenschap en onderzoeken of 

men wezenlijk een sukkel is of het maar lijkt. Wie kan het schelen wat dan is het gevolg: dat 

men in de laagte blijft, moedeloozer en moedeloozer wordt, tot men wezenlijk in gevaar staat 

een sukkel te worden. In de plaats dat een beetje blufferij ons zelven oprijst, een ander eene 

illusie bezorgt; deze illusie eerst dient om ons te bevorderen, en dan in eene positie zet, 

waardoor wij in het wezenlijke aanwinnen kunnen. Van dien kant ben ik niet ontevreden dat 

mijne zonen in ‘t algemeen een beetje blufferij bezitten, een zekeren moed voor zich zelven, 

steunende op een gevoel dat zij tot alles in staat zijn als zij maar willen; dat zij het reeds zijn 

en weten. Waarlijk, het is een dot en uitzet, waarmede de natuur hen bevoordeeld heeft, die in 

den geest van den tegenwoordigen tijd past. De natuur heeft het hun gegeven; want waarlijk 

in de opvoeding hebben zij het niet verkregen! Ik heb het niet aangekweekt, ik was — je weet 

het zelf, meer van de ontmoedigende, tadelende (berispende) kant, als omgekeerd; want ik 

wilde het wezenlijke. Dat is misschien ook heel nuttig in het gegeven geval geweest, anders 

was de blufferige aanleg misschien te weelderig gedevelopeerd. 

 

Nu wij ons bewust zijn geworden welk een groote rol suggestie en autosuggestie 

spelen, kunnen wij ten volle de meening van Julie onderschrijven. De 19de eeuw, die 

theoretiseerde zonder voldoende praktische kennis, brak daarentegen den staf over 

zulke redeneeringen, schafte o.a. op scholen, prijzen en rangen af als „slechte” 

prikkels! Bewees niet de eerste Napoleon wat zulke prikkels vermogen? Zouden zijne 

mede-arbeiders zoo geijverd hebben zonder de overtuiging, dat hunne verdiensten 

gewaardeerd 
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werden en naar behooren beloond? Was dat niet het halve geheim van zijn verbazend 

succes! 

Daarentegen was wèl sterk ontwikkeld bij de kinderen van Julie Tutein dat 

bewustzijn van eigen waarde, die eerbied voor zich zelf, welke den mensch belet af te 

dalen van den rang hem aangewezen in de natuur. Allen waren in houding en 

manieren, in denken, doen en laten, in de volste beteekenis des woords: gentlemen. 

 

Niemand onder de zeven, (schrijft verder de moeder), was beter dan Arthur 

geschikt voor afgetrokken studies. En hij is dan ook inderdaad de eenige van het 

geslacht, die min of meer in wiskunde belangstelde. Min of meer — want hoewel 

officier-ingenieur, bekoorden hem nimmer de afgetrokken wetenschappen. Hij was in 

hooge mate een „gezellig” mensch; altijd hupsch en opgewekt; te goedig zelfs naar 

het oordeel der onder hem dienende officieren, bij wie hij echter steeds zeer populair 

was. Niet minder populair was zijne vrouw, en zelden is een echtpaar in alle plaatsen, 

welke het lot hun aanwees, snel geworden tot een centrum van gezelligheid. 

Het Fransche bloed der Tuteins en het Iersche bloed der Brownes vormde een 

geheel dat velen — zeer zeker alle neven en nichten, en niet het minst schrijver dezes 

dankbaar moeten herdenken. 

O, die kinderlooze huwelijken! Welk een gloed, welk een koesterende warmte 

kan uitstralen van die schijnbaar ledige haarden! En welk eene beteekenis hebben 

voor het aankomend geslacht zulke ooms en tantes, op wie niet werd gelegd de plicht 

der voortplanting, doch die zoo heerlijk aanvullen de taak der ouders. Immers hunne 

geringere verantwoordelijkheid maakt zulke kinderloozen minder bedillerig, zij zien 

eerder door de vingers; er ontstaat eene soort kameraadschap welke aan neven en 

nichtjes geeft een zalig gevoel van vrijheid, eene echte vacantie; eene vacantie waarin 

men zich rustiger en vrijer kan ontwikkelen, beter zich zelf worden, dan in het 

ouderlijke huis. Gij moge niet alle zaligheid kennen van den kinderzegen, dat de 

mindere angst en zorg herstelle het evenwicht in uw levenslot, hetwelk wellicht ons 

alleen daarom minder benijdenswaardig toeschijnt, omdat wij slechts zien met een 

menschelijk oog, slechts kunnen meten met aardschen maatstaf. Ook voor u werd 

geschreven dat sterkend woord van den Joodschen ziener: Heer, Uwe gedachten zijn 

niet onze gedachten, en Uwe wegen zijn niet onze wegen. Want gelijk de Hemelen 

hooger zijn dan de aarde, alzoo zijn Uwe wegen hooger dan de onze, en Uwe 

gedachten hooger dan onze gedachten. (Jesaja 55). 

 

Wat voor het jongere geslacht — zelfs voor een deel van het oudere — werd 

Staverden, de uitgestrekte Geldersche bezitting van den kinderloozen Jan Rudolph 

Kemper, gehuwd met Julie’s oudste dochter, was in de eerste helft der 19de eeuw voor 

Julie’s 
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kroost Wisseloord, de buitenplaats te Muiderberg van haren kinderloozen zwager 

Gulian Daniël Crommelin, toen in 2den echt verbonden met Catharina Cornelia 

Fransen van Eck, de tante van haar 

petekind Cornelie Brown. En 

dankbaarheid dringt dan ook beider 

afbeeldingen op te nemen in de reeks 

familieportretten, gevoegd bij deze 

Aanteekeningen. 

Op Wisseloord was Keetje — 

om haar den naam te geven, die beter 

bij haar past — de uitgelatene onder 

de uitgelatenen; dáár zal zij het hart 

veroverd hebben van Arthur 

Nolthenius, toen jong luitenant-

ingenieur, met wien zij zich in Aug. 

1848 verloofde. 

Welk een indruk Cornelie 

Brown maakte, bewijst een opgewonden brief, zeer vele jaren later (1866) uit 

Amerika geschreven door Claude August Crommelin, die zijne halfzuster Elisabeth 

Weymar (JH. X. vr.) een denkbeeld wil geven van een der mooie meisjes, die hij te 

Boston ontmoet: „Ik weet haar niet beter te vergelijken dan bij Arthur’s Keetje; even 

gracieus, even geestig, even aardig; zij heeft de zelfde prachtige, sprekende bruine 

oogen vol leven, mist echter den zweem van coquetterie. waarvan gijlieden Keetje 

altijd beschuldigd, en is integendeel een echt natuurkind, met een warm hart. Dat zij 

zich niet rijgt, zal ik na dezen wel niet meer behoeven te vertellen”. 

De verloving met den jeugdigen officier, stelde eene talrijke schare aanbidders 

diep teleur. Een student in de theologie, in wiens aderen zoo hoorbaar ruischte het 

Fransche bloed, schetst in een rijm van 131 regels de ontroering van de naar schatting 

twintig minnaars. En hoogst waarschijnlijk zal de Genestet — want deze is de toen 

maals zoo jolige student-dichter — wel tot dat twintigtal behoord hebben, hoewel hij 

zulks ten stelligste ontkent. Immers wie klaagt ooit zóó over andermans leed? 

Het gedicht, getiteld „aan Beauty” verscheen in den Amsterdamschen 

studentenalmanak voor 1848. Op echt-studentikozen toon schetst de Genestet het „op 

kroeg en straat en theesaletten” rondvliegen der tijding: Hoe ‘t hart der archi-puik 

coquette, — Hoe Beauty’s hart, zoo valsch als glas, — Zich smelten liet tot teedre 

was. — Door ‘t vuur van … gouden epauletten! — Hoe Beauty, eens zoo wild en vrij 

— Zich boeien liet in slavernij, — En naast eens krijgsmans heldendegen, — In liefde 

smart was neergezegen; — En hoe zijn maagdelijk rapier — Gelijk den pijl, een 

schicht der liefde — (Maar waarlijk wel een pijl voor vier!) — Der teedre Beauty’s 

hart doorgriefde.” En 
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verwijtend voegt de teleurgestelde dichter haar toe: Voor al ‘t geflikflooi dier 

galantjes — Had gij niets over dan een lach? — O, schalke, opdat me uw witte 

tandjes, uw fijne lipjes beter zag! — En voelt ge uw zachte borst niet kwellen — En 

knagen door een narouw-pier? — Zoudt gij van wanhoop niet vervellen, — Wen ge al 

de minnaars op gaat tellen — Door u bedorven, geestig dier? Ten slotte komt even de 

aanstaande dominé om den hoek kijken, als hij haar vermaant na het huwelijk met 

„den gouden Tor”, nooit weer brand te slichten — In hartjes nog zoo lief en kleen — 

Jaag ze allen weg; dat is ten leste — De zedeleer — en van je beste! 

Nu, aan dien welgemeenden raad gaf de bezongene gehoor, en het eenige 

waaraan zij zich later wel eens bezondigde, was anderen het huwelijksjuk op te 

leggen, dat zij zelve zoo gracelijk droeg. Een compliment aan haren tot in den 

hoogsten ouderdom galanten, dienstbereiden echtgenoot; doch eene bemoeiing welke 

niet altijd de aldus begiftigden ten goede kwam. Want waar haar eigen huwelijkspad 

geen voetangels kende noch klemmen, verzuimde zij te wijzen op de mogelijke 

gevaren van den aangeprezen weg. Maar haar goed hart en gulle hand stonden altijd 

open voor de teleurgestelden. 

 

Hoe weinig Hollandsch-stijf ook ware de dichter-theologant van Fransche 

afkomst, en hoe vele degelijke eigenschappen onder een waas van wuftheid, verborg 

de „Keetje valsch als glas”, als de Genestet’s domineesche zoude zij vermoedelijk 

minder hebben voldaan. Daarentegen was zij als geknipt voor een officiersvrouw! 

Degelijk onderlegd door haren vader, rector van het Deventersch gymnasium, en hare 

moeder eene professorsdochter — keurig en zuinig huishoudster, daarbij geenszins 

haren aristocratische Iersche afkomst verloochenend, gemakkelijk en taktvol in den 

omgang met hoogen laaggeplaatsten, ouderen en jongeren, juist zóóveel behaagziek 

— en niet meer — als noodig was om den partner het aangenaam gevoel te geven 

zeer welkom te zijn, stond Cornelie Brown (of Browne, gelijk oorspronkelijk luidde 

de naam) Arthur Nolthenius voortreffelijk ter zijde. 

Voor eene officiersvrouw had zij nog deze bijzonder te waardeeren eigenschap: 

hoezeer ook gesteld op een gezellig, smaakvol intérieur, evenmin als haar echtgenoot 

zuchtte zij onder de talrijke verplaatsingen. Toen Arthur — nog jong luitenant-

ingenieur — opnemingen moest verrichten in het lage polderland, zocht zij 

inkwartiering bij de omwonende boeren; sleepte zelfs een piano mede, even als hij 

overal medenam zijn violoncel. Later — ‘t was nog niet de tijd der gecapitonneerde 

verhuiswagens en meubeltransport-maatschappijen: men huurde een stevige tjalk en 

vervoerde per waterweg — had het echtpaar voor al hun meubelen kisten laten 

maken, welke na gebruik, met etiketten en nummers voorzien, op zolder geborgen, 

steeds klaar stonden om op het eerste teeken mobiel te worden. Zoodra de marsch-

order afkwam, werd het huis 
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onttakeld, en in ongelooflijk korten tijd was alles ingepakt, vervoerd en opgezet. Een 

circustent kon niet sneller in elkaar worden getooverd! En nooit werden aan de 

meubels opgeofferd de menschen. Zoo eens ten tijde der Utrechtsche maskerade. De 

woning op den hoek van Nobelstraat en Drift bood een te schoone gelegenheid aan 

alle neefjes en nichtjes om te zien den optocht, dan dat oom en tante hen van dit 

genoegen wilden berooven, hoewel — wegens ophanden zijnde verhuizing — het 

geheele ameublement bestond uit kisten, schilderachtig over den vloer verspreid. A la 
guerre, comme à la guerre was de zinspreuk van den luitenant-kolonel, hoewel 

allerminst een „sabreur”. En op kisten werd het feestmaal uitgespreid, en op andere 

kisten dit verorberd. 

Meen niet dat zulke verplaatsingen geen moeiten veroorzaakten of kosten! 

Integendeel, het echtpaar zag veel menschen, en richtte zich diensovereenkomstig in; 

steeds dan ook in ruime huizingen. Hoe zij Smirna tapijten wisten pasklaar te maken 

voor vertrekken, die soms zalen waren, hoe zij met de zelfde gordijnen ramen 

omhingen van nu eens normale afmetingen, dan hemelhoog, zooals die van het 

Admiraalshuis te Vlissingen, en de Hallo’sche burgt te Nijmegen, ja dat zijn 

geheimen welke schrijver dezes gaarne ten profijte van den lezer zoude verklappen, 

indien slechts geweten. 

Zijne ondergeschikten droegen den officier op handen. Maar „men” vond hem 

wel eens te inschikkelijk, vooral als hoofd van het bataillon mineurs en sappeurs, 

toenmaals eene berucht wilde bende. Misschien eene uiting van Arthur’s Fransch 

bloed, dat een zoo geheel andere, meer vaderlijke verhouding schept tusschen officier 

en minderen, dan de in ons land zoo bewonderde Germaansche opvatting van tucht. 

De muziek gaf altijd welkome afleiding. Niet zoodra verhuisd, of trio- en 

kwartetavonden werden georganiseerd, plaats genomen in het stedelijk orkest — 

waarin violoncellisten altijd welkom waren — muziekpartijtjes bedacht. Doch het 

waren niet enkel de Muzen, die het echtpaar dadelijk de deuren openden, ook de 

omstandigheid dat Arthur behoorde tot het speciale wapen, dat dichter dan de andere 

staat bij de burgermaatschappij, minder „stramm” is, en minder corpsgeest heeft dan 

de andere, zooveel talrijkere. Zoodoende kon het echtpaar vormen een brug over de 

ondempbare klove tusschen opgezetenen en ingezetenen; eerstbedoelden: de 

ambtenaren van her- en derwaarts gekomen in eene hun vreemde en dikwijls weinig 

sympathieke omgeving, de anderen: de eigenlijke burgerij, welke die gezinnen, van 

buitenaf aangewaaid, eenigzins als indringers beschouwt, althans niet steevast en 

allerminst medelevende in hare gewoontenen belangensfeer. 

Doch dat alles ware onvoldoende gebleven, indien niet van het echtpaar 

uitstraalde zulk een levensblijheid, zulk een behoefte om anderen gelukkig te maken. 

Hoe ongeduldig verwachtte niet het jongere geslacht hun bezoek te Apeldoorn, 

waar in de laatste jaren Julie Tutein inwoonde bij haar zoon Peter Marius. Hoe 
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hoort schrijver dezes nog — na zoovele jaren — als hij aan hen denkt, oom’s gullen 

lach en tante’s guitig: zóó, neefje! Het was alsof een zon kwam in huis! 

Waarlijk, ook hun kinderlooze echt was een zéér gezegende …. 

 

Na het heengaan van haren echtgenoot, aan wiens leven een einde maakte eene, 

niet voldoend verzorgde verkoudheid, bracht Cornelie Brown hare liefde over „op het 

kind aan wien als herinnering aan den overledene, zonder haar te polsen, den naam 

was gegeven van Arthur (blz. 60), opdat hij althans op deze wijze mocht voortleven in 

ons geslacht. Zoo groot was hare genegenheid, dat zij — 

hoewel zeer gehecht aan haar fraai porcelein — toen de 

kleine man op visite bij haar een kostbaar kopje en 

schoteltje in gruizelmenten liet vallen, zonder zich te 

beraden hem dadelijk kuste en dankte omdat hij haar 

zoodoende had ontlast van een kopje en schoteltje, „die 

haar al lang hadden geërgerd”. Op welke plechtige 

verzekering der oudtante natuurlijk het druillipje zich 

onmiddellijk ontplooide tot een lachje! Is het wonder dat 

gaarne werd voldaan aan haar verzoek — per testament tot 

den vader gericht — om Arthur ook te doen dragen haar geslachtsnaam Brown? (Zie 

verder de Toelichting tot de afbeeldingen). 

Het waren niet Cornelie’s eerste kopje en schoteltje, die zoo den weg gingen 

van alle porcelein. Wanneer zij ‘s middags visite ontving, het algemeen gesprek voor 

een of ander der bezoekers nam een pijnlijke wending, en het niet mogelijk bleek op 

andere wijze dit te geven eene veiliger richting, liet zij — voor het theeblad gezeten 

— alsof haar het kopje of schoteltje ontglipte, zulks pardoes vallen op den grond. 

Natuurlijk met het gewenschte gevolg. Maar bewijst het ook niet dat de gastvrouwe 

geenszins was van zuiver Nederlandschen bloede? Een stel porcelein zoo te 

schenden!!  

 

——————— 

 

„Van onzen Hugo (de vierdehalf jaar jongere zoon), — schrijft Julie Tutein — 

kan ik zóóveel oordeelen, als dat hij zeker réusseeren zal. Ieder vindt hem wat het 

uiterlijke aangaat, een mooi, gezond, open voorkomen, goedige uitdrukking, vrolijk, 

egaal gestemd. Hij is eerder wat moeielijk van zijn stoel af te krijgen als er op te 

zetten; althans als een mooie lecture in het vooruitzicht bestaat. Hij schroeft zich dan 

zoo vast in een leuningstoel aan de tafel als een oester op zijn bank, dat het krak zegt 

als na herhaalde aanroep: Maar Hugo, hoor je dan niet? Schel toch de meid! — hij 

eindelijk opstaat”. 

Wat kenmerkte den achtjarige, is hem bijgebleven; en geen der broeders gaf in 
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de jaren 1859—60 van zijne overkomst met verlof uit Oost-Indië — een zoo sterken 

indruk van opgewektheid, goedheid en .... gezetheid. Zoo ooit bij iemand, dan zeker 

niet bij hem zoude men vermoed hebben een langdurig verblijf in de tropen. Eerder 

een gentleman-farmer in gestalte en houding. En welk een gulle, sonore lach! 

Het weggaan van de zóó geliefde zuster Nina had de hoofden van alle broers op 

hol gebracht. „Allen willen naar den Oost; Hugo denkt en droomt van niets anders” — 

schrijft de moeder. Begrijpelijk; de jongen is op dien leeftijd waarop — enkele 

bevoorrechten uitgezonderd — de mensch nog iets heeft van een windvaan. Wat later 

wil Hugo, evenals zijn jongere broer, naar zee (om van school af te komen?) Maar 

Gulian, de oudste, die op zich neemt de taak van mentor van ‘t gezin, „beduidde hem 

dat hij reeds door éénen zuren appel gebeten had voor een carrière, en dus dwaas deed 

een tweeden te willen inbijten” 

Dat Hugo’s geest nog niet wakker is, bewijst ook het volgende zinnetje uit 

moeder’s brief: „Hij strengt zich in geen wetenschap noch talent bijzonder aan; maar 

geeft ook geen groote redens tot klachten. Brown (de rector) zeide, hij kon wel beter. 

Mijne meeste kinderen zijn toch raar indolent — zulke goede aanleg, en ik bezorge 

hun toch alle middelen; maar babbelen geen gebrek.” — Welke ouders hebben niet 

óók zoo gezucht? 

Gelukkig was het nog niet de tijd der overlading, der pompscholen; en de 

jongens konden zich ontwikkelen door musiceeren, teekenen, door om beurten 

voordrachten te houden of aan te hooren. „Hugo is in het gezelschap Physica 

ingeschreven, dat iedere veertien dagen voorlezingen houdt, en teekent op het 

Zaterdagsch college, speelt op het concert; heeft nu de fagot ook ter hand genomen. 

Bierman (de muziekmeester) leent hem een oude, en ik zie daardoor hoe gemakkelijk 

zulks aanleert, als men gelijk hij, goede vorderingen op de klarinet gedaan heeft.” 

Dat „concert” zal den gymnasiast niet het hoofd op hol brengen: het is maar een 

onder-onsje; bewijst slechts hoe algemeen nog was de lust tot „zelfdoen”. Zie hier wat 

daaromtrent de moeder schrijft (1838) „De gezamenlijke jongens hebben van 

burgemeester van den Heuvel verlof gekregen de leege vierde kamer van de latijnsche 

school te mogen gebruiken voor wekelijksche muziekuitvoeringen; reeds zijn er 

vijftien piepende en krassende bij elkaar”. 

 

En dan verdwijnt Hugo uit ons oog. Van zijne brieven uit Oost-Indië — 

waarheen hij vertrok in het voorjaar van 1844, na voltooiing zijner rechterlijke studiën 

te Leiden, — bleef slechts één bewaard. Deze geeft bijzonderheden omtrent zijn 

aldaar gesloten huwelijk met Johanna van Sirtema (die hij toenmaals Jenny noemde), 

en omtrent zijne dagverdeeling als Advocaat-Generaal bij het Hoog Gerechtshof. Die 

brief welke hier geheel wordt overgenomen, bewijst — dat evenals bij Daniël — het 
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leven in de Oost waarlijk niet verdoofde, noch den werklust ontneemt aan wie 

waarlijk willen arbeiden. Het schrijven is gericht aan zijn broeder Henri, ter 

gelegenheid van diens verloving met Betsy Weymar — de dochter van Alieda Maria 

Wolterbeek, toenmaals in tweeden echt verbonden met Claude Daniël Crommelin, lid 

van het Huis Daniël Crommelin & Soonen te Amsterdam. (blz. 68.) 

 

Kramat, 28 Augusts 1848. 

  Waarde Hans! 

Ontzaglijk veel genoegen deed mij uw brief. Ten eerste omdat ik zag dat mijne lieve Jenny, 

die zulks zoozeer verdient, zoo broederlijk en hartelijk door hare broeders in Holland in den 

familiekring is opgenomen; ten tweede omdat ik daaruit zag dat gij mijne, ik durf zeggen 

verstandige gangen zijt gevolgd. 

Ja, beste Hans, dat is wat anders als „Stuurman Harrij, gei dat boven-Grietje wat op”, of 

„verf de verschansing van binnen”. En ofschoon dit de oorzaak zijn moge, dat ik — zoo God mij 

het leven spaart — u eerst over jaren weer zal zien (want zijn broeder Henri, toen stuurman ter 
koopvaardij, bezocht hem geregeld op zijne tochten naar de Oost) zoo is toch het denkbeeld dat 

gij een gezeten Amsterdammer zijt geworden, die een lieve vrouw hebt, welke u recht gelukkig 

maken zal, zoodanig verheugend, dat dit het onaangename der lange scheiding vergoedt. Ik 

herinner mij Betsy Weymar zeer goed. Ik zag haar als kind; toen beloofde zij een mooi meisje te 

zullen worden, en had veel bevalligs. Als zij even goed is, en u gelukkig maakt, Hans, dan zal ik 

recht veel van haar houden. Uw huwelijk zal waarschijnlijk wel niet zoo spoedigen voortgang 

hebben als het mijne. Den 12e Februari was ik geëngageerd, den 14e teekende ik aan, den 21 Maart 

trouwde ik en reisde ik reeds van Soerabaya naar Samarang, van waar ik den 3e April te Batavia 

arriveerde. Maar wat schrijf ik u dit; reeds lang weet gij mijne lotgevallen uit mijne brieven aan 

Mama. 

Even verheugd als over uw engagement, was ik over dat van Arthur. Hij heeft 

waarschijnlijk Keetje Brown beleefder behandeld als gij in 1828 deed. Hij zal wel niet achter den 

kachel gekropen zijn, en tegen mevrouw „’tis mis!” en tegen mijnheer „L(uize)bos” gezegd 

hebben…. Want gij herinnert u den old song: Er was een kleine jongen, Die kwam eens bij 

mevrouw Brown! 

Arthur schrijft mij dat Emile met Mimi of Sophie (de andere jonge dames Brown) in een 

tilbury naar het Loo is geweest. Als de snaak deze gelegenheid maar niet te baat genomen heeft 

om zich aangenaam te maken; en daar hij in de Polstraat wonende (te Deventer) het 

Browniaansche huis dikwijls voorbij flaneert, die impressie maar niet bij ZEd. en bij haar hoe 

langer hoe sterker maakt. Enfin, ik heb er niets tegen. 

Maar nu alle gekheid op een stokje. Ik ben zeer blijde dat gij trouwt. Zelf getrouwd, en nog 

zeer kort geleden (6 maanden — schrijft hij tusschen haakjes) garçon zijnde, ben ik in staat over 

beide toestanden in verband tot elkaar te oordeelen. Waarlijk ge begrijpt niet wat het zegt, iemand 

bij zich te hebben, die oneindig veel van ons houdt, voor wie wij leven, die voor ons leeft. 

Veel genoegen ook doet het mij dat zoowel gij als Arthur beschaafde vrouwen trouwt. Ge 

begrijpt niet hoe aangenaam het is met dat geliefde wezen te kunnen spreken en redeneeren, niet 

alleen over onderwerpen tot de liefde, die zij met ons deelt, betrekking hebbende, maar ook over 

alles wat ons voor komt; en hiertoe kan alleen beschaving in staat stellen. Dit zie ik dagelijks bij 

mijn Jenny. Een goede opvoeding en veel beschaving, bij bedaarheid en groote opmerkzaamheid, 

stellen haar in staat om zelfs in zaken, die vroeger haar onbekend, aan haar oordeel onderworpen 

worden, spoedig en flink eene deugdelijke opinie uit te brengen. 
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Gij zult denken, Hans, dat ik u daar een Minerva’tje als schoonzuster gegeven heb, met 

helm, piek en een uil aan hare voeten (zie mij s.v.p. niet voor den uil aan). Dit is echter het geval 

niet. Met al hare bedaardheid, is mijne Jeanne toch zoo opgeruimd en vrolijk, dat wij beiden soms 

zitten te gieren van het lachen. Ja Hans! kondet gij eens over komen en „kassi ajer minoem” of 

„api” roepen, wat zoudt ge mij gelukkig vinden. 

Jammer dat ik door mijne betrekking vaak belet word mijn geluk ten volle te genieten. Dat 

Advocaat-generaalschap geeft mij ontzaglijk veel werk. Reeds ten half zeven of zeven uur stap ik 

in mijne bendy en rijd naar bureau, waar ik tot 3½ , soms tot 5 uur blijf. Kom ik om 3½ uur te 

huis, dan moet ik avonds ook werken. Gij begrijpt dat wanneer ik om 3½ uur te huis kom, ik te 

moede ben om te praten, en slaap. Dan wordt het allicht 4 uur à eer ik opsta. 

Wanneer men dan nagaat, dat bij een zoo zittend leven (wil men gezond zijn) sterke 

beweging, en dus een goede avondwandeling hoort, dat ik daarna eet en werk, dan kunt ge nagaan 

dat mij slechts weinig tijd overschiet om bij Jeanne te zijn. 

Waarde Hans, ik mag haar dan ook niet meer tijd afnemen, dan ik het reeds deed, en eindig 

dezen. 

Groet uwe Betsy hartelijk voor mij. Haar, evenals Keetje Brown, zal ik — wanneer zij 

trouwt, een langen brief schrijven. Vóór dien tijd kan ik waarlijk niets doen dan haar blootelijk 

door u doen groeten. 

Nogmaals adio, Hans. Schrijf mij trouw, en denk soms aan mij en mijne u allen 

liefhebbende Jenny. 

Uw liefh. Broeder 

HUGO. 

 

Van zulke brieven wordt men nooit verzadigd. Telkens kan men die weder 

opnemen. Zij blijven eeuwig frisch, hoe ook de inkt verbleeke, het blad vergeele. 

Want zij zijn uitingen der ziel, en evenals deze, onsterfelijk. 

 

Met tweejarig verlof teruggekeerd in verband met den gezondheidstoeftand 

zijner echtgenoote, vertrok Arthur in Juli 1860 wederom daarheen, gezond en sterk. 

Een vijftal brieven uit de jaren 1860—61 veroorloven ons hem daar te volgen; 

de korte tijd, welke hem nog werd vergund te leven. Het zijn opgewekte brieven, met 

hartelijke zorgzame zinnetjes over zijne vrouw, die achterbleef op raad der dokters 

voor een badkuur te Spa, doch die vervolgens, op dringend verzoek van haar man, nog 

een winter doorbracht in ons koelere klimaat, ten einde zich te sterken tegen het 

Indische, waartegen zij onvoldoende was bestand gebleken. 

Alleen, en onder zéér slechte voorteekenen, werd de tweede gang gedaan naar 

de Oost. Hoewel het kanaal van Suez nog niet was voltooid, begaf men zich toch 

reeds toenmaals over de Middellandsche en Roode zee per stoomboot naar Indië. 

Doch waarlijk niet met eerste-klas schepen! „Gij weet door mijne brieven aan mama 

— schrijft Hugo aan zijn zwager Kemper en diens echtgenoote — dat ik, na een schip 

onder mij te hebben zien wegzinken, daarna op het punt te zijn geweest een tweede 

schip dezelfde kattenkuur te zien vertoonen, eindelijk met een derde, weder lekkend 

vaartuig te Batavia werd aangeland.” 

Dáár wordt hij met open armen ontvangen door zijne vroegere vrienden, die 
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niet wilden dat hij intrek zoude nemen in een hôtel, maar de volgorde hadden 

vastgesteld, waarin hij bij hen zoude logeeren. 

Een opdracht van het Goevernement (het samenstellen eener nieuwe wetgeving 

voor de Bezittingen buiten Java en Madoera) deed den ambtenaar op wachtgeld 

verhuizen naar Buitenzorg. 

 

Daar ik er mag blijven tot mijne Commissie is afgeloopen, en om die af te werken, vele 

stukken moet hebben, die men ook bij het Goevernement gebruikt, men onder het bestuur van 

den heer Pahud alles hoogst miserabel afdoet, zoodat ik steeds naar bescheiden moet wachten, 

zal ik vooreerst hier nog wel wat blijven. 

Trouwens — gaat hij voort — ik heb het hier niet kwaad. Buitenzorg is, zooals ik u al 

wel eens vertelde, idealig mooi. Ik heb er een allerliefst elegant huis, gelegen midden in een 

perfect onderhouden tuin, die beroemd is door de massa mooie rozensoorten, en die mij thans, 

nu alles bloeit, midden in een rozenbosch — de boomen worden zeer hoog — doen zitten. 

Voeg daarbij eene avenue van oleanders (dubbele roode) waarvan sommige twintig voeten 

hoog, daarbij breed uitgegroeid, en overdekt met bloemen. Zoo een huis en tuin in een mooie 

streek van Gelderland zoude een waar Paradijs zijn …. Gij zult dus zeggen: ik heb het goed! 

En toch, beste zusje, weegt het alleen zijn mij razend zwaar; wat zal ik gelukkig wezen 

wanneer ik mijne Jeanne om en bij mij hebben zal. 

Helaas, het heeft niet mogen zijn. Zijne vrouw heeft hij niet weder gezien. 

Evenmin werd zijn hartewensch vervuld: na afloop der vijf jaren, welke hij nog in 

Indië moest dienen, zijn leven te eindigen in Gelderland „niet in een kleine stad of 

dorp — na eene gevangenis vind ik niets onpleizieriger”, schrijft hij. „Midden in de 

hei zou ik mij recht gelukkig kunnen voelen”. En zijn ideaal is de Rotterdamsche 

kopermolen, halfweg tusschen Apeldoorn en Vaassen. En volkomen zal met hem 

instemmen, wie zich herinnert hoe toenmaals dit landgoed met hoog geboomte, 

uitgestrekte vijvers en eigenaardig uit vijf aaneen gebouwde paviljoenen gevormd 

heerenhuis, lag als een oase aan den eenzamen weg op de onmetelijke heidevlakte. 

Toch is Hugo allerminst een „eenzame”. Integendeel zeer waardeert hij dat men 

in de Oost zoo familiaar mogelijk met kennissen en vrienden kan omgaan „iets 

hetgeen in Indië veel aangenamer en gemakkelijker dan in Holland geschied”. 

Zijn laatste brief aan zijne zwager Kemper is uit Soerabaya op reis 

gedagteekend. (11 Oct. 1861). De Indische regeering heeft hem eene hoogst 

belangrijke commissie opgedragen: het onderzoek omtrent den toestand in Menado. 

 

Minder gunstige berichten omtrent dat gewest ingekomen, hebben het Goevernement 

doen besluiten derwaarts een Commissaris te zenden, met de macht om dadelijk de noodige 

voorzieningen te nemen, wijders omtrent den toestand dier provincie de meen nauwkeurige 

informatien in te winnen, rapport uit te brengen en de vereischte voorstellen te doen. Maak u 

evenwel niet bang voor mijne persoon. Het is een hoogst pacifique missie, geheel van 

administratieven en justitieelen aard. Ik behoef u niet te zeggen, dat deze zending mij hoogst 

aangenaam is. 

Daargelaten het vereerende en de goede finantieele condities, heb ik het voordeel 

kosteloos een groot deel onzer bezittingen te zien, daar onze reis mij op een menigte 

buitenposten brengt, en verder 
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de zoo rijke en interessante Noord-Oosthoek van Celebes au fond leert kennen. Ook voor 

mijne Wetgevingsbezigheden, die ik, na terugkeer, hervatten moet, is de reis mij aangenaam. 

 

Vier November hoopt Hugo Menado te bereiken: „Het is een reis als van 

Londen naar Alexandria”. 

 

Het onverwacht noodlottig einde leert een uitvoerige brief uit Menado, in copie 

bewaard, en blijkbaar door een hoog geplaatst persoon geschreven. (De copie is niet 

geteekend). Daaruit volgt dat de Regeeringscommissaris te Kema ziek geworden, zich 

den 13 Januari 1862 liet transporteeren naar Menado. De dysenterie werd 

overwonnen, niet de hevige koortsen, welke den lijder dikwijls in ijlenden toestand 

het bed deden ontvluchten. Geheel uitgeput, overleed Hugo den 6en Februari. 

Het ontbrak niet aan goede zorg en oppassing, en volgens den dokter zoude hij 

hersteld zijn van de ziekte, welke de miasmakiemen te Kema hadden veroorzaakt, 

indien de lijder niet door de ijlende koortsen zoo dikwijls de legerstede had verlaten. 

Niet allen oordeelden zooals deze dokter. Niet slechts gemompeld, doch vrijwel 

openlijk werd gezegd dat de Regeeringscommissaris was vergiftigd, door of op 

aanstoken van een persoon, schuldig bevonden aan ernstige misgrijpen. En nog 

veertig jaren later deelde een voormalig hooggeplaatst Indisch ambtenaar aan 

schrijver dezes naam en toenaam mede van den verdachte. Men weet: het toedienen 

van Indische vergiften welke geen sporen nalaten, was en is geenszins ongebruikelijk. 

Toch laat het zeer nauwkeurig beschreven verloop van de laatste ziekte van den 

Regeeringscommissaris gegronden twijfel toe. Te meer, aangezien; — blijkens zijn 

brief van 28 Mei 1861 uit Buitenzorg — hij daar reeds een veertiental dagen aan 

koorts en hevige kiespijnen leed; koortsen, welke (blijkens zijn laatsten brief van 11 

Oct.) zeer hem hadden verzwakt. 

De verre reis werd dus vermoedelijk ondernomen onder ongunstige 

omstandigheden; de miasmen en het volbloedig gestel — hij was zéér gezet, reeds in 

zijn — deden het overige. Trouwens terecht merkt Renan op (Les Céfars): En faveur 

jeugd de l’axiome souvent trompeur is fecit cui prodest, l’opinion publique n’admet 

jamais que la mort travaille d’une manière désintéressée.1) Niet onbetreurd ging 

heenen de „kundige en buitengewoon ijverigen ambtenaar, een fatsoenlijk man in de 

striksten zin des woords, zoo zacht, zoo minzaam 

 

                                                

 
1) Tot meerdere zekerheid, werden met het oog op de thans zooveel grootere kennis der tropische ziekten, 

vóór het doen drukken dezer Aanteekeningen, het rapport over Hugo’s laatste ziekte en zijne voorafgaande brieven 

in handen gesteld van desbevoegden. Een dezer, met groote Indische ervaring, schrijft „er zijn hier geen 

symptomen aan te wijzen, die op vergiftiging duiden. Ik zou denken dat het malaria tropica geweest is met 

buikverschijnselen, die misschien wel alleen door de aambeien een dysenterisch uiterlijk vertoond hebben”. 
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van karakter”, gelijk de ongenoemde zich uitdrukt in den brief omtrent Hugo’s laatste 

dagen. En niemand minder dan de bekende staatsman, Mr. L.W.C. Keuchenius — in 

wiens gezin Hugo Nolthenius bij zijn terugkomst in de Oost gastvrij was opgenomen 

— gaf in het tijdschrift Het Recht in Indië een uitvoerig, hoogst waardeerend 

overzicht over den belangrijken Indischen levensloop van den nauwelijks 

veertigjarigen man „die de zeldzame gave had om allen, die in zijn omgang deelden, 

door banden van achting en genegenheid aan zich te binden; en die zóó minzaam was, 

dat hij — gelijk men ‘t zich te Menado toefluisterde, toen men daar zijn stoffelijk 

overschot vergezelfde naar de laatste rustplaats, zelfs de harten won van hen, die hem 

als hun rechter moesten vreezen”. 

Op blz. 44—46 werden de voornaamste gedeelten van dit artikel overgenomen, 

hetwelk hoewel ongeteekend, met voldoende reden wordt toegeschreven aan 

bovengenoemden, zeer tot oordeelen bevoegden persoon, wien bescheidenheid, om 

licht te begrijpen redenen, hem verhinderde daaronder te plaatsen zijn naam. 

 

Een ontzettende slag was Hugo’s overlijden voor de zoo hoog bejaarde moeder. 

En allerminst was dat te vroeg heengaan zonder beteekenis voor de jongere leden van 

ons geslacht. Want wat verruimt meer den gezichtskring, prikkelt nuttiger de 

verbeelding, dan in de jeugd oudere familieleden te hooren verhalen van hunne 

wederwaardigheden in verre gewesten? Gulian met zijne rijke Liverpoolsche ervaring, 

zijn diep geloof, zijn groot enthousiasme, Eduard in Amerika gehuwd en gevestigd, 

Hugo uit de Oost terugkeerend, versterkend de Indische herinneringen van ons 

geslacht: die van Daniël, van Balthazar en Willem Hendrik — allen verbonden aan de 

Oost-Indische Compagnie — hoe hadden zij ons wegbereiders kunnen zijn! Es ist 
dafür gesorgt dass die Bäume nicht im Himmel hinein wachsen, merkt schamper op 

de Duitscher. 

 

 

IV. DE JONGSTE ZONEN. HENRI (1824—1889, blz. 67). Van scheepsjongen 
tot stuurman ter koopvaardij. — Huwelijk. — Koperfabrikant. — Claude Crommelin 
en da Costa. — Latere jaren en liquidatie van het Huis Daniël Crommelin en Soonen. 
— Eene memorie omtrent den toestand van het handelsbedrijf in 1854. — De firma 
Tutein Nolthenius & de Haan. — Mr. August Crommelin. — Zeeman’s kort en goed 
recht. — EMILE (1826—1908, blz. 46). Ontwikkeling van zijn muzikaal talent. — 
Deventer kermis. — De heer „bij toeval of ingeving”. — Zwerversnatuur. — 
Composities en opdrachten. — Eene première tot benefiet van het Amsterdamsche 
corps de ballet. — Oud worden en jong blijven. 

 

De veertienjarige Henri leert fluit spelen „dewijl de piano hem op zee niets 

helpen kan”. Jammer genoeg, want in het fantaseeren op dit instrument was hij toen 

reeds een meester, en is dat gebleven. 
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Maar de jongen was voor de zee bestemd. Want toen ter tijde was voor den 

Amsterdammer òf de kantoorkruk òf de zee levensdoel. „Het grove matrozenwerk — 

schrijft Julie Tutein in Maart 1838 — zal wel de handen stijf en onhandig maken, 

maar ik zie toch dat met zijn liefhebberij en wat hij reeds kan, en wat hij door 

gelegenheid nog doen zal, hij als oude scheepskapitein in gepast tempo op zijn 

huisorgel een psalm zal kunnen spelen”. Stoer en flink, gelijkt hij op den ruim twee 

jaar ouderen Hugo; óók in karakter. ‘t Volgend jaar plaatst zijn broeder Gulian den 

vijftienjarigen jongeling op een der schepen, van welke hij reeder is met de heeren 

Luden en van Geuns: de Suzanna Catharina, onder kapitein Corbière. 

 

„Ik zie er uit — schrijft hij zijne moeder (April 1839) als de gemeenste jongen, maar 

doe ook al het gemeenste werk; moet de kerkvloer op de knieën schrobben1), maak touw, 

enfin dingen waarvan men zeggen zoude hoe kan men zich daarmee pleizierig gevoelen? Ook 

weet ik niet hoe het komt, maar ik heb er pleizier in. „Hoe gelukkig is dan zijne carrière 

gekozen; — vervolgt Julie Tutein na deze aanhaling — ik zoude ook niets geschikts voor hem 

weten. Thans strengt bij zijn lichaamskrachten aan, buigt en wringt zich op alle manieren, 

naderhand komt het denken, de berekeningen meer te pas, waarin hij zeer goed thuis zal zijn 

op zijn tijd, want hij heeft een opperbest verstand en vrij gemakkelijke bevatting. Hij is ook te 

dineeren geweest bij Geel-Gildemeester op pâté de foie gras (het schip lag nog te 
Amsterdam); hij gedraagt zich dan als een gentleman, en schijnt heel wel te gevoelen hoe hij 

zich als fatsoenlijke jongen en als scheepsmaat onderscheiden moet. 

 

Als zij weinig tijd later komt te Amsterdam, bezoekt zij natuurlijk het schip en 

haar jongen: 

Wat ik aardig vond, was dat de eerste stuurman is kleedermaker’s Westenberg uit de 

Engelsche kerk stiefzoon. Die man had zulk een dankbaarheid voor Papa, wiens laatste acte 

een weldaad — wat weet ik niet — voor hem was. De timmerman en vele matrozen waren 

Denen, knappe kerels, die ik in het Deensch aansprak en hun mijn lille dreng (d.i. kleine 

jongen) aanbeval. Het deed hun recht pleizier hun landstaal met mij te spreken, en zij 

beloofden mij allen Henri onder hun protectie te nemen. Hadden mijn vader gekend en zelfs 

eenigen onder hem gediend. Ja, wisten den tijd dat hij elf schepen naar de Oost liet varen. En 

nu is het laatste van heel Kopenhagen te niet gegaan. Alle groote handel weg, geen volk van 

belang meer. Noodig zij in vreemde landen dienst namen — voegt zij er droevig aan toe. 

 

Voor ‘t eerst uitgezeild, half Juli 1839, is Henri 11 Sept. 1840 uit de Oost terug. 

Niet alsof het jongmaatje gespaard bleef, wat ieder zeeman heeft door te maken, al 

had de zorgzame moeder gehoopt daarvoor haar lille dreng te vrijwaren! Het leven 

aan boord is nu eenmaal zeer ruw; en Luckner’s ervaringen, verhaalt in het boek 

genoemd op blz. 661, kunnen ons een begrip geven van hetgeen de Deventersche 

jongen doormaakte, die, helaas, de zijne niet beschreef. En — gelijk bij iedere flinke 

                                                

 
1) Bij zeilschepen heette „de kerk” de overdwars langwerpige ruimte in het achterschip, ter plaatse van de 

bazaansmast, de longroom, welke tot algemeen verblijf en eetkamer diende van passagiers en officieren. Zondags 

werd daar kerk gehouden. 
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borst — met hetzelfde gevolg! Allerminst afgeschrikt, is Henri integendeel vast 

besloten om met Corbière opnieuw een tocht te doen, al had de vijftienjarige — 

schrijft de moeder — gelijk hij later vertelde, in den eersten tijd veel van het volk te 

lijden gehad. 

 

„Ik vond onzen Henri gezond en heerlijk uitziende, zeer vrolijk en spraakzaam. Daar 

Corbière waarschijnlijk eerst in Januari vertrekt — heet het in een volgenden brief van Julie 

Tutein — was de tijd te kostbaar om zonder wezenlijke bezigheden te laten heen gaan. En 

daar wij hem ernstig afgevraagd hebben, waartoe hij zich in het vervolg bestemmen wilde, en 

hij antwoordde: dat hij de zee boven alles de voorkeur geeft, dat hij gevoelt dat dit voor zijn 

gestel het beste is, en daar bij geen zittende levensloop en werkzaamheden hebben wil, neemt 

hij lessen in de stuurmanskunst.” 

 

Een tiental jaren — tot den vijf en twintigjarigen leeftijd, doorkruiste Henri de 

wereldzeeën, maakte reizen naar 

Amerika en onze Oost, opklimmende tot 

eersten stuurman. Toen maakte den 

zeeman landvast de bevallige 

voordochter die Alieda Maria 

Wolterbeek, weduwe van J.J. Weymar, 

medebracht bij haar huwelijk met Claude 

Daniël Crommelin. Aan zijn 

kinderloozen zwager Jan Rudolph 

Kemper, altijd zoo bereidvaardig 

steunende eigen en aangehuwde familie, 

was het te danken dat Henri’s 

huwelijksdroomen werkelijkheid werden. 

Want hij nam hem als deelnoot op in 

zijne koperzaak (zie blz. 36). 

Zoo vestigde de oud-zeeman zich 

voor goed te Amsterdam, nog niet geheel vervreemd van het zoute element, want de 

„Amsterdamsche kopermolen” vervaardigde in hoofdzaak platen voor het bekoperen 

van den houten huid der zeilschepen, ten einde zoodoende te beletten den aangroei in 

de warme wateren, welke zoo zeer verlangzamen de vaart. 

Groeide Henri’s gezin, de verdiensten slonken. De fabriek, bij Vaassen gelegen, 

en gedreven door de waterkracht eener Veluwsche beek, kon niet langer wedijveren 

met de nieuwere met stoomvermogen voorziene inrichtingen, al waren zéér gezocht 

hare zoo deugdelijke bodems voor Indische suikerpannen. En zoo moest — waar 

moderniseering van het bedrijf was uitgesloten — worden uitgezien naar een anderen 

werkkring.1) 

                                                

 
1) De bescheiden betreffende de kopermolen te Vaassen (1778—1864) werden in 1920 gedeponeerd in het 

Nederlandsch Economisch-Historisch archief te ‘s Hage. 
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Dit laatste leidt er toe hier te vervolgen de schets der lotgevallen van het Huis 

Daniël Crommelin & Soonen, afgebroken op blz. 684. Henri’s stiefvader Claude 

Daniël Crommelin was in den loop der tijden overgebleven als eenigste firmant van 

het eenmaal vermaarde Huis. Toen diens vader Claude Crommelin in 1824 overleed, 

had hij zoo zijn plaats ingenomen op het kantoor; drie jaren dus vóór het plotseling 

sterven Willem Hendrik Nolthenius. 

De negen en twintigjarige firmant was voortreffelijk voorbereid voor zijne 

zware taak. Zie hier wat Dr. W.C.G. Byvanck verhaalt in zijne omvangrijke studie 

over de jeugd van Isaac da Costa omtrent den zooeven (1822) uit Amerika 

teruggekomen Claude „waarheen oneenigheid met zijne familie en ongedurigheid in 

den eigen kring hem hadden gedreven”. (Ware echter die schrijver beter bekend 

geweest met de werkzaamheden van het Huis Crommelin, hij zoude vermoedelijk 

zijne verbeeldingskracht niet zoo den vrijen teugel hebben gelaten. Want wat was 

natuurlijker en lag meer in de familie-traditie, dan door eigen bezoek den band aan te 

houden met de Amerikaansche verwanten en de zoo talrijke correspondenten over 

zee? Gelijk ook later — zooals wij zien zullen — Claude Daniël’s eenige zoon 

August daarheen zal gaan). Doch welke de redenen ook ware van Claude’s reis naar 

Amerika, hij kwam opgewonden terug van zijn overzeesch verblijf:  

 

Het was Amerika en altoos Amerika — schrijft dr. Byvanck — onderstreept met een 

beetje ironie over het jeugdig opgewondene der beschaving daarginds. Hij verhaalde hoe hij 

nauwelijks den voet over de grens van een der zuidelijke Staten gezet had, of de couranten 

namen de een van de ander de tijding van zijn komst over, en er werd hem in iedere stad een 

plechtige ontvangst bereid. De toehoorders kregen respect voor zulk een reiziger, hoewel 

Crommelin zelf zijn onthaal in die achterhoeken van het nieuwe werelddeel als een grap 

opvatte. 

(Die toehoorders waren de gastheer: Willem de Clercq, de bekende improvisator, 

boezemvriend van Claude, en da Costa, dien de eerstgenoemde in kennis wilde brengen met 

den ervaren handelsman, in de hoop dat op den duur diens bezadigdheid zoude temperen het 

overdreven fantastische van den jeugdigen dichter.) 

„Er waren ten minste eenige punten van overeenkomst, of liever van samenstemming 

naast het principieel verschil. Ook door Crommelin’s aard liep een trek van diepe 

melancholie. Hij had het onrustige, trotsche en verachtende in zich dat een kenmerk van den 

tijd was, en dat zijne uitdrukking gevonden heeft in het Byroniaansche type. In zijn 

voorkomen lag voornaamheid. De kop deed da Costa aan Byron’s portret denken. Hij vond er 

het noordsch-aristocratische in: klare trekken met een zweem van stugheid en verzet, en 

tegelijk met een aanduiding van verborgen zwakheid. 

Doch toen da Costa in het gesprek te berde bracht een roman van Joseph de Maistre les 
séductions politiques, waarin de verleidingen van het liberalisme aan de kaak werden gesteld, 

merkte Crommelin droogjes op: les séductions ne m’ont pas séduit, en de dichter, die geen 

tegenspraak, zelfs geen onontvankelijkheid kon verdragen, trok zich in zijn ridderburgt terug. 

Heel uit de hoogte begon hij over zijn principes te spreken en te doceeren. Claude Crommelin 

daartegenover had er pleizier in vol te houden dat „de ware verlichting en verheffing der 

menschheid ons uit Amerika zou toeschijnen”. Het woord Amerika bracht da Costa geheel 

van streek, — een echte Bilderdijklaan kon den naam van 
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Washington niet hooren noemen zonder aan eene persoonlijke beleediging te denken. Hij 

werd toornig en ontwikkelde zijn stelsel met fijne, kwasi-gematigde argumenten, maar zoo 

scherp dat het den schijn had alsof hij zich de wereld niet anders kon voorstellen dan overdekt 

met ridderburgten, die den schrik hielden onder eene bleeke, nietswaardige bevolking. 

„Wat verbeelden die menschen zich wel!” zeide Claude Crommelin toen da Costa was 

heengegaan. 

En da Costa van zijne zijde, toen de Clercq deze zachtkens kapittelde, erkende dat zij 

beter deden om alle discussie over politieke principes na te laten. „De heer Crommelin nam 

voor louter dialectica op, wat bij mij de innige kracht der waarheid is. Waar de plicht het 

vordert, zal ik mij nimmer van het eens gekozen spoor laten verdrijven. Doch onder een 

vriendschappelijke conversatie komen zij niet te pas. Het is mijn vaste voornemen onze 

gesprekken voortaan te bepalen tot die litteratuur, waarvoor wij alle drie zooveel hart 

hebben.” 

Hoeveel meer voelen wij ons verwant aan den bereisden koopmanszoon dan aan 

den droomenden dichter van oosterschen bloede! Als maar een grooter getal onzer 

landgenooten Crommelin’s voorbeeld hadden gevolgd, hadden ingeademd de frissche, 

tot daden drijvende atmosfeer daarginder, zoude dan ons land niet eerder herwonnen 

hebben zijne energie? Niet alsof Claude de eenige was, die gevoelde dat buitenslands 

was te zoeken wat binnenslands niet meer was te vinden: Eduard Nolthenius bewees 

zulks, ook Gulian Nolthenius en de vele Hollanders die deze in zijne Liverpoolsche 

brieven noemt, en eveneens bij Engeland in de leer gingen: de jonge Laboucheres, 

Bunge, de assuradeur Bruin, Paul van de Velde. Er waren zelfs te Liverpool 

Hollandsche firma’s, die — zooals Gulian schrijft — Hollandsche jongelui zochten: 

D. Willink, Sandbach Tinne & Co. En — zeer teekenend — komt zelfs een 

Amsterdammer hem met zijne vrouw bezoeken op de huwelijksreis! De reeds vroeger 

vermelde Boissevain, die nota bene zijn zwager van Heukelom medebrengt. Beiden 

niet om van het landschapsschoon te genieten, maar omdat daar zooveel is te zien op 

het gebied van nijverheid en handel. En vermeldt Gulian in zijn brief aan Smissaert 

slechts met enkele woorden deze visite, welk een sterken indruk Liverpool maakte op 

die bezoekers, bewijst Bossevain’s dagboek, overgenomen door zijn neef Charles in 

„Onze Voortrekkers”. Maar één zwaluw maakt geen zomer, en bijna eene eeuw heeft 

onze geestesstemming geleden onder de gevolgen der gebeurtenissen, welken de 

glorieuse Republiek der Geuneerde provinciën wegvaagden van de wereldkaart. Wie 

betwijfele, leze het artikel van Dr. M.G. de Boer in het Jaarboek 1928 van het 

Departement Amsterdam der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 

ter herinnering aan het honderdvijftigiarig bestaan. — Slechts meent die schrijver ten 

onrechte dat het einde van den jammer samenvalt met het openen van het 

Noordzeekanaal. Integendeel, het duurde nog vele jaren vóórdat de gelukszon de 

nevelen verjaagde; en mijne afscheidsgroet aan het geslacht der Conrads, gebracht in 

„de Gids” voor 1903, levert daarvan voldoende bewijzen. 

 

Twaalf jaren lang werd het Huis Daniël Crommelin en Soonen beheerd door 
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Gulian Daniël de oom, en Claude Daniël de neef. Toen (1836) werden in de firma 

opgenomen een jongere broeder van dezen: Gulian Cornelis (dezelfde die zoo dikwijls 

genoemd wordt in de brieven van Gulian Nolthenius aan zijn vriend Smissaert, en die 

met eene zuster van dezen was getrouwd). Ook een neef: Robert Daniël Wolterbeek, 

wiens moeder afstamde van den stichter van het Huis. 

Tien jaren later (1846) sterft „oom Giet” op Wisseloord, het buitenverblijf te 

Muiderberg, dat hij had laten bouwen, en niet lang na het overlijden van den 

kinderloozen man werd afgebroken — doch hetwelk zóózeer den stempel van 

voornaamheid had gedrukt op het plaatsje, dat toen tegen het einde der 19e eeuw ook 

de bouwspeculatie grasseerde, in de advertenties dit n.b. afgebroken buiten genoemd 

werd tot aanbeveling! 

Dus zette het drietal de zaken voort; doch met minder goeden uitslag, gelijk de 

balansen uitwijzen. Wat had tot gevolg — wellicht ook tot oorzaak — eene minder 

goede verstandhouding tusschen de vennooten. 

Gulian Cornelis trad dan ook uit in den aanvang van 1849, nadat een paar jaren 

belangrijke bedragen waren ter zijde te leggen voor dreigende verliezen. Hij vestigde 

zich op de Lathmer onder Wilp bij Deventer, en bouwde er eene ruime huizinge voor 

zijn talrijk gezin. Dit werd eenige jaren na zijn overlijden door brand geheel verwoest, 

waarbij helaas, vele familieportretten te loor gingen. Het tegenwoordige kasteel in 

oud-Hollandschen stijl werd door een kleinzoon opgetrokken, niet ver van de plek 

waar vroeger stond het huis. 

Na opnieuw eenige ongunstige jaren voor de firma, overlegden in 1854 de beide 

overgebleven leden wat te doen stond: of nieuwe banen in te slaan, of de zaken van 

lieverlede af te wikkelen. Want tegen het midden der 19de eeuw was de conjunctuur 

ongunstig voor den Amsterdamschen handel. Gelijk Dr. Posthumus opmerkt 

(Economisch-Historisch Jaarboek, 7de deel) zagen de handelshuizen, die in den 

Indischen en in den Amerikaanschen handel als tusschenpersonen optraden, 

grootendeels te niet gaan dien commissiehandel. Wat Indië betreft, breidde de 

werkkring der Nederlandsche Handelmaatschappij — sterk gesteund door de 

Regeering — zich sedert 1830 zoodanig uit, dat aan particulieren het concurreeren 

werd hoogst bezwaarlijk. (Hoe gedwee voer dus ook in dat opzicht de Staat der 

Nederlanden in het zog der zoo gesmaade Oost-Indische Compagnie!) En in de 

Vereenigde Staten was de handel steeds minder en minder geneigd om evenals 

voorheen, goederen te zenden naar Amsterdam in commissie. Te meer daar Bremen 

had georganiseerd een directe vaart op de Amerikaansche havens en door het 

Zollverein der Duitsche staten den invoer wist te belemmeren over Nederland. 

Robert Daniël Wolterbeek wenschte den eigen-handel van de firma uit te 

breiden (want Daniël Crommelin & Soonen dreven waarlijk niet enkel 

commissiehandel!) De 
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zes jaar oudere Claude Daniël Crommelin daarentegen zag den toestand zeer donker 

in. Niet slechts was hij de oudste en meest vermogende firmant, maar ook zijne 

ervaring legde groot gewicht in de schaal. Reeds van den zeventienjarigen leeftijd af, 

had hij de Beurs bezocht (1812), en na het overlijden van zijnen vader (1824) rustte 

— gelijk hij zelf erkent — het grootste werk op zijne schouders; hij was het die de 

geweldige crisis van 1825 (zie blz. 684) met goed gevolg had doorworsteld. En 

hoevele Huizen had hij niet zien wankelen en vallen in de twee en veertig jaren van 

zijn staan op de Beurs! Opdat zijn compagnon, die eerst in 1836 werd opgenomen in 

de firma, zich een duidelijk beeld konde vormen van het steeds grooter worden der 

moeilijkheden, waarmede had te worstelen de Amsterdamsche handel, stelt hij eene 

Memorie op, waarin hij schetst de lotgevallen van een dertigtal, indertijd groote 

Huizen, en verder nagaat welke vooruitzichten kan openen de handel in koffie, thee, 

suiker, rijst, katoen, tabak, tin, indigo, huiden of in wissels. Ten slotte behandelt 

Claude Daniël de vraag: of assuranties of wel schepen bouwen, raadzaam is. Ietwat 

minachtend — en voor wie de toenmalige toestanden kent, niet ten onrechte — noemt 

hij dat „hofjes werk”, en verklaart zich nooit te hebben kunnen vereenigen met de 

gedachte „mijne vrienden en familie voor belangrijke montanten te interesseeren in 

zaken, waarvan ik geen eigenlijk verstand had en mij zoo moest verlaten op anderen”. 

Het resultaat van Claude Daniël’s zoo uitvoerige en zaakkundige overwegingen 

is dan ook dat in de toekomst weinig vooruitzicht is op comissiezaken, en niet 

bijzonder veel encouragement voor eigen zaken — „de bestendiging der 

Handelaatschappij moet blijven drukken op huizen als D. Crommelin en Soonen”. En 

den trotschen kop te buigen voor het zooveel jongere Instituut, en voor die 

Handelmaatschappij te gaan werken, dat zoude hem in zijn eer tasten. Dan liever 

liquideeren! 

En wij kunnen het den fieren handelsman niet kwalijk duiden. Derhalve werd de 

vennootschap ontbonden. Robert Daniël Wolterbeek trad uit en vestigde zich op het 

landgoed Valkenburg onder Oosterbeek. Wat Claude Daniël Crommelin betreft, nog 

vijf jaren hield deze — langzamerhand afwikkelende — de zaken gaande. Zijn eenige 

zoon trouwens was te jong om hem te kunnen bijstaan of op te volgen. De laatste 

balans is die van 28 Februari 1859; en nog voor het einde van dat jaar ging hij henen, 

na langdurig lijden, met stil geduld en onderwerping gedragen, gelijk de weduwe 

aanstipt in het doodsbericht. Die geschokte gezondheid had hem ook genoodzaakt van 

lieverlede alle bijbetrekkingen neer te leggen (lid van den Raad, van de Provinciale 

Staten, directeurschap der Ned. Bank). 

Aldus eindigde met Claude Daniël het Huis, meer dan een eeuw geleden 

opgericht door zijn overgrootvader Daniël. (De eerste door dezen onderteekende 

balans, na het eindigen der vennootschap Poupart en Crommelin, is gedateerd 31 Dec. 

1750). 

Het grootste deel der bewaard gebleven, betrekkelijk weinige bescheiden 

betreffende 
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dit Huis, dat zoo zeer steunde de Vereenigde Staten in de moeilijke jaren der jonge 

Republiek, werden door schrijver dezes in 1920 gedeponeerd in het Nederlandsch 

Economisch-Historisch Archief. (De inventaris daarvan werd opgenomen in het 

zevende Jaarboek van dat instituut, waarin eveneens werd afgedrukt de hierboven 

aangehaalde Memorie van Nov. 1854. De nog achtergehouden stukken, waaronder 

eene aanzienlijke verzameling balansen, aanvangende Juli 1737 — doch helaas niet 

volledig (zie blz. 671), zullen nu deze Aanteekeningen zijn voltooid, eveneens aldaar 

worden gedeponeerd.) 

Claude Daniël Crommelin overleed op den huize Heijenoord bij Arnhem; een 

voor hem gebouwd buitenverblijf in den trant van een door hem op zijne 

Amerikaansche reis bezochte woning aan den Hudson. Naar verluidt, werden voor 

dezen bouw vele onderdeelen gebruikt van het afgebroken Wisseloord te Muiderberg. 

De nog loopende — zeer ingekrompen zaken — en verschillende 

fondsenadministratiën deed Claude Daniël over aan zijn schoonzoon Henri Tutein 

Nolthenius, die zich daartoe associeerde met den laatsten procuratiehouder der firma, 

Abraham de Haan Antoniezoon; een hoog geacht, kundig en nauwgezet financier. 

 

Zoo werd onze zeeman-fabrikant tenslotte handelaar in effecten. Een zittend 

leven, allerminst geschikt voor zijn gestel, zooals hij reeds terecht als jongen 

bevroedde. Maar ter wille van zijn gezin vervulde hij nauwgezet zijne plichten, 

hoezeer veeltijds zware hoofdpijnen hem den arbeid maakten tot een kruis. (Het 

bedrijf de firma Tutein Nolthenius & de Haan is beknopt beschreven op blz. 67/68.) 

Die afmatting was dan ook de reden, dat Henri niet trad in de plannen van zijn 

halfbroeder: Mr. August Crommelin. Jong, ijverig, kundig en hoogst talentvol, warm 

voelend van stad en land, geheel op de hoogte van overzeesche toestanden door een 

langdurig verblijf in Amerika — waar het Huis Crommelin had achtergelaten zulke 

goede herinneringen — koesterde deze grootsche finantiëele plannen, welker kans op 

welslagen verhoogde zijn aanzienlijk fortuin. Dat inderdaad die plannen op goede 

grondslag berustten, bewijst het feit dat een zijner vrienden deze later verwezenlijkte 

voor eigen rekening, en zoodoende zijne firma maakte tot een der voornaamste, nog 

bestaande Amsterdamsche Huizen.1) 

                                                

 
1) Een zestal cahiers met aanteekeningen betreffende die Amerikaansche reis werden gevonden in den 

boedel zijner halfzuster. Deze loopen van 17 april 1866, toen August Crommelin Amsterdam verliet, tot den 23 

Februari 1867. Hij was toen nog te Boston, doch zal vermoedelijk kort daarna zijn teruggereisd naar Nederland. 

Bij deze aanteekeningen schijnt nog een scrapbook te hebben behoord — uitknipfels van kranten enz — en een 

notice-book voor technische en finantiëele bijzonderheden. 

Blijkbaar was het doel der reis veelledig. Wegens zijne Amerikaansche familiebetrekkingen met open 

armen ontvangen in de kringen, ging de zes en twintigjarige natuurlijk veel uit, danste en flirtte; doch ten behoeve 

van zijn vriend Huet — leeraar aan de Polytechnische school — verzamelde hij tevens gegevens omtrent machines 

en fabricage. En ten einde als het ware te doen herleven het voorvaderlijk bankiershuis, knoopte hij betrekkingen 

aan met de voormalige correspondenten, met spoorwegmagnaten enz. Uit een sociaal oogpunt werden daarenboven 

bezocht vele scholen, gevangenissen en inrichtingen van philantropischen aard. 

Het was in vele opzichten een tijdperk van crisis en een turning point voor de Vereenigde Staten. De 

Secessie-oorlog was nauwelijks geëindigd, en de gevolgen deden zich deerlijk gevoelen. Zéér hooge belastingen: 

de verschillende taxes eischten van vermogende Amerikanen tot de helft van het inkomen; de arbeidsloonen waren 

tot ongekende hoogte gestegen, gelijk ook de prijzen der levensbehoeften. En evenals nu na den wereldoorlog, was 

toen op zedelijk gebied zéér duidelijk merkbaar de oorlogs-psychose. 



746 IX VR. JULIE TUTEIN EN HAAR GEZIN, 1828—1853. 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Ongehuwd, wijdde August Crommelin zich geheel aan de belangen van stad en 

provincie, op alle gebied, ook die van kunst en wetenschap. Zijne eenige verpoozing 

was het middagmaal dat hij ten huize zijner halfzuster gebruikte, waar de talrijke 

kinderschaar afleiding gaf. Doch dikwijls moest deze zich muis-stil houden op een 

wenk van moeder of vader, als oom door hevige hoofdpijnen geplaagd, zwijgend en in 

zich zelf gekeerd aanzat. 

Diepe melancholie, een vaderlijk erfdeel — want hetgeen Dr. Byvanck 

opteekent,  

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Door zijn naam — want het Huis Crommelin was nog geenszins vergeten — door zijn fortuin en door den 

roep, welke nog uitging van kapitaalkrachtig Holland, was de positie van den jeugdigen reiziger eene zeer 

bevoorrechte. Want Amerika, uitgeput door den burgerkrijg, had behoefte aan geldelijken steun. Doch hoe 

voorkomend ook behandeld, hij liet zich geenszins — gelijk indertijd zijn vader — medeslepen; integendeel 

ofschoon veel bewonderende, zag hij ook de zwakke kanten. In het Zuiden (waar te Charleston op de tot puin 

geschoten forten de kanonnen nog gereed stonden als tot vuren) spreekt hij planters en gewezen slaven, bezoekt 

katoen- en rijstplantages, en komt na ook in het noorden de tegenstanders te hebben gehoord, tot de slotsom dat 

beide oorlogvoerende partijen, van hun standpunt bezien, gelijk hadden! In het Westen inspecteert hij de slechts 

langzaam vorderende St. Paul-Pacific en andere spoorweglijnen, ontmoet Limburgsche kolonisten (well to do). En 

met niet minder oog voor de kunst, wordt uitvoerig beschreven de honderdste opvoering van Hamlet, tijdens welke 

aan Edwin Booth (de broeder van Lincoln’s moordenaar) die den titelrol vervult, een gouden eerepenning wordt 

aangeboden. De zeer nauwkeurige beschrijving van diens spel, hetwelk hij vergelijkt met dat van Fechter te 

Londen en van de Vrient, kan menig tooneelspeler openen nieuwe gezichtspunten. 

Alles wat August Crommelin zag, hoorde en overdacht, werd dadelijk neergeschreven, vloeiend, helder, 

zonder schrappingen, en als het ware voor den druk gereed. 

Dat inderdaad daarginder niet was vergeten de naam Crommelin, bewijst zijn bezoek aan den Greenback-
manufactory (bankbillettendrukkerij). De chef van het Departement herinnert zich dien niet alleen zeer goed, maar 

maakt aardigheden over de vrees die men indertijd koesterde in de „drie steden” of being bought up by the Dutch. 

In 1829 nl. hadden de steden Washington, Alexandrië en Georgetown eene leening gesloten bij het Huis Daniël 

Crommelin en Soonen groot ƒ3.750.000. Te bezwarend geworden voor die steden, had om alle moeielijkheden te 

voorkomen, het Congres die schuld op zich genomen en afbetaald. (In de straks genoemde Memorie, opgesteld 

door zijn vader, zinspeelde deze op die leening, als hem indertijd gevende zooveel werk). Omtrent deze leening en 

eene Administratie van certificaten Op 200.000 obligaties van den Staat Marijland door het Huis ingesteld in 1839, 

worde verwezen naar het weldra te verschijnen 2e deel van Dr van Winter’s reeds genoemde werk (blz. 677). 
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bevestigden oudere tijdgenooten — drukte hem zwaar. Hoe zwaar, wist niemand vóór 

het einde. Enkele dagen vroeger (27 Oct. 1874) zond hij, niet onderteekend, het 

volgende gedicht aan de redactie van „de Spectator”, toenmaals ons voornaamste 

letterkundig-politiek weekblad. 

 

HOPELOOS. 

 

Kent gij den angstkreet van het zorgvol hart, 

Dat in den stormwind luide medegiert, 

En met het zuidewindje zachtkens fluistert. 

Een klankeloos geluid, dat niemand toespreekt? 

Dien brengt het harte voort, wanneer 

Elk vezeltjen een lat moet torschen 

Tweemaal te zwaar voor allen faam; wanneer 

Elk zenuwdraadje murw geplet wordt door een 

        angst, 

Die klemmen zou ook heel het zenuwnet. 

Dan krimpt het daglicht in tot schemerduister 

Voor ‘t starend oog; het vrolijk gouden zonlicht 

Is marteling voor den afgematten geest; 

De liefelijkste harmonie der tonen 

Wordt wanklank, die met schrillen nagalm 

Tot in het diepst van het gejaagd gemoed 

      Zich voortplant. 

Als tusschen stamper en mortier een 

reuzenkracht 

Een stroowisch plettend, tot de stof verdwijnt; 

Zoo wrijft de zorg, die hope derft, met 

      centnerslast 

‘t Bewustzijn in haar harde voor te pletter. 

Dan baat geen geestkracht meer, waar alle hoop 

      ontbreekt! 

Zij toch is juist het voedsel voor den moed, 

Die kampen durft met noodlots wanbestier. 

Hoe vaak teruggeworpen in den strijd, 

Een straal van hoop zet heel het oog in vuur, 

En tintelt tot in ‘t merg der beenderen. 

Hij wekt tot de allerstoutste daden op! 

Geen weerstand telt, waar eindlijk zege wacht. 

Maar als die toorts, helaas, wordt uitgedoofd, 

Is alle glans verdreven uit het oog; 

De spier hangt flets aan het gebeente; 

Een rilling vaart door ‘t zenuwweefsel heen, 

      Een doodstuip! 

Wie kent de ellende, die er wordt doorleefd, 

Voordat het hart de hope varen laat? 

Wie telt de tranen van ‘t verkropte leed. 

Als weer een zeepbel barste in haar vaart? 

Wie meet de hitte van het brandend brein, 

Wen het op andre, betere wegen peinst, 

Wie tilt de last, die op de schreden drukt, 

Als een vergeefsche gang weer is verricht? 

Ach, kende een enkel maar een duizendst deel 

Van ‘t snijdend wee, dat dan de borst 

      doorvlijmt! 

Maar niemand ziet, maar niemand kent …. 

En de afgetobden ruste brengend, daalt 

     D’engel des doods. 

 

 Blijkens het bijschrift zag de redactie er slechts in een mooi brok litteratuur. 

„Wij verheugen ons in de keus van uw vorm, de niet gerijmde jamben” — Zij besefte 

niet dat Claude August Crommelin dit gedicht had geschreven met zijn hartebloed …. 

 

De verslagenheid wegens zijn onverwacht heengaan was groot, niet enkel te 

Amsterdam: 

„Nooit zagen wij bij een begrafenis zoo algemeenen rouw — schrijft een der 

verslaggevers. De groote reeks vrienden, die rondom het graf stonden van den jongen doode, 

(hij overleed op 34-jarigen leeftijd) besefte dan ook volkomen welk groot verlies onze stad 

geleden heeft. De enkele woorden door Dr. Guije gesproken in naam van Crommelin’s 

vrienden, getuigen er te recht van hoe hij geleden en gestreden heeft, hoe hij voor zijne 

vrienden een broeder was in den waren zin van het woord; hoe hij geleden en heeft, hoe hij 

met een vaak naamloos groot lichamelijk lijden heeft gekampt, om dat geene te doen wat hij 

zijn 
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plicht achtte, tot heil zijner landgenooten. Het Gemeentebestuur, de Raad, al de instellingen 

waarin hij werkte, waren vertegenwoordigd bij de treurige plechtigheid. 

 

Inderdaad werkte Mr. August Crommelin in vele instellingen, gelijk het 

„Handelsblad” herinnerde in een uitvoerig artikel. Lid van den Gemeenteraad, lid van 

de Commissie van bijstand in ‘t beheer der publieke werken, (voor het 

Wethouderschap bedankte hij noode uit gezondheidsredenen), lid van Provinciale 

Staten, was hij ook jaren lang lid van de Plaatselijke schoolcommisse. 

 

„Geheel doordrongen van de verplichting die op dengene rust, wien de fortuin zoo mild 

heeft gezegend, schonk hij zijn hulp aan de oprichting en instandhouding van alle goede 

ondernemingen, instellingen en werken van openbaar nut. Men vrage aan ‘t bestuur van de 

Stoomvaartmaatschappij Nederland, aan dat van ‘t Kinderziekenhuis, aan dat van ‘t Vondelpark, 

aan dat van het Reconvalescentenhuis te Zandvoort, aan de besturen van Bouwvereenigingen, 

vooral van die, welke woningen bouwen voor den werkenden stand, en van zoovele andere 

maatschappijen, welken en raadsman zij in hem verliezen. 

Toch was die man niet gelukkig! Dat willen zij, aan wie het gegeven was hem bijna 

dagelijks te zien, maar al te goed, en zij willen ook wat aan zijn geluk haperde. ‘t Was die 

machtige factor in het menschelijk leven, zonder welken niemand zich gelukkig kan noemen, 

namelijk: gezondheid. De schijnbaar zeer krachtige jonge man was ziek. De hersens, de bron van 

‘t gevoel en zetel van ‘t verstand, waren aangetast door een kwaal, welke de doctoren niet konden 

verklaren en veel minder genezen. Niet dat die kwaal hem belette te denken of zelfs zijn 

denkkracht verminderde, maar zij bracht een gedrukte stemming voort, eene zwaarmoedigheid, 

die hem bij langere of kortere tusschenpoozen geheel overmeesterde, en alsdan zoo goed als 

verloren deed zijn voor de samenleving. Maar als die vlagen van zwaarmoedigheid weder voorbij 

waren, als die vreeselijke hoofdpijnen, gedurende welke hij met het hoofd in de handen al 

jammerend door het huis liep, zonder dat iets hem verlichting kon aanbrengen, waren geweken, 

dan trad hij ons weer te gemoet met dien levenslust, welke aan ieder, die zich mag verheugen in ‘t 

bezit van een gezonde maag, een helder hoofd, een goed hart en een gevulde beurs pleegt eigen te 

zijn. Dan lachtte hem de wereld weer toe. Dan ontwierp hij plannen voor de toekomst en zocht hij 

naar nieuwe middelen om met zijn groot vermogen goed te werken en goed te doen. 

Zijn beschaafde geest en fijne smaak kwamen nergens beter uit dan in de kleine maar 

keurige verzameling van schilderijen en uit de rijke portefeuille met teekeningen, die hij heeft 

bijeengebracht. Mogen die terechtkomen in dat Kunstmuseum, waartoe hij, nog maar kort geleden 

den grondslag heeft helpen leggen, en waarover hij met zooveel enthousiasme kon spreken! Zeer 

juist toch zag hij in den aanleg van dat museum een aanmoediging, een nieuwen prikkel voor onze 

schilders, en tevens een school voor de veredeling en ontwikkeling van het publiek, ook van dat 

gedeelte hetwelk alleen des Zondags in de gelegenheid is om een gratis kijkje te komen nemen 

naar de werken der meesters, en waarlijk niet minder behoefte heeft aan de opwekking van ‘t 

schoonheidsgewoel dan anderen. 

Ziedaar een man — zou ieder gezegd hebben, die hem niet van zeer nabij kende — in wien 

alle elementen vereenigd waren om een gelukkig en benijdbaar mensch te vormen: jeugd, kracht, 

verstand, goedheid, karakter, kunstzin, geboorte, aanzien en millioenen — een man, die slechts als 

in de Duizend en één nacht te zeggen had: Sesame, open U! om voor zich te doen openen en te 

verkrijgen wat hij wenschte. 

In den laatsten tijd kwamen zijne vlagen van zwaarmoedigheid echter veel spoediger terug 

en duurden zij langer. Toen heeft zich daarbij gevoegd op een dag, waarop hij zeer ingespannen 

was, 
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eene overprikkeling zijner zenuwen tengevolge van de smartelijke gewaarwording dat men een 

goed doel: verzoening, schikking tusschen Gemeente en Kanaalmaatschappij in belang van 

Amsterdam en ‘t land, miskend had. … 

 

Ook de „Nieuwe Arnhemsche Courant” (toenmaals een liberaal blad van groot 

gezag) hield lange beschouwingen naar aanleiding van het noodlottig einde van den 

man, „die alles aanvatte wat tot bevordering van het welzijn van anderen kon 

strekken, doch niet bedacht of liever niet wist, dat hij zoodoende te veel van zijn geest 

vorderde”. 

 

August’s halfzuster was eenige erfgename. Daarbij voegde zich later nog eene 

aanzienlijke erfenis van een ongehuwden bloedverwant. Dat bracht echter betrekkelijk 

weinig verandering in de levenswijze van het gezin, en toen in 1889 Henri Tutein 

Nolthenius grafwaarts werd gedragen, verklaarde een der neven, die door rusteloozen 

arbeid zich had verworven een aanzienlijk vermogen: „Ik heb velen benijd, wien het 

fortuin in den schoot viel, hem nooit. Hij was het waardig; noch hij, noch zijn gezin 

veranderde er door”. 

Slechts werd natuurlijk wat ruimer geleefd, ook ter wille van de kinderen. Tot 

toen ter tijd had bijv. de oud-zeeman — die er zich op beroemen kon sinds zijn 15de 

jaar zijn moeder geen cent te hebben gekost — als hij alleen reisde steeds plaats 

genomen in de derde klasse; wat in die dagen voor een „fatsoenlijk” man, daarbij nog 

Amsterdammer, was iets ongehoords! Inderdaad, Henri Tutein Nolthenius bleef zich 

steeds gelijk. Hoogst bescheiden in zijne behoeften, was bijna zijn eenig genot zich na 

den eten te zetten aan de piano en de kinderen te doen dansen. Of — meestal op 

verzoek — te fantaiseeren. Nooit gedrukte muziek spelende, wist hij voortreffelijk de 

bas te voegen bij een eenmaal gehoorde melodie. 

Aan den oud-zeeman herinnerde enkel zijne gewoonte bezoekers aan te spreken 

met Sir. Zelden verhaalde hij iets van zijne zwerftochten. Één feit had blijkbaar op 

hem grooten indruk gemaakt: het „doorijzen” van zijn fregat door het Noord-

Hollandsch kanaal; een bitter koud werk, dat veel tijd vorderde; zelfs zoo belangrijk 

werd gevonden, dat er een steendruk van werd vervaardigd. Ook verhaalde hij hoe 

eenmaal met zijn kapitein op den Dam staande, onder de menigte welke de komst 

afwachtte van het koninklijk echtpaar, een zakkenroller den gezagvoerder trachtte te 

ontfutselen diens horloge. Doch de kerel kon zijn hand niet losmaken uit den ijzeren 

greep. Stuurman — fluisterde de kapitein — haal even het knipmes uit mijn zak en 

maak het open. Aldus geschiedde, en de scheepskapitein, kort en goed recht doende, 

sneed een kruis op den hand van den dief, die niet dorst kikken, en daarna mocht weg-

slippen.1) 

                                                

 
1) Geheel in de tradities van het Huis Crommelin, en ietwat beter op de hoogte van de zeevaart dan de 

meeste reeders — over wie zijn stiefvader, blijkens diens Memorie van 1854 slecht was te spreken — hield hij 

langen tijd een paar schepen in de vaart, die hoofdzakelijk in Zuid-Amerika vracht zochten. Omtrent een dezer, de 

Nelly — een schoener — zijn eenige registers en paketten over de jaren 1868—1872 gedeponeerd in 1920 in het 

Ned. Economisch-Historisch Archief te ‘s Hage. 
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Dat hij, geenszins zich geleerder voordoende dan hij was, gewaardeerd werd 

door mannen van grooter begaafdheid wegens zijn helder oordeel en aangenamen 

toon, moge blijken uit het feit, dat hem veelal naar de Beurs verzelde Potgieter, die op 

de Leliegracht woonde, niet ver dus van het kantoor der firma Tutein Nolthenius en de 

Haan. Welk kantoor, met een korte onderbreking, werd gehouden in het huis 

Heerengracht 132. 

 

Ook aan zijne vrouw was het lot beschoren van zoovelen: den echtgenoot te 

overleven. Doch is het niet voor het gezin een groot voorrecht, wanneer van beiden ‘t 

langst mag blijven de moeder? Zij toch is — welbeschouwd — het middelpunt van ‘t 

huiselijk leven. Zij alléén gaat geheel op in hare kinderen; geen andere 

werkzaamheden of gedachten leiden haar af: steeds is zij gereed naar hunne 

moeilijkheden te luisteren, hen te troosten, rust te geven. Als de moeder het huis 

verlaat, sluit zich dit voorgoed. Een vader moge nog zoozeer hebben gearbeid voor 

zijn kroost, hij heeft dit niet onder ‘t hart gedragen. En dertien lange jaren heeft 

Elisabeth Maria Weymar haar zware taak vervuld met volkomen opoffering van zich 

zelve, wèl doende en zorgende, óók voor velen buiten eigen gezin. 

 

——————— 

 

Nog rest Emile: de jongste, misschien de meest talentvolle der zonen van Julie 

Tutein. Als kind toonde hij reeds wat hij zoude zijn als man: 

 

„Emile is een rare druiloor” — schrijft de moeder van haar twaalfjarige — „Op school 

is hij vrij vooruit in de 2de klasse, heeft velen achter zich gelaten. Maar Bierman (de 
pianomeester) heeft, niettegenstaande al zijn aanleg, nooit zoo een zotskap van discipel 

gehad. Ik geloove dat het gevoel bij hem eigenlijk het droge begrip van indeeling en 

vingerzetting overmant; het gevoel — meen ik — van welbehagen in — of afkeer van — 

goede of slecht aangeslagen toonen. Hij stokt, hij hokt, hij verzoekt maar zelf te mogen 

uitdenken. De meester kan dus eigenlijk niets als zeer geduldig zijn. Want komt verdriet er 

bij, dan is heel de plank mis, en hij alarmt en huilt en dreigt nooit te willen spelen. En het 

moet gaan als het kan, en er uit komen zooals het kan.” En uit een anderen brief: „Emile 

speelt op de piano en fantaiseert zingende; gebruikt zelfs Fransche woorden in het wild, uit 

zijne schoolboeken of fabelen van Lafontaine uitgepikt.” 

 

Maar niet minder dan de muziek, bekoorde hem het tooneel. Op de Deventer 

kermis werd toenmaals door een Haagsche troep gespeeld „A ballino of de groote 

bandiet” — een roover, wiens avonturen nog lang ten onzent bleven zeer populair. 

Welk een indruk toenmaals, en nog tientallen van jaren later, de kermis maakte op de 

bewoners van stille provinciesteden, kan een later geborene zich niet voorstellen. 



 EMILE, JULIE’S ZEVENDE ZOON. 751 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Wij hebben thans feesten en vertooningen het heele jaar door, en verdeelen zoodoende 

onze uitbundigheid. Maar toen ter tijde was dit de eenige zonnestraal in het grauwe 

kleinstads leven, de eenige keer dat men in aanraking kwam (reizen waren zeldzaam!) 

met de grootstadsche beschaving. Ja, tot het laatste kwartaal der eeuw toe. Want niet 

enkel poffertjes- en wafelkramen overdekten in lange rijen de groote markt, de 

winkeliers uit Amsterdam, en zelfs uit het buitenland, schaamden zich niet hunne 

waar uit te stallen, want het was de eenige gelegenheid voor de jeugdige schoonen en 

de fatjes om echte Tiroler glacé handschoenen te koopen, de eenige gelegenheid voor 

trouwlustigen om zich van vazen en pendules te voorzien (zelfs van den beroemden 

Parijschen bronsgieter Barbedienne). En wie nog op geen visitekaartjes kon bogen, 

deed die dáár drukken. Zoo hoog werd nog het kermisgenot gesteld tegen het einde 

der negentiende eeuw, dat eene Deventersche jongedame gesteld voor de keuze: een 

reis naar Zwitserland of de kermis, geen oogenblik wijfelde, doch verkoos het laatste! 

Geen wonder dus dat Julie Tutein schrijft; 

 

Emile was zoo opgetogen van dat stuk, dat wij gedurende verscheidene weken niets 

hoorden als hartstochtelijke gezegdens er over; en de wensch om dat stuk te mogen geven met 

de noodige costumes. Het was zoo eene uitsluitende gedachte, dat het beste middel die zaak 

een einde te geven, wezenlijk er de permissie toe was. Allerhande dingen werden nu met goud 

en zilverpapier benaaid. Ja, dat ik het zeggen moet: de oude hoed van v. Rossem, nog op den 

standaard hangende, werd gegalonneerd, opgeslagen, en diende voor een der 

zaamgezworenen. Het kraamschut in de zaal gesleept, koffers en kisten separeerden de 

toeschouwers van de scène. Marie (Gordon, eene jongere vriendin, die toen Julie Tutein hielp 

bij het huishouden) en ik zaten aandachtig te luisteren naar de dingen die komen moesten. Het 

eene gecostumeerde kind na het andere werd vrij onzacht door zijn opvolger achter het 

scherm vooruit gestooten; maar daar niemand wagen dorst iets uit zijn eigen brein te 

scheppen, werd het pantomime, en liep met vele gekheden af, waarbij zij zich kostelijk 

amuseerden. 

 

Kort voor zijn vader’s dood en ontijdig geboren, was Emile in zijne jeugd 

eenigszins zwak, en werd daarenboven als Benjamin vertroeteld. Zijne een en twintig 

jaar oudere zuster Pauline, die hem als haar kind had verpleegd, beschouwde zich ook 

later altijd eenigszins als zijne moeder, en verdroeg daardoor beter dan de andere 

familieleden zijne nukken, zijne ongedurigheid en het — vooral voor eene vrouw des 

huizes zoo lastige — nimmer op tijd zijn of zich houden aan afspraken. „De 

capricieuse mijnheer, of de heer bij toeval en ingeving” — zooals Julie Tutein hem 

noemde had inderdaad allesbehalve la politesse des rois: l’exactctitude. Doch steeds 

wist hij de wolken af te drijven, welke zich hadden samengepakt boven koffietafel of 

midddagdisch. „Natuurlijk” was hij opgehouden onderweg, of had iets of iemand 

gezien, en wist daarvan zoo onderhoudend te vertellen, dat de aldus gewekte 

nieuwsgierigheid weldra deed vergeten al het door hem veroorzaakte ongerief. Dat hij 

een zevenmaands kind was, gebruikte Emile als verontschuldiging: Hij had nog twee 

maanden te goed! Nu, die zestig dagen heeft hij in zijn twee en tachtig jarig leven 

dubbel en dwars ingehaald! 
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Met ravenzwart haar, kleinen knevel (en brosse) Grieksch profiel, strakke 

houding, zeer gesoigneerde kleeding, maakte Emile minder den indruk van een 

Nederlander dan van een buitenlandsch diplomaat. Lichamelijk en geestelijk was bij 

hem dan ook van allen ‘t meest merkbaar het Fransche bloed der moeder. Wat toon en 

manieren betreft, de veelbereisde moeder had in het kleine Deventer hare kinderen 

weten te behoeden voor wat toen zoozeer de „provincie” kenmerkte. „De oude 

mevrouw Dedel — schrijft Julie Tutein (1838) aan haar dochter Nina — is hier 

geweest om te verzoeken of mijn zoon met haar kleinen Gerard mocht omgaan, daar 

zij reden had te gelooven, dat hij niet gelijk zooveel andere kinderen hier, stoute taal 

voerde.” 

Als Utrechtsch student, componeerde Emile de Maskerade marsch van 1851. 

Dat deze niet was zonder verdienste, blijkt uit den lateren herdruk der pianouitgave. 

Twee jaren daarna (niet vroeg: op 27 jarigen leeftijd) promoveert hij in de rechten op 

stellingen — en vestigt zich te Amsterdam. (Uit de gegevens vermeld op blz. 46, 

zoude allicht worden afgeleid, dat hij eerst te Leiden, daarna te Utrecht studeerde. De 

werkelijkheid was heel anders, en staat in verband met de toenmalige inrichting van 

het Hooger Onderwijs. Ingeschreven aan het Atheneum Illustre te Deventer 1843- 

1848, deed hij vandaar uit te Leiden, later te Utrecht eenige examens, waarvoor geen 

verblijf aan de Universiteit noodig was. Ook zijn broeder Hugo begon met zijne 

studiën (1839-1840) te Deventer, en begaf zich enkel even in Mei 1839 naar Leiden 

voor zijn mathesis examen, waarin hij den eersten graad behaalde.) 

Vier jaren later schrijft Emile’s moeder (1857) 

 

Ondertusschen blijft zijn leven nogal redelijk aangenaam in Amsterdam, onder 

gezelschap van Van der Tooren (een rijksambtenaar die aldaar in politieke liberale kringen 

een groote rol speelde), Lamberts van de Poll; enfin met deze menschen veel omgaande, met 

‘s avonds in (‘t Lees) museum, vliegen de dagen hem om, en zoo doende daar Amsterdam 

hem meer interessante menschen dan toevallig te voren aanbiedt, vlei ik mij dat hij meer 

attachement er door krijgen zal, werk zoeken, vinden; enfin op zijn pooten terecht zal komen. 

 

Doch het legaat waarmede zijn oom Gulian Daniël Crommelin bedacht ieder der 

kinderen van Julie Tutein, gevoegd bij het vaderlijk erfdeel, stelde Emile in staat om 

— bij geringe persoonlijke behoeften — te bestaan zonder werkkring en te voldoen 

aan zijn zwerversnatuur. Wel bleef Amsterdam in naam steeds zijne verblijfplaats, 

doch zijn rechtsgeleerde praktijk bepaalde zich voornamelijk tot het kosteloos bijstand 

verleenen aan musici en schilders der hoofdstad, met wie hij gaarne verkeerde. Ook 

was hij de belangelooze raadgever van buitenlandsche consuls der Latijnsche landen, 

van wie velen even als hij, jonggezel van goeden huize, en niet te zeer lijdende onder 

den druk van het commercieele van het ambt, zijnen dagelijkschen omgang vormden. 

Eene Italiaansche ridderorde, welke hij echter nooit droeg, was daarvan het gevolg.  
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Veel zwierf hij buitenlands rond. In de eerste jaren vergezeld van zijn vriend 

Ploos van Amstel, met wien hij o.a. kleine Duitsche hoven bezocht, waar talentvolle 

vreemdelingen gaarne werden ontvangen; die kleine hoven, door Thackeray in een 

zijner romans ietwat ironisch geschetst. 

Later ging Emile alleen op pad; wat geenszins beteekende: alleen blijven. In den 

postwagen, in den trein, aan de table d’hôte (men zonderde zich toenmaals nog niet af 

aan kleine tafels), niet in het minst in de salons der hotels, werd eene kennis 

aangeknoopt, welke leidde tot uitnoodigingen in stad en op den lande. 

Want zijn gesprek was steeds amusant, niet zelden interessant, en als hij zich 

voor de piano zette, naderden van lieverlede de gasten — vooral de dames. Men 

bedenke dat toenmaals de hôtels nog geen reuzen caravanserails waren, de hôtelsalons 

cosy en lokten tot intimiteit, dat toenmaals niet Jan en alleman ging op ‘t pad, men 

zich dus steeds wist in goed gezelschap, en zich dan ook geheel anders gedroeg dan 

thans, nu de reis is een voortdurende vlucht voor den medemensch, vooral voor den 

landgenoot! 

Hoe geraakte een ieder onder de bekoring van Emile’s aanslag; een aanslag 

welke zelfs deed zingen het meest weerbarstige instrument. Eene aangeboren gave, 

(men herleze de getuigenis der moeder), een aanslag die trouwens geen muziek-

onderwijzer kan leeren, integendeel bij zwaar studeeren meestal gaat verloren. Al was 

dan ook Emile’s techniek niet sterk ontwikkeld en bepaalde hij zich dus terecht tot de 

eenvoudiger stukken, hoe wist hij Chopin te vertolken, Chopin die een salon- en 

geenszins een concert-pianist was; trouwens dat zelf zeer wel wist. 

Vele composities — alle van korten adem — voor piano of zang werden door 

Emile gecomponeerd, en ten deele hier te lande, ten deele te Parijs uitgegeven. (zie 

blz. 47). Niet weinige er van werden meermalen herdrukt. Ommestaand zangstuk 

„Hoffen” moge een denkbeeld geven van zijn talent. Groote hartstocht worde er niet 

in gezocht; het is salon-muziek, doch van een heusche salon.1) 

Teekenend zijn dan ook de meesten opgedragen aan jonge dames; een soort 

muzikale visitekaaartjes, waarvan enkele hier te lande, de meeste echter werden 

afgegeven in den vreemde; een o.a. aan de bevallige dochter van Ristori: Bianca 

Capranica. Slechts met één werd een familielid begunstigd: de beeldschoone Josepha 

Tutein. 

 

                                                

 
1) De lijst, opgemaakt met behulp van presentexemplaren, maakt geen aanspraak op volledigheid. De firma 

Rahr te Utrecht bezit nog een zangstuk, gecomponeerd op een spotlied van Saphir, dat wel gegraveerd, doch niet 

werd uitgegeven, omdat er iets aan de toonzetting haperde, en de dood het verder schaven belette. Want Emile 

werkte op het gehoor, en veel en lang werd getast. Die fijnheid van gehoor deed hem ook het Amsterdamsche 

concertgebouw mijden. Inderdaad, wie Felix Meritis heeft gekend, kan zich in die menschenstal niet thuis vinden. 
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Doch niet enkel de muziek trok Emile aan. „Zijn liefste occupatie — schrijft 

Julie Tutein van haar twaalfjarige — in altijd rollen te bestudeeren, plannen voor 

comedies te maken, of een goocheltafel in te richten; alles wat de imaginatie in 

beweging brengt of illusie bij brengt.” Later heeft hij dan ook vele tooneelstukken 

geschreven en enkele novellen. Geen dezer werd gedrukt; slechts één drama kwam 

voor het voetlicht. Zonderling dat wie zoovele menschen en landen kende, zóó goed 

opmerkte, zóó onderhoudend vertelde, gezeten voor den schrijftafel verloor alle 

inspiratie. Wat zijn opgevoerd tooneelstuk betreft, het was de tijd der historische 

stukken. De première werd gegeven als benefiet voor het corps de ballet van den 

Amsterdamschen schouwburg; want het ballet redde in dien tijd van Arlequinades, — 

met Voitus van Hamme als eerste danser — veelal de houterige voorstellingen. Voor 

welke baletten niemand minder dan Charles Rochussen, toen onze eerste — men kan 

haast zeggen: eenige — teekenaar, met veel fantasie en losse stift, groote 

aanplakbilletten teekende op steen. 

De auteur was niet bij de opvoering aanwezig; hij zwierf ergens rond, zonder 

zich om zijn geesteskind te bekommeren. Het eenige familielid dat zich opofferde, 

was zijn broeder Henri, die later bekende het grootste deel van den tijd te hebben 

doorgebracht in de koffiekamer onder het genot van een kopje slemp — het zoo 

vermaarde brouwsel der buffetdame — welk geurig vocht meer werd gewaardeerd 

door de meeste schouwburgbezoekers dan de langdradige voorstellingen. Zelfs de 

naam van het stuk geraakte van lieverlede bij de familie in vergetelheid. Was het de 

eerste liefde van Philips de tweede, de tweede liefde van Philips de derde of de derde 

van den vierde? Eerst onlangs kon de vraag worden beantwoord; want — gelijk 

bekend — het archief op het Leidsche plein verbrandde met „de houten kast”. Het 

heette blijkens eene advertentie in het Handelsblad (voorjaar 1867) inderdaad: de 

Eerste liefde van Philips de tweede, of een Fransch gezant in Spanje, blijspel in 5 

bedrijven of 8 tafreelen. Dat het stuk gekozen werd als benefiet voor de dansende 

dames, bewijst dat deze hooge finantieele verwachtingen koesterden van het maaksel 

— òf was het den naam van den schrijver? Laten wij hopen dat die verwachting niet 

werd beschaamd, en dat althans het ballet volgende op het blijspel, ook schadeloos 

stelde de toeschouwers. 

 

Maar schrijver dezes mag niet spotten over iemand van wien hij meer leerde dan 

van eenig ander familielid. Want niet alleen ontsloot hij het gebied der kunsten, maak 

ook opende hij de oogen voor de natuur zelve: de groote, de ware, de eenige kunst. 

Oom Emile had een zeer eigenaardige gewoonte: op de wandeling stond hij dikwijls 

stil, teneinde rondom en achteruit te kijken. Voor een jongen om ongeduldig te 

worden. Maar bij nader inzien had hij volkomen gelijk. Antwoordde niet Josef Israëls, 

toen men hem uitnoodigde plaats te nemen in een auto: als men iets uitvindt om 

langzamer te gaan dan een wandelaar, zal ik er gaarne van gebruik maken?  
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Was in Julie’s jongsten zoon het Fransche bloed der moeder licht te herkennen, 

kan niet zijne evenwichtigheid gelden als vaderlijk erfdeel? Zeker zouden bij 

meerdere hartstocht zijn teeken- en muziekaal talent zich ontwikkeld hebben in 

grootere mate, maar evenals bij ieder groot kunstenaar, zouden dan zich hebben 

afgewisseld opwinding en neerslachtigheid. En in dat zich minder gelukkig voelen 

zouden ook anderen zijn betrokken. Nu bevredigde de beoefening zijner talenten hem 

ten volle. Dank zij de verscheidenheid zijner gaven — want hij schilderde ook niet 

onverdienstelijk — kon hij steeds bij tijds, vóórdat het beperkte van een zijner 

talenten hem hinderlijk werd, zijne krachten beproeven op nieuw gebied. 

En die verscheidenheid van gaven verschafte hem punten van aanraking met 

zéér velen. Terwijl hij de minder talentvollen bekoorde door zijne artisticiteit, was hij 

niet minder welkom bij wie hem verre overtroffen. Bescheiden, wèl waardeerend het 

genie, en dit taktvol uitende, vonden de kunstenaars in hem een welkome weerklank. 

En zijn fladderaard maakte dat hij nergens te lang bleef, nooit den glans der 

nieuwheid verloor. Waar hij ook kwam, was hij als eene verfrissching, een 

zonnestraal; en als met een tooverslag waren vergeten alle grieven tegen hem, 

tusschentijds opgezameld. Bij de jongeren van het huisgezin was hij niet minder 

populair dan bij de ouderen. Geen „allemansvriend”, maar een vriend van allen!  

Gentleman, gelijkmatig van humeur, met zéér bescheiden eischen; óók later, 

toen hij door verschillende erfenissen zich alle weelde kon veroorloven. Zelfs ontbrak 

toen nog op zijne kamers een werkelijk gemakkelijke stoel, zoodat een vrouwelijk 

familielid, die zich zijner aantrok in de laatste ziekte, er hem een leende. Toch waren 

die kamers zeer gezellig; van boven tot onder behangen met kleine, fijn uitgevoerde 

schilderijen en waterverfteekeningen, meestal afkomstig van openbare verkoopingen; 

verkoopingen welke hij geregeld bezocht, zonder zich ooit te laten verleiden boven 

zijn „prik” te gaan. 

En tot zeer hoogen leeftijd berouwde hem het fladderen geenszins. Te zeer 

genietende zijne vrijheid, hechtte hij zich nooit aan iets of iemand, wilde nimmer 

eenige betrekking aanvaarden, noch zich krommen onder het huwelijksjuk. Eerst toen 

de tachtig was overschreden, verweet hij zich — doch zachtkens — te zeer te hebben 

toegegeven aan zijne vrijheidszucht. 

Een ideaal leven, indien niets blijvends voort te brengen kan zijn een ideaal. 

Doch is onze maatstaf wel juist en de eenige goede? Graan is noodig als voedsel voor 

het lichaam, doch de Alwijze schiep ook korenbloem en klaproos, en zooveel andere 

heerlijke planten, welke wij stempelen tot onkruid, maar een lust zijn voor de oogen. 

Natuurlijk mogen deze niet overwoekeren het veld, dit slechts tooien en opvroolijken! 

Zoo heeft dan ook van alle broeders en zusters Emile — zoolang hij jong bleef, 

(en hij bleef zéér, zéér lang jong) — tot aller verkwikking in levendige 
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kleuren gefantaseerd op het ietwat eentoonige familie-stramien, en wat ouderen 

zoo zelden doen: in het jongere geslacht gewekt en gepleegd de zin voor het schoone. 

Och, dat er waren meerdere zulke onnutte menschen! D.w.z. onnutte menschen met 

talent. Want talentlooze onnuttigen hebben wij in den lande meer dan overvloedig – 

en zulks in alle lagen der maatschappij. 

. 

V. KOPPELRUST (1846—1855). Een dag buiten aan ‘t Gein. — De 
,,Grootmoeder”. — Peter Marius neemt Julie Tutein bij zich in huis. 

Te Amsterdam inwonende bij haren oudsten zoon Gulian, verhuisde Julie met 

dezen van de Heerengracht bij de Huidenstraat naar de Keizersgracht bij de 

Spiegelstraat, waar diens beide kinderen werden geboren: een jongen en een meisje. 

Op jeugdigen leeftijd ging dit jongentje heen, en niet lang daarna ook de vader van ‘t 

gezin, nauwelijks veertig oud. 

Ondertusschen had Julie Tutein een buitenverblijf gekocht: Koppelrust bij 

Abcoude (1846), wellicht daartoe in staat gesteld door het aanzienlijke legaat van haar 

kort geleden gestorven zwager, en vermoedelijk met het doel – nu Wisseloord niet 

langer kon zijn de verzamelplaats der familie – om aan hare kinderen een nieuw 

zomer-rustpunt te verschaffen. 

Gunstig gelegen, een paar honderd meter ten zuiden van het dorp, aan den 

Koppeldijk, welke voerde naar de iets verder gelegen slot-ruïne, vormde de hofstede 

een lange strook van 14 bunder1), ten zuiden en ten oosten omslingerd door het Gein, 

terwijl ten noorden de weilanden zich strekten tot aan het dorp toe. 

Wie heden ten dage langs Abcoude spoort in de richting naar Utrecht, ziet even 

voorbij het station, op een halven kilometer, aan den rechterhand in de weidevlakte 

eene rij knotwilgen. Deze duiden den Koppeldijk aan. Zij deden een keukenmeid uit 

stad, die nooit de natuur had gezien van dichtbij, verbaasd uitroepen: Heeremetijd wat 

groote salie! Nog beslaat de tuinmanswoning nabij den oprit, doch overigens herinnert 

slechts een klein kommetje in het grasveld en enkele verarmde vruchtboomen aan de 

in de zestiger jaren ten behoeve der landsverdediging gesloopte hofstede. 

Het huis, blijkbaar in twee tijdperken opgetrokken, bestond uit een voorgebouw 

van twee verdiepingen met sousterrain; waartegen aan de noordzijde aansloot een 

terras, gevormd door eene in halfcirkelvorm opgeworpen grondmassa. Op dit twee 

verdiepingen hooge huis volgde een langgerekt één verdieping hoog bouwsel, hetwelk 

eindigde in het koetshuis en stailing. Uit het voorhuis voerde een gang met korten trap 

naar dat achterhuis op den beganen grond, waarin zich o.a. bevond de eetkamer. 

 

                                                

 
1) KTN: ca 14 ha, 28 voetbalvelden (1 bunder = 1 hectare (10.000 m2) = 2 voetbalvelden). 
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Doch waarom voortgaan met beschrijven, waar de oudste dochter van Julie 

Tutein in kunstloos rijm zoo goed schetste en het verblijf en de bewoners en de 

gasten? Slechts ga vooraf tot beter begrip deze korte toelichting: 

Het huisgezin op Koppelrust bestond uit mejuffrouw Henriete Lefèvre, dame de 
compagnie, Heintje de linnenmeid, Jane de keukenprinses, Jan de tuinbaas. Emmy is 

Gulian’s weduwe Emelie Martini Buijs, toen gelogeerd bij hare ouders op het kasteel 

Loenersloot, een uur gaans zuidelijker gelegen. Oude Jan is de koetsier van Julie’s 

schoonzoon Kemper, die met eigen rijtuig kwam uit Amsterdam – een afstand van 3 

uur gaans. De andere leden der familie verlieten Amsterdam gewoonlijk per spoor; 

soms – als de wind gunstig was – per zeilwagen, vervaardigd door haar zoon Henri. 

Welk voertuig – teekenend voor die tijden met gering spoorwegverkeer en groote 

gemoedelijkheid – daartoe werd gezet op de spoorrails! De kleine canapé en de 

tafelopzet worden nog zorgvuldig bewaard door Julie’s afstammelingen. 

Onderstaande ,,Herinnering aan Koppelrust” werd gedicht door Pauline Kemper 

naar aanleiding van een drietal aquarellen door haren echtgenoot vervaardigd van het 

buitenverblijf. 

  

Uw lieve teekening voert ons weer 

Naar ‘t huis waar zooveel goeds weleer 

Door ons werd ondervonden. 

Daar onder ‘t vriendelijk Oudrendak, 

Vond ieder zich op zijn gemak, 

Door liefde saamverbonden. 

Maar wat ons vreugd en leven gaf, 

Dat straalde van de moeder af, 

Wier drijfveer was, zoowel als vreugd, 

Te zorgen voor de lieve jeugd. 

 

Hoe schets ik u, als wij daarheen 

Per spoorweg of per rijtuig reên. 

Het lastigst was de Koppeldijk, 

Die hobbelig was en dik van slijk, 

Tot aan het vriendelijk hek gekomen, 

Wij binnen draafden zonder schromen, 

Langs ‘t Gein en door de Iepenlaan. 

 

Wie zagen wij aan ‘t hoekje staan? 

De goede Jaan, die steeds beducht 

Stond uit te kijken naar de lucht. 

De hand aan de verandadeur 

Lefèvre waarlijk, met een kleur. 

Die goede ziel, in lief en leed, 

Altoos tot dienstbetoon gereed! 

 

Steeds vrolijk, vaardig, bij de hand, 

Was zij mamaatje’s adjudant. 

 

Wel lieve kindren zijt ge daar, 

Hoe lief van u! – was ‘t woord van haar, 

Wier vriendlijk oog, zoo trouw, zoo goed, 

Verlangend aan haar denken doet. 

Komt allen nu, en toe de deur!. 

(Ik rook van ver de kofijgeur). 

Heb nu geen zorgen voor uw goed, 

Want Heintje draagt gewis met spoed 

Dit naar uw kamer, steeds bereid 

Met haar bekende zorglijkheid. 

Kom kindertjes, nu dadelijk aangezeten, 

‘t Is meer dan tijd, dat gij iets krijgt te eten. 

‘k Heb versche eijeren, kaas en warme broodjes, 

Ook boeuf met ravigot en palingmootjes. 

Dat elk nu kieze naar zijn smaak 

En grijpe toe, dat ‘s mijn vermaak. 

 

Door een kleinen gang van een paar schreden 

Zag men rechts bij het binnentreden 

Door de deur van het terras, 

Waar de daagsche kamer was. 

Wilde men zich retireeren, 

Of voor ‘t rooken van de heeren 

 



760 IX VR. JULIE TUTEIN EN HAAR GEZIN, 1828—1853. 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Was – met groen behang bekleed, 

Links nog een vertrek gereed. 

Men behoefde nooit te zoeken 

Naar een goede voorraad boeken. 

En voor ‘t algemeen pleizier 

Stond een tamelijk goed klavier.  

Mocht het weer ongunstig wezen,  

Altoos vond men wat te lezen;  

Zoowel maandschrift als courant  

Lag voor ieder bij de hand.  

Ook voor die zich mochten vleijen  

Zeer bekwaam te zijn in ‘t breien,  

Hing een reeds begonnen net,  

Plankje, touw en een navet. 

 

Als wij uit die kamers kwamen,  

Zagen wij voor, uit de ramen,  

Huizen in het hout verscholen,  

En Abcoude’s kerk en molen. 

 

De Hofstee werd van ‘t dorp gescheiden  

Door straatweg en door schoone weiden,  

Waar ‘t welig gras en keur van bloemen,  

Met vee – waarop die streek mag roemen, 

Een vrolijk Hollandsch landschap bood. 

En als de zon haar stralen schoot, 

De lucht met helder hemelsblauw, 

De bloemen tintlend frisch van daauw,  

Zeg, zou dan voor die goede streken 

‘t Gevoel van schoon gansch zijn geweken? 

 

De rechtsche kamer had op zij 

Een zeer eenvoudige vensterrei, 

Waar wij door zware olmenboomen 

De kleine golfjes zagen stroomen 

Des vijvers, waarin, zwart en rood, 

Wij vischjes voerden kruimpjes brood. 

De trouwe Cora, die in ‘t veld 

Broer Peter altoos had verzeld, 

Werd naast het pad ter aard gebracht; 

En dikwijls werd er nog herdacht 

Hoe kwispelend hij met schel geblaf, 

Zijn vriendschap ons te kennen gaf. 

 

Aan d’andre zij van ‘t huis, omgeven door 

een gracht, 

Lag moeders bogaard, die bij lentes pracht, 

 

Haar rijke bloesems strooit op kronkelende paden 

En later ons verkwikt met takken volgeladen 

Met keur van geurig en van saprijk oost, 

Door zachte zomerzon van lieverlee gestoofd. 

De ruime moestuin lag daarneven, 

Door zijnen perzikwand omgeven. 

Van alles vindt men in dien tuin, 

Ook artisjokken en ajuin. 

Aan ‘t einde stond voor tijdverdrijf, 

Tot schieten nog een ferme schijf. 

 

Er liep een kade langs het Gein 

Waar schuiten lagen, groot en klein. 

Daar werden ze onder dak bewaard 

Voor ‘t ruwe weer, en zoo gespaard. 

Bij ‘t visschen was men gaarne vrij; 

Dus werd gepacht de visscherij, 

En als men er op uit zou gaan, dan werd een 

paard 

Gespannen voor de groote schuit. 

Men hoopte zeer op goede buit,. 

En Jan moest mee, de baas van ‘t spel; 

Zijn snaaksche aard beviel zoo wel. 

De visch niet van de netten week; 

Mama zei soms ‘t een moord geleek 

Maar haar geweten werd gestild, 

Daar ‘t van een ieder was gewild, 

En men veel ten geschenke zond 

Aan dorpbewoners in het rond. 

 

Tot etenstijd was ieder vrij 

Voor ‘t werk van zijn liefhebberij. 

Wanneer de broers verdwenen waren, 

Dan gingen wij ons saam vergaren. 

,,Kom, nu niet langer hier beneden. 

,,Wat dunkt u, wilt g’u eens vertreden? 

,,Zoo niet, dan gaan we maar naar boven. 

,,Zeg Heintje, staan daar warme stoven? 

,,’k Ben van uw plannen niet bewust; 

,,Hebt gij ook zin om naar Landlust  

,,Met mij een kort bezoek te brengen? 

,,En zoo wij ‘t niet te zeer veilengen, 

,,Dan eenmaal voorbij de coupure, 

,,Was ‘t licht voor ons d’aloude muren 

,,Van Loenreslooth ook te bereiken. 

,,Men rijdt langs ‘t bosch met fraaije eiken

. 
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,,Waar ‘t Slot ligt in zijn breede gracht. 

,,Wellicht dat Emmy ons verwacht; 

,,Zij is toch sedert een paar weken 

,,Reeds gelogeerd in deze streken. 

,,’k Ben bij de Slotvrouw in de schuld 

,,En vergde veel van haar geduld; 

,,’t Is voor u allen een verzet 

,,En ik kwam uit de schuld gered.” 

 

De lieve moeder wist zoo goed 

Dat vrijheid veel genoegen doet; 

Toch was een ieder steeds bereid 

Te huis te wezen op zijn tijd. 

Gekapt, gekleed, zeer net en frisch, 

Kwam alles samen voor den disch. 

Er was geen knecht; eenvoudig kwam de 

meid: 

En zei ,,mevrouw! de tafel is bereid”. 

Dan rees de moeder van haar kleine canapé 

En sprak ,,kom kind’ren, gaat nu mee”. 

Naar d’eetzaal sprong met vlugge stappen 

Het jonge volkje van de trappen, 

Terwijl aan d’arm haar’s zoon, Mama 

Hun zachtjes volgde achterna. 

De tafel stond gereed en netjes. 

Het blanke zilver, helder glas, servetjes. 

Als middenstuk zag men op tafel staan 

Een kool van aardewerk, waar soep was in 

gedaan, 

Met wortels, prei en wat men meer serveert. 

Nog stond er vrolijk aan haar zij, 

Een bont gekleurde voglen rei. 

Als ‘t eitje in haar nest verscholen, 

Lag daarin sucrerie verholen. 

 

‘t Diné was keurig toebereid 

Door Jane’s zorg, en Juf’s beleid. 

Gebraden rundvleesch, karbonade, 

Een keur van groenten, malsche slade, 

Dan pudding, kippen en wat meer 

Voor ons bedacht werd, keer op keer. 

Ook werd een zandtaart opgedragen; 

Die droeg helaas het welbehagen 

Der heeren niet. Geen wilde er van eten!. 

Zij pretendeerden dat men had vergeten 

De rechte maat, die er in kon, 

Van vette boter, uit de ton. 

Vrolijke luim, grapjes en plagerijtjes, 

Kleine discussiën, nooit twistpartijtjes! 

Ja, als eens die Nolthenius heeren 

Levendig waren aan ‘t redeneeren, 

Dan tintelden ons wel eens de ooren, 

En ‘t was een toer om elkander te hooren. 

 

Nu werd gedankt voor hetgeen wij genoten; 

Men stond op van tafel, en ontsloten 

Werd dadelijk de veranda deur, 

Opdat de frische lucht en bloemengeur, 

Cigaar en etensdamp verjaagt. 

Er wordt daarna in ‘t rond gevraagd 

Of hier de koffij liefst gedronken, 

En later dan weer thee geschonken 

In moeders koepel aan de vaart, 

Waar men zich gaarne weer vergaart. 

Intusschen drentelt men wat heen en weer, 

Geniet de lucht, het mooije weer, 

Tot in haar rolstoel, Jan met ijver, 

Mama trekt naar den linden vijver. 

Daar staat de koepel, die niet groot, 

Toch plaats genoeg voor allen bood, 

Men ziet van ver daar d’ijzren baan, 

En op bepaalden tijd de treinen stille staan. 

Zelf was het moog’lijk in ‘t verschiet 

‘t Ontdekken wie de trein verliet. 

Rechts naast den koepel stond een bosch 

Van iepen, in hun schoonen blad’ren dos 

Zich spieglend in den vloed. Een kleine bocht 

Bedekt voor ‘t oog de naderende aantocht 

Der drukke doorvaart; ja menig mandje en pakket 

Werd door de schuit aan wal gezet. 

En als ,,Koppelrust ho!” was de vrolijke kreet, 

Dan repte men zich tot ontvangen gereed. 

Zijn schipper aan het roer, kwam om den hoek 

gevaren 

Een deftig vrachtschip, opgehoopt met waren, 

Getrokken door een paard; de lijn schuurt langs 

het riet, 

Wiens pluimen tot de nederige vergeet-mij-niet 

Zich hoflijk buigen. De blanke nenuphar 

Wordt door het golf je overspoeld. Maar geen 

gevaar! 

Te midden van haar groen steekt zij het hoofd 

omhoog, 



762 IX VR. JULIE TUTEIN EN HAAR GEZIN, 1828—1853. 

 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

Terwijl een schaar van jonge eendjes zich 

bewoog, 

Daar gretig zocht naar mugjes en naar vliegen, 

En dartel kwakend, zich op ‘t lover laten wiegen. 

 

Sedert de spoorweg te Abcou was gekomen, 

Werd op den straatweg zeer weinig passage 

vernomen. 

Een enkel rijtuig van een buiten in de buurt, 

Of wel een huurspul, voor een zomerdag 

gehuurd. 

 

Toch ook een vrolijk feest van boeren en 

boerinnen, 

Die op een chais hun huwlijksreis beginnen, 

Gevolgd op d’ eigen wijs, in keurig feestgewaad, 

Door nabestaanden, wier vreugd men ziet op hun 

gelaat. 

Veel wandelaars leverde nooit Abcou,. 

Wat jongelui, de dokter, doming en zijn vrouw, 

Zoo slentrent aan den waterkant. 

De bond loopt mee, en kinders aan de hand. 

Beleefd en vriendelijk was d’avondgroet, 

Waaraan men welgemeend voldoet. 

 

De thé was nu gebruikt, in ‘t zwerk de zilvren 

maan 

Verkondigt dat het tijd wordt ‘t huis te gaan. 

Ook oude Jan zal met het rijtuig dadelijk komen. 

Men brengt ons goed, en afscheid wordt 

genomen, 

De lieve moeder hartelijk nog gekust; 

Altijd te vroeg verlaat men Koppelrust! 

 

Januari 1869. 

. 

. 

Hoe juist ook schetste hare dochter Pauline in de hierboven gegeven beschrijving 

op rijm, het leven aan het Gein – één, en wel een zeer belangrijk onderdeel er van, 

werd er zelfs niet in aangeroerd – wellicht omdat de beschrijfster zelve was 

kinderloos. Want Koppelrust moge niet zijn geweest wat later werd Staverden voor de 

kleinkinderen, Heyenoord voor de achterkleinkinderen (het jongere geslacht moest 

nog groeien!), maar voor de gelukkige moeders met hare babies was de hofstede aan 

het Gein een paradijs van rust en verkwikking. Slechts eene schoondochter wachtte 

aldaar door toevallige omstandigheden af hare bevalling. Maar hoe dikwijls verbleven 

de andere er korter of langer tijd, of zonden er heen enkele der kinderen! Zoo haar 

dochter Nina, niet lang geleden gevestigd te Amersfoort, toen bij haar jongste tweetal 

zich kinkhoeft scheen te openbaren, en het – met het oog op hare kort geleden 

bevalling – veiliger werd geacht bij ,,Grootmoeder” onder te brengen de besmette 

eenen tweejarigen. 

En gewillig nam die oude gebrekkige vrouw op zich dien zwaren last, en zag 

daartoe af van een verblijf bij hare dochter Pauline op Staverden; voor deze en de 

moeder eene groote teleurstelling. 

 

Maar wat mij meerder spijt – schrijft deze dochter aan hare schoonzuster Betsy – is dat Mama op 

haren leeftijd nu die bezwaren heeft van die zieke hoestende kinderen, en bij ondervinding weet ik heel 

goed, dat zij zeker de nauwste oplettendheid zal hebben, maar daardoor ook misschien zelve op hun 

kamer slapen, en hare nachtrust niet als gewoon genieten. Het zal niets helpen, al schrijf ik er nog 

zooveel over – ik ken onze goede lieve moeder – dat zal er niet veel aan doen. Wij moeten maar hopen 

dat de hoest van geen heel kwaadaardigen aard worde. Maar die kleine logeetjes zullen wel maanden te 

Koppelrust dienen te blijven, en Nina zal zich moeten voorstellen de jongetjes in geen vierendeel jaar 

te zien. Veertien weken rekent men voor de kinkhoest: 7 klimmen, 7 dalen. (3 Juli 1851). 

 

Heeft de kinderlooze oudste dochter een bezwaard hart, hoe jubelt daarentegen 

Nina, de gelukkige moeder! En let wel: Die kleine Julius is niet haar eerste kind, 
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maar het vijfde jongentje; is zelfs eene kleine teleurstelling, want zij had zich een 

dochtertje gewenscht, dat dan den naam zoude dragen van hare schoonzuster Betsy 

Weymar, en nu wordt genoemd naar diens echtgenoot Julius Hendrik Nolthenius 

(genaamd Henri). En terwijl zij zich voorstelt een oogenblik rust te kunnen nemen, 

wordt juist hare baker geroepen bij eene andere „piepende” dame; en niet enkel moet 

zij de heele zorg voor den baby op zich nemen, maar deze ook aankleeden, en wel 

Hollandsch aankleeden! Steken in het martelaarspak, dat zij — wier vorige 

bevallingen plaats vonden in de Oost — niet kende. En daarenboven zit Nina nog in 

de drukte eener verhuizing! …. 

Daar deze een der zéér weinige brieven is, welke bewaard bleven van de 

jongste, hoogst talentvolle dochter van Julie Tutein, worde haar juichkreet hier 

overgenomen genoegzaam in haar geheel. Moeders vooral zullen dit schrijven lezen 

met veel sympathie. Maar welbeschouwd iedereen, die zich kan indenken 

moederweelde. 

 

  Lieve Betsy. 

Gij zult het wel zeer vreemd vinden nog geen jota van mij te hebben gezien, en dit wel na 

zulk een lief bewijs van uwe belangstelling en herinnering. Maar hoe gaarne ik schrijf, heb ik dit 

van den eenen dag tot den anderen moeten verschuiven. Ik ben zoo in duizend onafgedane 

beredderingen, die ik om de koude volstrekt niet kon doorzetten, ik leef nog in zulk een akeligen 

rommelboel, en met die korte dagen is er zoo weinig af te doen — ja en voornamelijk nu ik er 

baker bij ben, is de geheele morgen weg. 

Verbeeld u dat het oude wijfje bij een andere piepende dame is geroepen ‘s avonds om elf 

uren, toen ik goed en wel dacht „ik kruip er onder en laat vioolen zorgen”. — Jawel, daar bakt mij 

die dame de poets, en nu moest ik op een oor slapen uit angst dat ik mijn konijntje niet hooren 

zou. Nooit had ik een Hollandsch kind aangekleed, met al die bandjes, knoopjes, mutsjes. O, en 

die mouwen!!! Maar enfin, nood leert bidden, en ik prefereer nu ook ver een heel eenvoudig 

costuum, namelijk ponnetjes of jasjes van diemet, heel wijd en gemakkelijk. Die kan ik zeer 

recommandeeren aan al de mama’s, die overvloedig geduld hebben voor zieken en het waarlijk 

noodige, maar geen greintje voor alles wat heel lastig en heel onnoodig is. 

Ik ben dan ook dezen ochtend buitendien zeker anderhalf uur, ja meer, met hem bezig 

geweest; en wel à quatre-mains, want ik heb een heel aardig meisje opgedaan, die mij een groote 

hulp is bij dat gemorrel. En dan dient hij ook gezoend tusschen de bedrijven. Dat is zoo goed voor 

de circulatie, als die oogjes eens voor een oogenblik geduldig zitten te kijken als of ze wilden 

zeggen „nu, ga dan maar je gang, maar ik zal goed opletten wat je met mij begint, en vooral niet te 

lang met je spons op mijn gezicht en aan mijn oortjes”. O het zijn zulke aardige dingetjes, en ik 

ben zeker dat ge er even zooveel pret mede zult hebben als ik. Maar in één ding moet gij mijn 

voorbeeld niet volgen, en dat is, dat als ze schreeuwen, word ik zelve zoo knorrig en zoo 

ongelukkig, dat het dan mij is onmogelijk tegen iemand te spreken of vrolijk te zijn. — O, dan ben 

ik zoo diep rampzalig, en red mij met een middel dat ook zeer af te keuren is. Dan leg ik hem aan 

de borst; maar enfin als hij 3 jaar is. is dat euvel overwonnen. Het gaat nu niet meer als in de 

dagen van Ismaël! Maar nu trève de kinderkamer, hoezeer ik daar nu eigenlijk nooit uitkom. 

Ja, daar was ik er uit, en werd fataal voor mijn brief opgehouden door twee buurdames 

Methorst die afscheid namen, daar ze naar Amsterdam gaan. De dames Willink zag ik niet in ‘t 

kort, wel de  
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oudste, mevr. de Louter; die maakte mij een kraamvisite en had iets zeer aangenaams. Twee dier 

dames heb ik nog niet gezien, waaronder een heele dikke, waar v(an) R(ossem) laatst mede 

soupeerde. Met dat kleine kindje heb ik een goede reden om ‘s avonds niet uit te gaan, dat hier in 

Holland lang na niet aangenaam is, als men geen rijtuig heeft. Gekleed ‘s avonds door de modder 

te patrouilleeren en in de koude, is niet te benijden, en ik verkies ver eene rustige ongekleede 

avond in mijn warme huiskamer. Zoo had ik voorleden dingsdag eene invitatie voor een 

zangconcert. Wel, doet Amersfoort daar ook aan, hoor ik u zeggen? Nu ja, Nijkerk zelf! Daar zal 

men ook over eenige dagen aan de Muzen offeren. Zoo het niet al te onpolitiek was geweest, Was 

ik toch bijna voor de muziekinvitatie bezweken, maar daar ik nog niet naar de kerk ga en geen 

visites doe, had men mij dit licht kwalijk genomen. Maar nu heb ik mij een passe port bezorgd. 

Wat heb ik plaisier van mijn coin du feu; ik ga mij een tweede maken. Ge hebt geen idee 

van het gemak van zulk een ding. Geen mijner japonnen paste mij in het lijf, en ik weet waarlijk 

niet hoe ze goed te veranderen — en ik moet toch iets aantrekken, en nu is dat machine mij zoo 

gemakkelijk. Ook als er iemand is en Julius word al te ongemanierd, dan stop ik hem onder dat 

manteltje, waar hij dan tout doucement zijn maagje vult. 

Mama schreef mij dat ge Paul en Johan zoo verrast hebt met St. Nic.; wat zou ik die 

mannetjes gaarne eens zien; het is nu 2 maanden, en ik denk ook ze spoedig te krijgen. En nu 

lieve, adieu — ik was wel honderdmaal gestoord; daarom deze miserabele, weinig prettige brief. 

 

Helaas voor een kroniekschrijver is de duur ontnomen aan den Tijd, en wordt tot 

één oogenblik. In zijne ooren vermengen zich het gejubel van vroeger en de latere 

jammerklacht tot één onbestemd geruisch. Hoe dikwijls heeft niet schrijver dezes in 

zich zelve herhaald, terwijl hij deze Aanteekeningen te boek stelde, de woorden van 

Horatius, welke Daniël overnam in een zijner brieven uit Malacca: „Voorzichtiglijk 

bewimpelt God, met dikke wolk ‘t genakend lot”…,  en heeft hij den Alwijze gedankt 

dat Hij de toekomst voor ons houdt verborgen. Hoevele tranen heeft dat wichtje, met 

zulke lieve lachjes binnengehaald, later de moeder gekost! Totdat eindelijk — evenals 

voor het tot jongeling geworden kind, — ook voor haar de wereld werd als niet meer 

bestaande. … 

 

Slechts één der uit Koppelrust door Julie Tutein geschreven brieven bleef 

bewaard. Hij is gedagteekend 18 Nov. 1852, en gericht aan haar dochter Pauline bij 

wie zij zoo even had gelogeerd op Staverden. 

Haar oudste kleinzoon, toen anderhalf jaar oud, — schrijver dezes — logeerde 

met zijn kindermeid Jansje op Koppelrust, en kenmerkend voor Julie Tutein, die niet 

enkel was eene voortreffelijke moeder, doch later niet minder warm voelde voor het 

jongere geslacht, is het eerste wat hare pen teekent eene kinderscène. 

 

„Thuis was alles wel, en kleine man er nog. Maar sliep toen, zoodat ik tijd had mij te 

onttakelen en in het hoekje van de sopha te plaatsen, waar hij mij het best in zijn klein 

geheugentje konde terug brengen. Gauw hoorde ik gejoel van de jufvrouw en de drie meiden 

voor de deur, en begreep zijn aantocht. Ja, hij herkende mij bij het openen van de deur wel, 

maar kroop schuw lachende in Jansje’s arm, (aan die hij zeer gehecht is) terug. Doch spoedig 

marcheerde hij ferm naar mij heen.  
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en wij wierden gauw goede vrienden met de hulp van het zakje ulevelletjes, dat ik open hield 

en hij direct in greep; doch om de op de hurken rondom hem zittende gemeente eerst van uit 

te reiken, en Jansje twee maal bedeeld werd. En sedert is hij allerliefst vrolijk en zeer 

handelbaar geweest; wel wat onrustig uit en in zijn bedje in den vooravond, maar sliep van 

half 12 tot 4, en na gepoedeld te zijn, tot half acht. 

 

Een waardig en veelbeteekenend tegenhanger van „Weijse in het Tuteinsche 

Huis”, zoude vormen een schilderij met de bijna zeventigjarige als grootmoeder 

gezeten in de geelhouten canapé met het verlokkende peperhuisje in de hand, en den 

kleinen man het lekkers uitdeelende aan het op den grond gezeten viertal! 

Hoe de Grootmoeder was gekleed, is niet moeielijk te zeggen. Eene 

photographie op zeven en zeventigjarigen leeftijd genomen, geeft haar weder, zooals 

ook Koppelrust haar zal gekend hebben. Een zwart zijden of donkerbruin wollen 

japon, waarbij de schouderbedekking den vorm aannam van een kort manteltje; de 

mouwen nauwsluitend; het gelaat omkransd door de ruche van de witte muts, met ter 

weerszijden een krul grijs haar; dat gelaat, waarin de oogen altijd straalden van geest, 

getemperd door goedheid! Een citroenhouten stokje leunde tegen den geel houten 

empire-canapé — hard en hoog van zetel, opdat zij (slecht ter been) zich gemakkelijk 

kon oprichten. 

Want het lichte gebrek aan beide heupen, waarmede zij was geboren, en dat 

hare dochters overerfden (de eene aan de rechterde andere aan de linkerzijde) maakte 

haar op later leeftijd bezwaarlijk het gaan. 

Tot het laatst toe bleef hare eenvoudige, doch keurig verzorgde kleedij dezelfde; 

zij liet zich niet leiden door de mode, maar bleef ook in deze zich gelijk, 

overeenkomstig hare zeer vaste beginselen. 

Eene standvastigheid welke zij óók waardeerde in anderen, gelijk blijkt uit 

onderstaand zinnetje uit een brief aan haar dochter Nina „Gisteren een brief uit 

Denemarken (23 April 1837). Tante Frederike (Tutein) zeventig jaar, even ijdel en 

prachtziek als altoos; en ik wensche haar nu eens ook niet anders; ieder moet de eens 

gekregen stempels houden. Ik mag geen afgeslepen munt; dat herkennelijke is zoo 

aardig.” 

 

Toen na het overlijden van haar oudsten zoon, diens weduwe in 1853 verliet 

Amsterdam, besloot Julie Tutein zich ook ‘s winters te vestigen op Koppelrust. Doch 

zulks was te eenzaam voor wie steeds had geleefd in kinderrijke omgeving. En dus 

nam op een somberen winterdag, haar zoon Peter Marius een kloek besluit, pakte haar 

warmpjes in en bracht haar naar Purmerend, waar hij toen was burgemeester. Zij 

volgde hem bij zijne latere verhuizingen, en de voor goed verlaten hofstede werd 

verkocht in het najaar van 1855. 

Hiermede eindigde Julie Tutein’s zelfstandig bestaan. Maar geenszins hare 

invloed! Steeds — tot het einde toe — straalde „al wat vreugd en leven gat”, van haar 

af, en 
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altijd bleef zij het middelpunt van elken grooteren of kleineren kring. Doch waar hare 

latere lotgevallen nauw zijn verbonden aan die van haren zoon Peter Marius, hoofd 

geworden van ons geslacht door het overlijden van Gulian zonder mannelijken 

afstammeling, kan het laatste tienjarig tijdperk van haar gezegend leven beter worden 

behandeld in de volgende afdeeling dezer Aanteekeningen. 

 

Slechts één teleurstelling kon Julie Tutein bij het klimmen der jaren niet worden 

gespaard: Zeldzamer en zeldzamer werden de brieven uit den vreemde. In 1843 was 

hare zuster Emilie Cazalis te Montpellier overleden; voor haar een groot verlies. Het 

vorige jaar had zij die nog ontmoet te Parijs. Haar zuster Augusta Müsselmann, die in 

1844 overleed te Kopenhagen, en die zij in geen 27 jaren had weergezien, schreef 

reeds sedert lang niet meer. Wellicht dat Augusta’s talrijk kroost al haren tijd in 

beslag nam. Alleen de oudste zuster: Pauline Mäder, te Kopenhagen, later te Röskilde, 

hield de briefwisseling aan tot aan haar overlijden in 1856. Wel waren er nog twee 

broeders: Carl en Louis, maar — zooals Julie Tutein goedig verontschuldigt — wat 

zijn de mannen voor de correspondentie? „Er moet iets bijzonders of zakelijks 

gebeuren, als zij de pen opvatten. Overigens moet ik zeggen dat mijne broeders; wat 

stijl en schrijftrant betreft, eene exceptie op de gewone maken, daar zij eene 

aangename uitwijding over gewone kleinere gebeurtenissen geven kunnen”. 

Zoo brokkelden van lieverlede de buitenlandsche betrekkingen af. Enkele malen 

kwam een jongere Cazalis over uit Frankrijk o.a. Henri (Jean Lahor). Ook bezocht 

Emile Denemarken op zijne rondzwervingen; ziedaar alles. — Jammer genoeg, want 

verruimde zich in de 17e en 18e eeuw de gezichtskring der Nederlanders door 

Fransche en Duitsche refugiés, door het druk bezoek van vreemdelingen aan onze 

universiteiten; de 19e eeuw sloot ons af van de wereld.... Laten wij hopen dat het 

nageslacht even verstandig zal zijn als Mahomed, die toen hij bemerkte dat de berg 

zich niet in beweging zette, opstond en zich naar den berg begaf. Wat hem met ruimer 

uitzicht beloonde. 
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Blz. XXIX. 

GESLACHTSWAPEN. Nabeelding op ware grootte van het wapen uit den rand 

van de gravure voorstellende het Leprozenhuis (Zie blz. 589–591). 

 

Blz. 396. 

NAAMGEDICHT. Dit gedicht, waarvan slechts is bekend een exemplaar (in 

het bezit van schrijver dezes) werd gedrukt op een enkel vel hollandsch onafgesneden 

papier, hoog 49,5 cM., breed 38,7 cM. Het zetsel is hoog 43,2 cM., gemeten van den 

bovenkant van den M in het woord Naamgedicht van den bovensten regel, tot den 

onderkant van den w in het woord woonende in den ondersten regel. De afbeelding is 

derhalve verkleind op ongeveer 2/5 van het oorspronkelijke. 

 

Blz. 424. 

EILANDSKERK. Deze houten kerk werd vervangen in 1734 door het thans 

nog bestaande steenen gebouw. De gravure, blijkbaar uit een boek gesneden, is in het 

bezit van schrijver dezes. 

 

Blz. 436. 

‘t DORP RIDDERKERK. Overgenomen uit ,,de Nederlandsche stads- en 

dorpsbeschrijving” door van Ollesen, 1793. Geen andere oude afbeelding werd 

gevonden. Van Waalwijk zelfs geen enkele. 

 

Blz. 441. 

GEZICHT OP MAARSSEN. KWEEKHOVEN te Breukelen. Beide zijn 

genomen naar gravures uit de Zegepralende Vecht uitgegeven te Amsterdam, bij de 

Wede Nicolaas Visscher, 1719. 

Het gezicht op Kweekhoven is genomen van de Vecht uit. Eene tweede (hier 

niet overgenomen) gravure stelt voor den fraaien in franschen stijl aangelegden tuin 

achter het huis. Het register op de platen vermeldt: 1e ‘t Huys Queekhoven, het 

kostschool van den Heer Pierre Mannourie, zeer bekwaam om de toegezondene 

jongelingen aldaar te onderwijzen en met de schoone plantagie te verlustigen. 2e 

Gezicht van binnen, met twee fraaie hagen afgesloten. 

Vermoedelijk zal het blijkbaar goedverzorgde buiten tijdelijk verhuurd zijn 

geworden aan den ,,Mesjeu!” 
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Claas Bruyn na te hebben verhaald in zijn aan het werk toegevoegd poëem de 

gruweldaden van den Franschen koning aangerecht te Breukelen, vervolgt: ,,Ziet daar 

‘t geen ons weer kan bekooren. – Wat al prieelen op een rij! – Hofwerk en Vechtvliet 

praalt van voren – Queekhoeve en Groenevelt op zij.” 

Een kastanje, vermoedelijk geplant tegen het einde der I7e eeuw, en welke dus 

reeds Daniël Nolthenius bood eene welkome schaduw, heeft in den loop der tijden 

gevormd een soort kastanjewoud; want de onderste takken van den thans reusachtigen 

boom hebben wortel geschoten waar zij den grond raakten; en uit wortels zijn nieuwe 

stammen ontsproten (1929). Doch overigens is van den toenmaligen aanleg in 

franschen stijl weinig overgebleven. Thans is daarentegen het buiten welbekend bij 

plantkundigen wegens vele fraaie exemplaren van konifeeren, (onder welke een 

Taxodium dijtichum van buitengewone afmetingen) en door de orchideeën 

verzameling van den tegenwoordigen eigenaar W.C. Matthes. 

 

Blz. 445. 

GEBOUWEN DER O.I. COMPAGNIE TE AMSTERDAM; 1° Gezicht op het 
Oost-Indisch huis gezien uit de Hoogstraat. 2° Gezicht op den zijgevel van het Oost-
Indisch huis aan den Klovniersburgwal. Het gebouw links van de openstaande poort 

in het Krankzinnigenhuis, afgebeeld op Blz. 486. 3° Lijnbaan der Compagnie. 4° 
Werf der Compagnie, en achtergevel van het Zeemagazijn. De cliché’s waarmede 

deze vier plaatjes zijn gedrukt, werden hiertoe welwillend afgestaan door den Ned. 

Oudheidkundigen bond. Voor verdere bijzonderheden worde verwezen naar het 

Oudheidkundig Jaarboek, Mei 1928, bevattende de beschrijving der gebouwen van de 

Oost-Indische en West-Indische Compagnie in Nederland, door J.C. Overvoorde en P. 

de Roo de la Faille. 

 

Blz. 469. 

HEER TE PAARD BIJ DE HERBERG DE HERDERIN.1) Schilderij in 

olieverf, zich thans bevindende bij mevrouw E.S.T.N.–W. In den linker benedenhoek 

geteekend: Cornelis Troost, daaronder July 1747. De Heer te paard: olijfgroene jas, 

geel vest en broek; het vest met zilver borduursel. Geele handschoenen met goud 

geborduurd. Onder het zadel een groen dekkleed met goud en gouden kwast, bruin-

lederen pistoolholsters, grijze pruik, zwarte das, hoog gekleurd gelaat. Eén blauwe en 

één roode leidsel, hoofdstel rood en blauw. paard donkergrijs en wit. Het 
Schenkstertje is in ‘t wit, met grijzig-wit opgeslagen overkleed, japonrand met groene 

takken, bladeren en rose bloemen, geel strooien hoed met blauwe linten. De jonge 
heer: grijs 

                                                

 
1 Ten onrechte wordt op Blz. 468 de herberg op de schilderij genoemd ‘t Bokje. 
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costuum, blauw vest, zwarte steek met gouden rand, het haar in een zwarten 

buidel. Het meisje: groenblauw en grijs gestreept rokje, donker olijfgroen lijfje, 

lichtblond haar. In hare hand houdt zij een gele kom met rooden rand. Op de tafel: een 

grijze kan met blauwe figuren, een donkergroene flesch, een wijnglas met iets rooden 

wijn, een wandelstok met zwart lint. Daarachter een wijd glas. De man in ‘t raam is in 

het zwart gekleed, met zwarten hoed en lang grijs haar. In zijn pijpje gloeit iets. Op 
den houten wand ter hoogte van het hoofd van dezen man, ongeveer boven de tafel, 

hangt een wit papier, waarop in ‘t zwart is geteekend een os, met het onderschrift Os. 

Tot verdere verklaring van de feestelijke stemming diene dat Prins Willem IV 

den 3en Mei in Holland was aangesteld tot Stadhouder. 

Op het uithangbord is een zeer gedécolleteerd dametje afgebeeld. Verder is 

daarop zeer flauw zichtbaar een wit paard en een hondekop. Er onder staat: De 

Herderin. 

 

Blz. 469. 

WILLEM HENDRIK NOLTHENIUS EN ZIJNE ZUSTERS. Schilderij in 

olieverf, zich thans bevindende bij mevr. E.S.T.N.–W. Willem Hendrik: gepoederd 

haar, blauwe oogen, blauw-grijs costuum. Cornelia: (in het midden) witte japon, 

mutsje met geel rose-achtig lint, lichtblond haar (cendré). Catherina Hester (rechts) 

gele japon (op de reproductie maakt dit kleedingstuk een te donkeren indruk), waarin 

witte bloemen zijn geweven. Mutsje met vieux-rose lint. Beide meisjes hebben grijs-

bruine oogen, dragen paarlen colliers en zwarte linten om den pols met gouden gesp. 

Het groote gordijn in den linker hoek is vrij licht roodachtig-paars, met gouden 

kwasten. Blauwe lucht met lichte wolken. Zwart gelakt tafeltje. Schilder onbekend. 

 

Blz. 469. 

PORCELEIN, thans zich bevindende bij mevr. E.S.T.N.–W. Op de bovenste rij 

zijn geplaatst, aanvangende aan den linkerhoek, de navolgende voorwerpen. (Achter 

elk voorwerp is gefteld 1° een cijfer, aangevende hoevele van eenzelfde soort nog zijn 

aanwezig, 2° de middellijn in centimeters (voor de borden) of de hoogte (bij kannen 

en vazen), 3° het monogram, en 4° de letters Low(estost), voor zooveel de 

voorwerpen zijn van dat soort porcelein). 

Bovenste rij: a. schaaltje, 1, 18½, I.N. Low; b. vaas, 2, 20½, W.H.N. (Deze vaas is dus niet van 

Balthazar afkomstig, doch vermoedelijk van diens zoon Willem Hendrik); c. melkkan, 1, 10, I.N, Low; 

d. kommetje, 20, 8; e. groote schaal, 2, 31½; f. kommetje, 10, 8, J.N, Low; g. melkkan, 2, 11½; h. vaas, 

(zie b.) i. dessertbord, 12, 19, J.N, Low. Middelste rij: k. schoteltje, 23, 13, J.N, Low; l. chocolade kan, 

1, 17½; m. bord, 33, 22½; n. kommetje 20, 6, met schoteltje; o. suikerpot, 1, 13, J.N, Low; p. schaal, 2, 

28½; q. trekpot, 1, 13, J.N, Low; r. bord (zie m.); s. kommetje (zie f.) met schoteltje 
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(zie k.); t. koffiekan, 1, 19½; u. schoteltje, 22, 11. Onderste rij: v. schoteltje, 33, 13½; w. 

suikerpot, 2, 12; x. bord, 9, 22; ij. kopje met oor, 11, 5¾, J.N, Low; z. ovaal schoteltje, 1, 17; aa. 

botervlootje op schoteltje, 1, 11½; bb. kopje, 12, 6; cc. bord (zie x); dd. suikerpot (zie w); ee. bord, 2, 

15, J.N. Low. 

Hiernevens zijn afgebeeld de randversiering van het Lowestoft porcelein (a) en 

van het wapenservies (m). Bij het Lowestoft porcelein volgen zich, van den buitenrand 

af gerekend, een gouden streep, een 

smalle witte, een blauwe, een witte, 

een smalle gouden, een eierlijst 

bestaande uit roodbruine lijnen op 

licht-bruinen grond, omzoomd door 

dunne gouden strepen; de ranken 

goud, de bladeren en trossen blauw, 

de bladeren licht en donker. (De 

boogjes van de eierlijst zijn wit 

uitgespaard op het porcelein). 

Bij het wapenservies volgt op 

een dunnen gouden band, een breedere 

blauwe met gouden sterren, van 

onderen afgesloten door een gouden 

bandje. Vervolgens een blauwe slinger 

met goud omzoomd, waaraan gouden 

trossen hangen. Op de teekening zijn 

slinger, trossen en omzooming zwart 

aangegeven. 

Op den binnenrand van het bord 

is aangebracht een fijne krans van 

beurtelings gouden en blauwe bloemkelken; de gouden ietwat van onderen 

geschaduwd. 

De wapens zijn gekleurd; het eerste kwartier blauw, vleeschkleurige Neptunus, 

blank gelaten dolfijn, gouden drietand, het water groen en wit; het tweede kwartier 

goud met blank gelaten dolfijnen; derde kwartier: zwarte blokken op zilveren veld; 

vierde kwartier: gouden sterren op groen veld. Het wapen is omgeven door een 

hermelijnen mantel, met gouden omboordsel en gouden franje; de voering van den 

mantel is blauw. 

De monogrammen op de borden, enz. zijn omringd door een gouden 

buitenrand, een blauwen binnenrand, de letters verguld. Op de groote vazen b, zijn de 

monogrammen rood-oranje, de verdikkingen der letters verguld. Het schild is niet 

gekleurd. De randversieringen boven en onder zijn groen, zwart, bruin en goud-groen; 

het geheel is in anderen stijl dan de borden. De kleine bloemversieringen om wapen- 
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en letterschilden zijn zeer kleurig. Achter op en in de kopjes zijn aangebracht 

kleine vergulde of blauwe versieringen (bloemen enz.). Geen enkel stuk porcelein is 

gemerkt. De borden met het dubbele wapen hebben bontgekleurde randen; de 

binnenste breede zoom (op de afbeelding zwart), is in werkelijkheid rood bruin. De 

wapens in natuurlijke kleuren; het daaronder hangende doek is blank en draagt geen 

sporen van namen of letters. 

 

Volledigheidshalve worde hier vermeld dat volgens het Documentatie Bureau, te Middelburg 

een stuk berust, geteekend door Johan van Swenne, Commissaris van de monstering voor zeevolk van 

wege de Staten te Sas van Gent, 1644, vergezeld met een wapenafdruk geheel overeenkomende met het 

vrouwenwapen. De Heer van Lexau Frieswyk, aan wien is te danken deze inlichting, schrijft 

daaromtrent: ,,Het gebeurde vroeger veel dat personen van een wapen gebruik maakten dat niet ‘t 

hunne was”. Mogelijk is ‘t daarom, dat aan van Swenne een cachet in handen kwam waarmede hij 

zegelde, zonder dat het wapen daarop voorkomende, hem toekwam. In dit opzicht is het niet onaardig 

te weten dat Clemenceau het vredesverdrag te Versailles niet bezegelde met zijn eigen wapen (zijn 

geslacht was door Lodewijk XIII geadeld) doch met een antieken steen, de zegelring van .... Naundorf, 

dezelfde met welke Jules Favre in 1871 had bezegeld in Versailles de documenten betreffende den 

wapenstilstand (Mercurc de France, 15 Dec. 1929). 

 

ZILVEREN TABAKSDOOS. In het bezit van R.P.J.T.N. Dat ten onrechte het 

wapen der Jugteren’s is gegraveerd in plaats van het wapen Tristram, verduidelijke 

onderstaand schema: 

 

HORLOGE EN SIGNET. In het bezit van R.P.J.T.N. Het horloge werd 

vervaardigd voor Willem Hendrik (de oude). Het signet is afkomstig van Balthazar. 

 

Blz. 473. 

BOEKBAND. (In het bezit van mevr. J.J.N.–M.) Deze boekband omsluit de 

zangen ,,ter bruilofte van den WelEdelen Heere Mr. Jeronimus Nolthenius en 

Jonkvrouwe Johanna Maria van der Meulen. Echtelijk vereenigt binnen Amsterdam 
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den 7de van sprokkelmaand 1763.” Van den rood-lederen band is het plat 27.3 

c.M. hoog, en 21.2 c.M. breed. De boog welke de kolommen vereenigt, en het 

middenschild zijn van zwart leder. Alle versieringen zijn verguld. Voor- en 

achterzijde zijn op volkomen dezelfde wijze bewerkt, en aan beide zijn twee linten 

bevestigd, welke bij de overgave aan den bruigom in sierlijken strik het boek zullen 

gefloten hebben. Die linten, 21 c.M. lang, 4,2 c.M. breed, zijn van licht groene zijde 

met daarin geweven figuren van donkergroene zijde en zilverdraad. De lichtgroene 

zijde heeft tot schering witte wol, welke is afgeknipt aan de randen in kleine 

golvingen. De linten eindigen in eene franje van zilverdraad, 7 c.M. lang. De 

binnenkant van het plat is overtrokken met gemarmerd papier, in breede stroomen 

rood, blauw, wit, groen en geel. 

 

De bruiloftsverzen zijn gedrukt op hollandsch papier met kloeken letter; boven elk is opnieuw 

afgedrukt den titel. (Behalve de laatste regel). Zij beslaan 4 vellen, welke in vieren gevouwen, geen 

nummering dragen, doch onderscheiden zijn door de letters A. B. C. en D. Deze zijn aangebracht aan 

den onderkant in het midden; de rechter bladzijden zijn nader onderscheiden door achter den letter te 

voegen op de tweede het cijfer 2, op het derde het cijfer 3. Op de vierde pagina is geen letter of cijfer 

gesteld. 

De band welke aan de bruid werd vereerd, en door genoemde vrouwe aan schrijver dezes werd 

geschonken, is op volkomen dezelfde wijze behandeld. Slechts is haar naam in den boog gesteld, en 

onder de harten gedrukt het cijfer XXV. Dit cijfer duidt op den leeftijd der jongelieden: beiden waren 

in het zelfde jaar geboren. Op den band is bij het jaartal de maand boven, den datum beneden de streep 

gesteld, (17-63); andersom dus dan thans is gebruikdijk. Het huwelijk werd voltrokken op den jaardag 

der bruid. 

In het exemplaar van de bruid is achterin gebonden het gedicht van den bruigom, met 

afzonderlijk titelblad, luidende: Ter mijner echtvereeniging met jongvrouwe Johanna Maria van der 

Meulen, voltrokken op den 7™ Februari 1763. Het op blz, 474 behandelde gedicht is met ietwat 

grootere letter gedrukt dan de andere, terwijl boven het gedicht is herhaald den titel (ook deze met 

weglating van den laatsten regel.) 

 

Op een los vel liggen in het exemplaar der bruid de Annexe positiones, 6 in 

getal, gevolgd door de zes gedichten, waarin zijne studiebroeders bezingen den 

jeugdigen meester der beide rechten. Deze werden op Blz. 474 eveneens besproken. 

Slechts worde hier er aan toegevoegd dat terwijl de eerste stelling luidt: Jus 
imponendi tributa competit soil superiori, de derde luidt: Superiorem a legibus 
tributariis immunem esse debere statuo. Welke laatste stelling, in aanmerking 

nemende het jaar waarin zij werd verkondigd, wel bij de verdediging tot opponeering 

zal aanleiding hebben gegeven. 

 

Blz. 486. 

HET KRANKZINNIGENGESTICHT, naar eene gravure in het 

Rijksprentenkabinet. 
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Blz. 489. 

PORTRET VAN DANIËL NOLTHENIUS, miniatuur in het bezit van mevrouw 

J.E.A.N.–M. Bleek eenigszins blozend gelaat, blauw-grijze oogen, donker-blonde 

wenkbrauwen; blond is ook het haar, voorzoover dit boven ‘t voorhoofd zichtbaar is. 

Ook de allonge pruik is blond. De mantel is rood, de binnenvoering lichtblauw, de 

kamizool grijs. Volgens mevrouw J. Derkinderen–Besier zal het miniatuur tusschen 

1730 en 1740 zijn vervaardigd, dus op ruim 30 jarigen leeftijd. Het werd door 

Elisabeth Geertruida Nolthenius (Dan.VIII.11), die hare laatste levensjaren doorbracht 

bij haren broederszoon Daniël (Dan.X), geschonken aan diens afstammeling Hugo 

Frederik Johan (Daniël XI). Blijkbaar werd de achtergrond geschonden. 

 

BRIEF VAN DANIËL AAN ZIJN BROEDER BALTHAZAR. Het 

oorspronkelijke is ingeregen in het Boek der brieven van Overzee, in het bezit van 

schrijver dezes. 

 

Blz. 493. 

DE O.I. VAARDER GEERTRUYD, gebouwd in 1707. Naar een teekening in het 

scheepvaartkundig museum te Amsterdam. Volgens onderzoekingen van den oud-

luitenant ter zee Ph. de Kanter (I.H. X 3, Cr. 4, m) bestaan geen teekeningen of 

modellen van de schepen waarmede Daniël naar Indië voer of terugkeerde. Het 

afgebeelde schip Geertruyd geve eenig denkbeeld van vorm en grootte dier 

vaartuigen. 

 

Tot verdere inlichting diene dat in de Kon. Bibliotheek te ‘s-Gravenhage zich bevindt een album: 

Modelle alter Segelschiffe door Aug. Köster, met foto’s van Hollandsche zeeschepen uit 1710, 1720, 

1747 (Princes Carolina) en de Hollandsche O.-I. vaarder Den Ary (1725). De bibliotheek der 

Technische Hoogeschool bezit een album: The rigging of ships. 1600–1720), door Anderson. Als n°. 

23 is afgebeeld Dutch Indiaman Gertruda. 1720.) Verder: From Carrack to clipper, door Fr. C. Bowen, 

waarin de foto van het model, hetwelk zich bevindt in het Rotterd. Maritiem Museum, n°. 41, de O.-I. 

vaarder De jonkvrouw Catharina Cornelia, midden 18e eeuw. Alsmede geeft The Sea, its history and 
romance de photo naar het model van een O.-I. vaarder omtrent 1740, aanwezig in het 

Scheepvaartkundig museum te Amsterdam. 

Omtrent hergeen zich bevindt in de musea te Amsterdam en Rotterdam, worde verwezen naar de 

catalogi dezer instellingen. 

,,Voor wat betreft de gezeilde koers naar en van O.-Indië in dien tijd – schrijft 

bovengenoemd deskundig familielid – zijn door mij vele oude werken nagezien, 

vooral op de Kon. Bibliotheek. Het eenige dat bijzonderheden vermeldde, was Jacob 
de Bucquoy’s Zestienjaarige Reize naar de Indiën. (Haarlem. J. Bosch 1757). Daarin 

wordt aanbevolen St. Jago (een der Kaap Verdische eilanden) aan te doen om te 

ververschen. Dan de linie te passeeren tusschen 3° Oost en 352°. (De eerste meridiaan 

loopt op oude kaarten 18° Westelijk van Greenwich, over het eiland Hierro (Ferros 

der 
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Canarische eilanden). Wanneer men is gekomen op 10 à 12° Zuider breedte, 

houdt men het best ZZW, ZW t Z, om boven de Abrolhos te komen (een eiland bij de 

Braziliaansche kust). Daarna het best naa bij de kuste, 15 à 16 mijlen van de wal. Hier 

voordeelige winden en zuidelijke stroom. Nu tot 28 à 29° Zuider breedte, en dan 

dezelve wat oostelijker nemen. Dan krijgt men daar de Westelijke winden, en kan 

men verzekerd zijn van de lengte der Kaapsche Reede te bezeilen. 

Op de kaart van den Geschiedkundigen Atlas van Nederland betreffende de eerste 

reizen der Nederlanders naar de in den atlas aangeduide landen, zijn enkele dezer 

uitgestippeld. Men wist toen al vrij goed hoe de route het best te nemen met het oog 

op de winden. Deze komt vrij wel overeen met die, welke is aangegeven op 

tegenwoordige zeilkaarten der meteorologische bureaux.” 

 

Blz. 497. 

GEZICHT OP DE KAAP DE GOEDE HOOP, naar de gravure in het werk van 

Valentijn: Oud- en Nieuw Oost Indiën (1724/26.) 

GEZICHT OP MALACCA. Naar de gravure in het werk van Valentijn. De 

cliché, waarvan dit plaatje is gedrukt, werd daartoe welwillend afgestaan door den 

Ned. Oudheidkundigen Bond. Voor verdere bijzonderheden omtrent deze vroegere 

nederzetting raadplege men het uitvoerige artikel van J. C. Overvoorde ,,Hollandsche 

Herinneringen te Malaka”, in het Oudbeidkundig Jaarboek, December 1923, met 

verscheidene plattegronden en afbeeldingen van nog bestaande oude gebouwen. Ook 

Dr. H.P.N. Muller: Britsch Malakka. (de Gids, 1913/14). 

 

Blz. 509. 

KASTEEL TE BATAVIA. Het gezicht op het kasteel van de buitenzijde werd 

gedrukt met een cliché, daartoe welwillend afgestaan door den Oudheidkundigen 

Bond. Het gezicht op het kasteel van binnen werd genomen naar eene gravure uit het 

werk van Valentijn. Voor verdere bijzonderheden worde verwezen naar het werk van 

den landsarchivaris Dr. de Haan, Oud Batavia, gedenkboek uitgegeven door het 

Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 1922, met platenatlas 

(1923) en register (1929). 

 

Blz. 533. 

ZITTING VAN DEN RAAD VAN INDIË IN HET KASTEEL TE BATAVIA. 

Deze lijndruk is genomen naar een photo, mij welwillend gezonden vanwege het 

Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 
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Bij later onderzoek bleek dat de plaat was genomen uit een werk, waarvan de 

Kon. Bibliotheek te ‘s-Gravenhage bezit een exemplaar. 

Het is een reisverhaal van Johan Wolffgang Heydt, Hochgraffl. Hohenlohe 

Schilling fürstl. Bau-Director und Geometer, die ook de 115 platen teekende. De 

aanvang van den buitengewoon langen titel luidt: Allerneueste Geographische und 

Topographischen Schauplatz von Africa und Ost Indiën. Het boek werd te 

Willemsdorff gedrukt in 1744, door J.C. Tetschner. 

 

Aan den voet der afbeelding (last de navolgende verklaring: Ein Prospect des Versamlungs oder 

sogenanten Vergatterungs Saal derrer H. H. Rathe von Indiën. a. Sitz Sr. Hoch Edelheit des HE. Gen. 

Gouverneurs. b. die Hh. Räthe von Indiën. c. Portraits derrer vorherig Regirenten Gen. Gouvern. d. 

antique Gemahlte. e. Biicher und Schrifftkasten. f. Balcon so iiber die Taffel hangt, g. Jalousie vordem 

grossen Tor, i. Eine Indianische Landschaft, k. Spiegel, l. vorrätliche Stuhle, m. ein Teppich belegter 

Grund worauf die Taffel stehet, n. Grand mit schwartz und weissen Marmor belegt, o. das grosse Thor 

oder Eingang. Daaronder links: J.W. Haidt ad viv. del. 1739; rechts: J.G. Puschner sculps. 

 

Aangezien op den lijndruk niet alle letters duidelijk zichtbaar zijn, volgen hier 

enkele toelichtingen. Op eene stoel met zeer hooge rugleuning zetelt de Goeverneur 

Generaal, met het gelaat gekeerd naar den beschouwer. Links van hem (weinig 

zichtbaar) zit de secretaris, ietwat achterwaarts, vermoedelijk aan een tafeltje. Op den 

wand boven den Goeverneur Generaal, hangen drie schilderijen (d.). Zij stellen voor 

(voor zooveel zichtbaar) vermoedelijk tafreelen uit de rechtspleging in den ouden tijd, 

of wel de hulde door overwonnen vorsten gebracht aan een soeverein. Althans op 

twee bevindt zich op den voorgrond een persoon in zeer onderworpen houding, terwijl 

een koning zetelt ten troon. Ter weerszijden van den Goeverneur Generaal schikken 

zich om de tafel de acht raden. 

 

De teekening is gemaakt in het jaar waarin Daniël werd Raad extra-ordinaris. Doch hij is daarop 

niet afgebeeld, gelijk de Landsarchivaris te Batavia de vriendelijkheid had te onderzoeken. Want op 

alle vergaderingen, welke hij dat jaar bijwoonde, is het aantal aanwezige leden veel grooter. Op den 27 

Juli 1739, toen Daniël Nolthenius voor het eerst de notulen teekent, waren 13 Raden aanwezig. Op de 

latere vergaderingen in dat jaar, welke hij bijwoonde, waren eveneens meer dan acht leden aanwezig; 

de meeste keeren 14, soms 13, nimmer minder dan 10. En er werd druk vergaderd! Daniël woonde bij 

de zittingen op 28 en 31 Juli; 4, 7, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27 en 31 Aug.; 1, 4, 7, 8 (tweemaal), 10, 

11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 29 Sept.; 1, 2, 6, 8, 9. 10, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 27, 30 Oct.; 3, 6, 10, 13, 17, 

20, 23, 24, 26, 27, 30 Nov.; 1, 3, 4, 8 (tweemaal), 11 (tweemaal), 18, 21, 22, 24, 28 en 29 Dec. 

 

De afgebeelde vergadering zal er eene geweest zijn uit de eerste helft van 1739, 

vóór de uitbreiding van den Raad met buitengewone leden. En de aanwezigen zullen 

zijn: G.G. Adriaan Valckenier, Joan Paul Schaghen, Johs. Thedens, Harmanus van 

Suchtelen, Elias de Haeze, Mr. Isaac van Schinne, Pieter Rochus Pasques de 

Chavonnes, Pieter Duquesne, Elias Guillot en de Secretaris Gerardus C. Cluijfenaer. 
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Onder de drie schilderijen staan tegen den achterwand boek- en schrifturenkasten 

(e). Tegen den linkerwand, tusschen en onder de vensters hangen (c) de portretter. der 

vroegere Goeverneurs Generaal (24 in getal). Tegen den rechterwand, boven den 

hellebaardier, hangt (i) een indisch landschap, dichter bij den achterwand (k) een 

spiegel. 

Vóór de deur, ten einde aan buitenstaanden het gezicht op de vergadering te 

beletten, is geplaatst een groot gebeeldhouwd scherm (Jalousie g). Vermoedelijk het 

kamerschut dat zich bevindt in het museum van het Bataviaasch genootschap, en 

evenals de vergadering, afgebeeld in het platen-album van ,,Oud-Batavia” (1923). 

Dr. de Haan vermoedt dat de hellebaardier niet binnen, doch buiten de deur zal 

hebben gestaan. Doch ook daar zal zich wel een wachter bevonden hebben, en Haidt 

zal zich wel hebben gehoed te fantaseeren. Wat Haidt noemt een balcon (f), is het 

baldakijn, dat als symbool der hooge waardigheid van de vergaderden hangt boven 

hun tafel. 

 

Blz. 557. 

ADMIRAALSPENNING EN GRAFZERK. De hier afgebeelde penning is die 

van den Admiraal der retourvloot H. Swellengrebel, en thans met den ketting in het 

bezit van diens afstammeling H.A.M. Swellengrebel te Oudenbosch. Deze werd drie 

jaren later uitgereikt; doch de vorm van het daarop voorgestelde schip bewijst dat de 

penningen steeds geslagen werden op een zelfden stempel van ouden datum. Men 

vindt dan ook dezelfde afbeelding op den penning uitgereikt aan Mr. Everhard 

Kraijvanger als admiraal der retourvloot in 1722, thans eigendom van het Bataviaasch 

Genootschap en afgebeeld in het platen-album van Oud-Batavia. Op deze afbeelding 

is tevens te zien een stuk van den ketting. Het randschrift luidt: Societas Indiae 
Orientals Foederat: Provinciarum. Het schip voert aan den grooten mast een vlag met 

het monogram der Compagnie; welk monogram ook is aangebracht op den spiegel 

van het schip. Van den achtersteven waait de Leeuw der Geunieerde Provincien. 

De grafzerk is afgebeeld naar eene photografie (1929). 

 

Blz. 577. 

NIEUW AMSTERDAM. Deze plaat is ontleend aan het werk van Innes. Zij 

berust op de aanzichten der stad, uitgegeven te Amsterdam door Justus Donckers, en – 

iets later – door Nicolaas Visscher. Vermoedelijk zijn deze door Augustijn Heermans 

ter plaatse opgenomen met behulp van een camera obscura omtrent 1650. Van die 

aanzichten – welke Innes oordeelt de eenige juiste te zijn – heeft deze eenige deelen 

vergroot en er aan toegevoegd kadastrale schetsen met de namen der eigenaars in 

1655. 

Op die aanzichten had Heermans geteekend een man hangende aan de galg, en 



 TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN. 779 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

een ander, opgeheschen aan zijn middel, spartelende met armen en beenen. 

Innes heeft deze figuren weggelaten, omdat hij vermoedt dat de teekenaar die enkel 

aanbracht als eene hatelijkheid tegen Goeverneur Stuijvesant en diens secretaris van 

Tienhoven; met welk tweetal Heermans toenmaals had hooggaande ruzie. Zeer zelden 

– voegt de schrijver er aan toe – werden te Nieuw-Amsterdam doodvonnissen 

voltrokken; althans voor zooveel de akten uitwijzen. En dan nog betroffen deze niet 

ingezetenen, doch soldaten of matrozen. 

Toenmaals heette het terrein vóór de huizen op de plaat ,,het water”. Thans loopt 

daar de Pearlstreet. De open ruimte tusschen de huizen M, C, D en E is het 

Marktveld. (Thans Whitehall street), Achter de huizen op ‘t water, loopt de 

Brughstraat (Bridge street). 
 

Blz. 589. 

LEPROZENHUIS. De gravure zelve, zonder den rand, is hoog 24.6 c.M., breed 

36 c.M. en gegraveerd door S. Fokke naar eene teekening van F. de Beijer. Het 

onderschrift werd op de koperen plaat terzelfder tijd aangebracht als de wapen-

festoenen. Op de oorspronkelijke gravure, van welke schrijver dezes eveneens bezit 

een exemplaar, is het gelijkluidend onderschrift zeer kunstloos; het werd blijkbaar om 

die reden vervangen. 

 

Blz. 593. 

EILANDSKERK van steen. Deze verving in 1734 de houten kerk, Blz. 424. Naar 

eene gravure in het Rijksprentenkabinet. 

WESTERKERK. Naar eene gravure op dubbel blad, in het bezit van schrijver 

dezes; blijkbaar gesneden uit een boek. 

 

Blz. 598. 

HUIS HEERENGRACHT, N°. 578. De teekening is ontleend aan het 

zoogenaamde Grachtenboek van Caspar Philips (omtrent 1768), waarin zijn afgebeeld 

alle gevels in de stad langs de voornaamste grachten.1) Het perceel, dat den 2den Mei 

1759 werd getransporteerd door Otto Ruisch aan Willem Hendrik, bleef na diens 

overlijden 

                                                

 
1 Van dit werk, door Barnardus Mourik in afleveringcn uitgegeven, was in 1768 – volgens het prospectus – 

reeds gereed de helft der platen. Aangezien in 3 jaren tijds het werk zoude voltooid wezen, is het dus het veiligst 

de opnemingen te stellen, ,,omtrent” 1768. Onder de 222 inteekenaren bevindt zich Willem Hendrik Nolthenius, 

die trouwens veelmalen voorkomt op de lijsten van inteekenaren van toenmaals uitgegeven kostbare werken. 

In 1922 zijn de platen overgedrukt door de Wed. J. Ahrend & Zoon, doch helaas, zonder de gewenschte 

toelichting; zelfs zonder aanwijzing der tegenwoordige huisnummers! 
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een onverdeeld eigendom, totdat Gulian Daniël Crommelin – weduwnaar van 

Willem Hendrik’s dochter – zijne helft schonk aan de eigenaresse der andere helft: 

zijne schoonzufter Julie Tutein, weduwe van Willem Hendrik’s zoon (acte van 1 April 

1840 voor den notaris Commelin te Amsterdam). 

Werd het huis na het overlijden van den eigenaar eenigen tijd bewoond door 

diens dochter – toen gehuwd met bovengenoemden Gulian Daniël Crommelin – na 

eenige jaren verwisselde dit echtpaar die woning met eene dichter gelegen bij het huis 

Heerengracht 132, waarin werd gehouden het kantoor van Daniël Crommelin en 

Soonen, van welk Huis van Negotie de echtgenoot was firmant. 

Sedert bewoonde geen lid onzer familie het huis. Wel was in 1841 Gulian 

Nolthenius – Julie’s oudste zoon – een oogenblik voornemens het te betrekken (zie 

,,Grootmoeder” Blz. 72), doch steeds is het verhuurd geworden, totdat na het 

overlijden van Julie Tutein, hare erfgenamen het in 1865 verkochten voor fl. 30.000. 

Niet is bekend de prijs, welke Willem Hendrik betaalde in 1759 voor het perceel, 

doch in 1828, bij het overlijden van zijn zoon, werd het getaxeerd op fl. 18.000. In Juli 

1919 werd het perceel, kadastraal genummerd sectie I. n° 1259, groot 3,57 are, 

verkocht voor fl. 76.000. 

 

Vermoedelijk hebben Gulian Daniël Crommelin en Cornelie Nolthenius de 

woning verlaten in 1804. Toen althans werd die betrokken door Mr. J. Teysset, die het 

bewoonde tot aan zijn overlijden in 1828. Ook diens kantoor was er gevestigd: eene in 

1720 opgerichte, en sedert onder verschillende namen voortbestaande goederen- en 

geldhandel van aanzienlijken omvang. In deze zaak werd in 1824 opgenomen de een 

en twintigjarige J.J. van Heekeren, sedert drie jaren gehuwd met Elisabeth van 

Peterson Ramring, eene jonge dame die bij het kinderlooze echtpaar Teysset de 

plichten vervulde eener dochter. Zie hier hoe ontstond de kennismaking van het 

jeugdige paar volgens den vervaardiger van het onlangs verschenen Gedenkboek Van 
Heekeren & Co en hunne voorouders, 1720–1929, (de Bussy, Amsterdam): 

Terwijl in de fraaie ouderwetsche kamer van het deftige grachthuis deze schoone jonkvrouw alles 

deed, wat in haar vemogen was om het leven der oudjes wat op te vroolijken, zuchtte en steunde daar 

ergens beneden in dat gedeelte van het huis, hetwelk toen den weidschen titel van kantoor droeg. doch 

thans wellicht zelfs voor opbergkamer door de Bouw-Commissie zou worden afgekeurd, een jongeling, 

diepgebogen over het pakhuisboek. Hij zuchtte, omdat hij gedwongen was zijne gedachten te 

concentreeren op dat boek, doch in werkelijkheid deze liet gaan door de zoldering naar de ,,zaal”, waar 

de bekoorlijke lieve demoiselle de compagnie op het hem zoo bekende plekje achter haar borduurraam 

zat. Hoe kon deze zucht dan plots plaats maken voor een onderdrukten vreugdekreet, telkens wanneer 

de jongeling naar boven werd gestuurd met een speciale particuliere boodschap voor ,,het huis”! 

En de schrijver – de heer Wichers Hoeth, lid dier firma – acht het huwelijk 
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dezer jongelieden, aldus aangekomen en besloten in het huis Heerengracht 578, 

terecht een heugelijk feit, omdat daardoor het voortbestaan werd verzekerd van het 

deeds bloeiende handelshuis.1) 

Na aldus het huis te hebben ,,gemeubeld”, worde het nogmaals bezichtigd: 

In de latere tijden onderging het huis vele veranderingen. Niet slechts zijn de luiken der 3e en 4e 

verdieping vervangen door ramen, doch ook de stoep werd verwijderd, zoodat zich thans de ingang 

bevindt in de kelderverdieping, ter plaatse van den stoep, terwijl de onderdeur is vervangen door een 

raam. Ook inwendig werd die verdieping gewijzigd, terwijl het achterhuis boven de ,,zaal” met twee 

verdiepingen is verhoogd. 

Het huis is thans – gelijk zoovele grachthuizen – een kantoorgebouw. De tegenwoordige eigenaars 

hadden de goedheid op verzoek van schrijver dezes een vertrouwd persoon toe te laten ter bezichtiging, 

wiens inlichtingen in staat stelden zich eene voorstelling te vormen van den voormaligen toestand. 

Willem Hendrik’s tuinhuis was echter afgebroken. 

Dat de gevel dagteekent uit de eerste jaren der 18e eeuw, is af te leiden uit de bescheiden 

verzameld door Professor Slothouwer in zijn werk: Amsterdamsche Huizen, 1600–1800. Op Plaat 

XLVIII geeft de Hoogleeraar een photo van het huis Heerengracht n° 434, welks gevel verrassende 

overeenkomst vertoont met die van het hier behandelde. De schrijver stelt deze op omftreeks 1710 en 

noemt dien een ,,gevel met verhoogde kroonlijst, Lodewijk XIV”. 

Blijkens de Historische Gids van Amsterdam door A.E. d’Aillij (1929) besloten in 1660 

Burgemeesteren den grachtengordel door te trekken van de Leidschegracht tot den Amstel. Aangezien 

het aldus binnen de wallen getrokken stadsdeel van lieverlede werd bebouwd, zal de gevel van het huis 

n° 578 zijn de oorspronkelijke. 

Terecht prijst uit een aesthetisch oogpunt de Hoogleeraar Slothouwer het afnemen in hoogte der 

ramen op de verschillende verdiepingen, zoo kenmerkend voor de Amsterdamsche gevels. Die 

verhouding is in eenvoudige getallen uit te drukken, nl. drie, acht, zes, vijf, vier. 

Of de afbeelding van Caspar Philips natuurgetrouw is? Vermoedelijk werd op ‘t oog gemeten – 

wat wel begrijpelijk is, waar zoovele honderden gevels waren op ‘t papier te brengen. Volkomen 

juistheid werd dus niet bereikt. (De behandeling dier gevels van het huis Heerengracht n° 132, zal later 

gelegenheid geven op dit vraagpunt terug te komen.) – De linker- en rechterhelften zijn op twee 

verschillende bladen gegraveerd, en passen niet goed aan elkander. Vandaar de loodrechte streep 

tusschen de linker- en middenste ramenrijen. 

 

Blz. 613. 

TEEKENING VAN WILLEM HENDRIK (VIII). Naar een Sepia in diens 

,,Reisboek”; thans het eigendom van schrijver dezes. 

                                                

 
1 Slechts mag worden betwijfeld of de verliefde blikken van den jongeling de zoldering moesten doorboren 

van het vertrek, dat in Willem Hendrik’s tijd slechts was een knechtskamer. (Willem Hendrik zelf hield kantoor in 

het O.-I. Huis, zijn schoonzoon in het huis Heerengracht 132). De heer Teysset, die het ruime huis slechts met 

vrouw en aangenomen dochter bewoonde, zal wel tot kantoor hebben ingericht de voorvertrekken op den bel-
étage, gelijk nog zoo langen tijd daarna bij vele huizen op de grachten geschiedde. Op die bel-étage bleef dan als 

woonkamer beschikbaar de op de tuin uitziende ,,zaal”. 
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Blz. 625. 

WILLEM HENDRIK (DE JONGE) ALS BRUIDEGOM. Naar den leeftijd te 

oordeelen, moet dit portret – geschilderd door een onbekend Deensch kunstenaar – 

zijn vervaardigd tijdens het verblijf te Kopenhagen ter gelegenheid van zijn huwelijk 

met Julie Tutein. Zijne schoonouders zullen het vermoedelijk bestemd hebben tot 

tegenhanger van het portret zijner bruid als achttienjarige. Althans de paneelen 

hebben gelijke afmetingen. 

Uit hunne nalatenschap zal dit portret zijn overgegaan aan hun eenigen 

getrouwden zoon, en is daarna gekomen aan de tegenwoordige bezitster: mevrouw de 

weduwe Pauline Wolmer-Frisch, diens kleindochter. Blijkbaar zéér dun in de verf, 

ziet men duidelijk het doek doorschemeren. Merkwaardig dat de kleeding van den 28-

jarige tot in de kleinste onderdeelen, geheel dezelfde is als later op 40-jarigen en 51-

jarigen leeftijd. Bewijs hoe langzaam toenmaals de heerenmodes veranderden! Ook de 

das blijft kunstig gestrikt op dezelfde wijze, en de haardracht blijft dezelfde. Maar wel 

verandert de gelaatsuitdrukking met den leeftijd. Bij den veertigjarige (afgebeeld op 

Blz. 34) bruischt het bloed niet meer zoo door de aderen, als bij dezen acht-en-

twintig-jarige; de oogen staan minder levendig, de mond is bedachtzamer. En bij den 

een-en-vijftig-jarige (afgebeeld in ,,Grootmoeder”) zijn oogen en mond meer 

autoritair, de trekken ietwat vermoeid; óók het lichaam is gezetter geworden. 

 

Blz. 628. 

ZANGSTUK DOOR JULIE TUTEIN. Dit zangstuk werd op een los vel gedrukt, 

waarvan een exemplaar in hare nalatenschap werd gevonden. (Thans in bezit van 

schrijver dezes). Het zangstukje is ook opgenomen in de biographie van Weyse door 

Berggreen (1876). Deze schrijft daaromtrent: Weyse greep natuurlijk elke 

gelegenheid te baat om haar (Julie) oplettendheden te betoonen. Zoo liet hij bijv. eens 

drukken een door haar bij Goethe’s ,,Nahe des Geliebten: Ich denke dein”, geschreven 

zangwijze en bood haar dat aan op hare verjaardag. (Dit viel vermoedelijk voor in 

1800). 

Het gedicht is op zich zelf merkwaardig, omdat … niet alle strofen zijn van Goethe! Want het 

oorspronkelijke werd vervaardigd door Friederike Brun (1792), en drie jaren later op muziek gezet 

door Zelter. Als zoodanig kwam het onder de oogen van Goethe, wien de eerste en de vierde strofe te 

sentimenteel waren en deze daarom verving door eigen maaksel. 

Zie hier wat Friederike had gedicht: I. Ich denke dein, wenn sich im Bluetenregen 

– Der Frueling malt – Und wenn des Sommers mild gereister Segen – In Aehren 

strahlt. – IV. Ich denke dein bis wehende Cypressen – mein Grab umziehn – Und 

selbst an Lethes Strom soll unvergessen – Dein Name bluehn. 

En L. Bobe, die dit verhaalt in zijne biographie der dichteres: (Friederike Brun og henries kreds, 

1910) geeft Goethe groot gelijk. Doch waarom schrapte deze tevens aan het slot haar naam? 
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Blz. 629. 

WEYSE TEN HUIZE DER TUTEINS. Naar de photogravure door v. Winkel & 

Magnussen te Kopenhagen. De oorspronkelijke olieverfschilderij bevindt zich aldaar 

in particulier bezit. 

 

Blz. 637. 

JULIE TUTEIN OP ACHTTIENJARIGEN LEEFTIJD. Naar eene 

olieverfschilderij, thans in het bezit van den heer Juan C. Voss te Hellerup 

(Denemarken) achterkleinzoon van Julie’s zuster: mevrouw Augusta Musselmann–

Tutein. 

Blozend gelaat, frissche roode lippen, bruine oogen en bruine wimpers, donker 

bruine, haast zwarte lokken; alle teekenen van hare Zuid-Fransche afkomst. Over het 

witte gewaad is geworpen een blauwe shawl. 

De vervaardiger, Jens Juël (1745–1802) was een toonaangevend Deensch portret-

schilder, nog steeds hoog gewaardeerd in zijn vaderland. Van deze schilderij werd een 

goed geslaagde gravure gegeven in de biografie van Weyse door Berggreen (1876). 

In het bezit van G.E.H.T.N. (X, 2) bevindt zich een copie van deze schilderij in pastel. Werd het 

oorspronkelijke vermoedelijk vervaardigd op wensch van Julie’s ouders, het pallet is denkelijk 

geschilderd in haar bruidstijd, en geschonken aan Willem Hendrik Nolthenius. Aangezien Juël overleed 

den 22 Dec. 1802, en de verloving plaats vond in het volgende jaar, kan de copie niet zijn vervaardigd 

door dien kunstenaar; hetgeen ook bevestigt de bewerking. 

 

WILLEM HENDRIK (de jonge). Medallion, hoog 52. m.m., breed 43 m.m. gevat 

in gouden rand achter glas. Blozend gelaat, blauwe oogen, kastanjebruin haar en 

bakkebaardjes, zeer licht-zalmkleurige dichtgeknoopte frak, waaronder een 

uitgesneden wit overhemd met hoog opstaanden kraag en jabot. De geheele 

oppervlakte der achterzijde (eveneens achter glas) dekt een vlechttverk, blijkbaar 

vervaardigd van het hoofdhaar van den afgebeelde. In het bezit van E.M.T.N. (XI.3). 

Naar kleeding en leeftijd te oordeelen, zal het medaillon zijn geschilderd omtrent 

het einde der 18e eeuw. Denkelijk in het buitenland vervaardigd, zal het vermoedelijk 

een geschenk zijn geweest van den twintigjarigen jongeling aan zijne zuster Cornelie 

en later door deze zijn afgestaan aan Julie Tutein. 

 

CHATEAU-BON ST. HILAIRE bij Montpellier. Miniatuur op den deksel van 

een platte doos, uit den aanvang der 19e eeuw. Eigendom van E.M.T.N. (XI.3). De 

lijndruk in den tekst, Blz. 639, is een overtrek van een teekeningetje op perkament, in 

het bezit van schrijver dezes, wellicht iets vroeger vervaardigd. Op deze is duidelijker 

zichtbaar het terras, waarop het huis staat; ook de oranjerie onder dit terras, in welke 

ontspringt la fontaine de Diane. 
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Een latere bezitter heeft den 18e eeuwschen gevel veranderd in den trant van 

Lodewijk XIII, met hangende hoektorentjes ter weerszijden – eene wijziging terecht 

betreurd door den tegenwoordigen eigenaar. 

Is verder de naaste omgeving van het huis weinig veranderd, wel het landschap. Voor zoover het 

oog reikt, zijn de eertijds dorre vlakten thans bekleed met weelderig groen: wingerdranken welke den 

bodem geheel overdekken. Aan de phyloxera is deze verandering te danken. In het laatste kwartaal der 

19e eeuw ontdekte men n.l. dat de arme, zandige grond van het departement l’Hérault aan dat 

ongedierte veel beter tegenstand boodt dan de zwaardere terreinen elders, waarop tot toentertijd 

uitsluitend de druiventeelt plaats vond. Zóó zeer voelt er zich thans de druif thuis, dat zelfs op het deel 

van het strand, dat bij storm ondervloeit, daarheen verwaaide druivenpitten welig ontkiemen, gelijk 

schrijver dezes tot zijne verbazing bespeurde bij een bezoek aan Montpellier’s badplaats. En zulke 

afmetingen hebben de met de wijndruif beplante perceelen, dat deze niet worden afgeheind, doch ieder 

eigenaar, door zijne stekken te planten in eene andere richting dan zijne buren, zich kan overtuigen niet 

op andermans eigendom te arbeiden of te oogsten. ‘t Is waar, die vlakken leveren allerminst kostbare 

wijn; wat wel het best wordt bewezen door het feit dat l’Hérault de mededinging vreest van de steeds 

sterker zich uitbreidende druivencultuur in Algerie. 

Heeft het landschap in frischheid gewonnen, aan poëzie heeft het verloren, te meer daar veel 

opgaand hout werd opgeruimd ten behoeve van den wijnhouw. 

Wat de verdere geenszins heugelijke gevolgen zijn van dezen ommekeer, blijve hier verzwegen. 

Ludovic Naudeau, die de oorzaken der ontvolking van Frankrijk onderzoekt, deelt deze, wat dit 

departement betreft, mede in l’Illusiration voor 1 Juni 1929. Daarbij wijst hij op de verandering welke 

Montpellier onderging. Vooral sedert 1914, toen de druiventeelt een ongekende vlucht begon te nemen. 

Ten tijde van Peter Tutein’s verblijf op Chataubon gaf daar ter stede den toon aan de geleerde 

wereld. Nog kan de Universiteit – welke onlangs haar zevende eeuwfeest vierde – zich verheugen in 

grooten naam en druk bezoek; vooral van vreemdelingen, die wegens den gezelligen aard der 

ingezetenen er meer gelegenheid vinden om Fransch te spreken, dan in het stuggere Noorden. Maar de 

schamel bezoldigde intellectueelen: hoogleeraren en ambtenaren, moesten thans plaats ruimen voor de 

nouveaux riches. 

En niet enkel de omgeving van Montpellier zouden Julie Tutein en Willem Hendrik Nolthenius 

veranderd vinden! Ook de Rhône oevers zouden zij niet herkennen. Spoor en auto, zoo zij al de Rhône-

vaart stillegden, hebben daarentegen mogelijk gemaakt het vervoer van vroege voorjaarsvruchten en 

groenten naar Parijs. En het Rhônedal is thans geworden tot ee’n onmetelijke groente- en vruchtentuin, 

terwijl Pauselijk Avignon, in welks omtrek de wereldoorlog de meekrapteelt voorgoed vernietigde, 

omdat de vurig roode militaire beenkleederen een te zeker trefpunt verschaften, en ook de 

moerbeiboomen zijn omgehakt, daar wegens de kunstzijde de zijdeteelt geen bestaan meer oplevert, is 

ook door de druiventeelt plotseling tot rijkdom gekomen. Met alle voor- en nadeelige gevolgen van 

dien … 

 

Blz. 645. 

PETER TUTEIN (0.1.1.11.8.) EN ZIJNE ECHTGENOOTE PAULINE LUCIA 

TUTEIN (0.1.1.1.1.-3.), dochter van zijn oom Peter Tutein en Pauline Maria Rath. 

Peter, oogen blauw, grijzend-wit haar, blozend gelaat. Witte stropdas, bruine jas, 

lichtgeel bruin vest. Donkere achtergrond. 
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Pauline, oogen grijs, rossig-bruin haar, blozend gelaat. Witte muts met groen-

achtige figuurtjes, groene japon. Witte fichu. Grijsachtige shawl. Zeer donkere 

achtergrond. 

Aangezien deze schilderijen van verschillend formaat zijn, werden zij 

vermoedelijk niet ter zelfder tijd vervaardigd. Zij zijn niet geteekend, doch schijnen te 

zijn van dezelfde hand. Zij bevinden zich thans bij mevrouw E.S.T.N.–W., terwijl de 

reproduces indertijd werden vervaardigd door de firma Emrik & Binger, tegelijk met 

alle portretten in het eerste deel. Hunne kinderen waren: 

Paulina Dorothea, 0.1.1.11.8-1, (1780–1856), gehuwd 1802 met Alexander Mäder, 

grootkoopman te Kopenhagen † 1823. Het huwelijk bleef kinderloos. – Emilie, 0.1.1.11.8-2, (1781–

1843), gehuwd 1801 met Jacques Cazalis te Montpellier. Van dit echtpaar leven afstammelingen in 

Frankrijk. – Julie, 0.1.1.11.8-3, (1783–1865), gehuwd 1804 met Willem Hendrik Nolthenius. – Carl 
Diderich, 0.1.1.11.8-4, (1785–1847), grootkoopman te Kopenhagen, gehuwd 1815 met zijne nicht Elise 

Frederike Tutein, 0.1.1.11.7-3, (1796–1872). Van hunne beide kinderen sterft de zoon ongehuwd 

(1891), de dochter huwt Thierry Emile Frisch, zoon van Theodor Frisch en Emilie Clara Tutein, 

0.1.1.11.7-4. Afstammelingen van dit echtpaar leven in Denemarken. – Augusta, 0.1.1.11.8-5, (1787–

1844), gehuwd 1806 met Herman Christian Miisselmann (1775–1848), een der directeuren van de Ost-

Asiatisk Kompagni. Van dit echtpaar leven afstammelingen in Denemarken. – Eduard, (1788 –1831), 

Kammerraad, ongehuwd. – Ludwig Alexander, (1798–1874), Justiz-raad, ongehuwd. 

 

Blz. 653. 

HUIS DER TUTEIN’S TE KOPENHAGEN. Het niet meer bestaande huis stond 

op den hoek van Klarebodene en Kjoebmagersgade, en werd later bewoond door 

Julie’s zuster Augusta, gehuwd met den Groot-koopman Miisselmann. (Zie Ch. 

Winther’s biographie door Boegh, 1920). 

 

TUTEIN’S HAGE TE KONGENS LIJNGBY. Dit niet meer bestaande huis, 

gebouwd door Peter Tutein, Julie’s grootvader van moeders zijde, werd door hare 

ouders betrokken na het verlaten van Rozendaal, op hetwelk zich vestigde haar oom. 

Beide groote teekeningen zijn na overlijden van haren jongsten zoon, volgens 

diens beschikking het eigendom geworden van een Deensch familielid. 

De koepel, welke Peter Tutein daar deed zetten, bestaat nog, doch is verplaatst 

toen het landgoed werd verkocht in perceelen. De lijndruk op Blz. 666 is genomen 

naar eene photo van zijne afstammelinge mevr. Gyrithe Lemche–Frisch aldaar. 

 

Blz. 653. 

ROZENDAAL BIJ KOPENHAGEN. Naar eene schilderij in het museum te 

Kopenhagen, getiteld En Sommermorgen paa Oesterbro. Het buitenverblijf (thans 

afgebroken) lag even buiten de stad, aan den grooten weg naar Klampenborg. Door 

deze werd het gescheiden van de Sortedamsoe, een breed en langgestrekt water, dat 

toenmaals deed denken aan een onzer verlande riviertakken, doch nu geheel is opge- 
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nomen in de zich steeds uitbreidende stad. Op dit buiten werd het huwelijk 

voltrokken tusschen Julie Tutein en Willem Hendrik Nolthenius. Daar woonden toen 

hare ouden. Vroeger behoorde het aan haren grootvader van moeders zijde Peter 

Tutein, wiens katoendrukkerij dicht lag daarbij. 

 

TUIN VAN ROZENDAAL. Naar eene schilderij in het Nationale museum op 

Frederiksborg. Vervaardigd door den Noorweegschen schilder J.C. Dahl. 

 

Blz. 661. 

PETER TUTEIN EN PAULINE MARIA RATH. Naar schilderijen in het bezit 

van mevrouw L. Tutein–von Gerstenberg te Helsingor. 

Beide portretten zijn geschilderd door den toenmaals hoog geschatten Deenschen 

kunstenaar Lorentzen. Voormaals hing dat der echtgenoote in de Petri-Kerk te 

Kopenhagen, als herinnering aan hare ijverige armenzorg. In later jaren werd het 

teruggegeven aan de familie en vervangen door eene copie. 

Dat Pauline Rath zich doet afbeelden kousenbreiende, bewijst wel hoe hoog zij 

stelde de huishoudelijke eigenschappen! 

Peter en Pauline zijn de grootouders van moeders zijde van Julie Tutein. Geen 

afbeeldingen zijn schrijver dezes bekend van hare grootouders van vaders zijde, Jean 
Thierry Tutein (0.1.1.11), geboren 19 Sept. 1721 te Mannheim en aldaar overleden 24 

Juni 1795, en diens echtgenoote Ester Cornil, die te Mannheim overleed 18 Aug. 

1797, oud 73 jaar. 

 

MARIENBORG OP MOEN. Naar een steendruk in het bezit van R.P.J.T.N. (Een 

grootere steendruk, geheel daarmede overeenkomende, is in het bezit van 

G.E.H.T.N.). 

Waar reeds op andere platen werden afgebeeld Peter’s huis te Kopenhagen, en 

zijne buitenverblijven Rozendaal en Tutein’s hage, beide afgebroken, scheen het 

eigenaardig beneden zijn portret af te beelden de nog bestaande huizinge, gebouwd 

door den meest bekende zijner kleinzoons; te meer aangezien schrijver dezes daar 

gastvrij ontvangen, voor ‘t eerst er iets vernam omtrent de jeugd van Julie Tutein. (Zie 

de Inleiding tot Grootmoeder.) 

Het in Italiaanschen stijl opgetrokken huis werd gebouwd voor den Hofjaeger-

mester en lid van den Rijksraad, Peter Adolph Tutein (0.1.1.1.1.–2.5.) geb. 10 Dec. 

1797 te Kopenhagen, overleden op zijn landgoed 16 Juli 1885, gehuwd met Anna 
Eckhardt, geb. 24 Mei 1810 te Ste Croix, (Deensch West-Indië), overleden 31 Maart 

1887 eveneens op Mariënborg. 

Peter Adolf had die bezitting gekocht in 1821 van de erfgenamen van Carl 

Reinhard Bosch de la Calmette, de genaturaliseerde kleinzoon van onzen gezant in 
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Denemarken, die haar in 1776 had verworven. Dwars op het betrekkelijk 

eenvoudige oude heerenhuis (op de teekening, aan de linkerzijde zichtbaar in sterke 

verkorting) liet Peter voor zijn talrijk gezin de villa met terras bouwen, welke het 

midden der plaat inneemt. Te rechter zijde volgt de woning van den rentmeester. Villa 

en rentmeesterswoning sluiten de linker zijde af van een plein, aan welks rechter zijde 

liggen de stallen en melkerijen. Want Peter Adolf oefende op groote schaal uit het 

landbouwbedrijf, en was een der eersten die dit op de moderne wijze inrichtte, welke 

aan de Deensche boter verschafte hare wereldvermaardheid. 

Na het overlijden van het echtpaar werd het landgoed verkocht. 

 

Blz. 669. 

DANIËL CROMMELIN EN ZIJN HUISGEZIN. De onbekende schilder stelt 

voor Daniël (geb. 11 Nov. 1707 te New-York) gezeten in eene koepelkamer te 

Hofrust (Muiderberg), met zijne vrouw Marie le Plastrier (geb. 11 Oct. 1711 te 

Amsterdam) omgeven door de vijf kinderen, die overbleven van het tiental, hun 

geschonken. Naar den leeftijd te oordeelen van dit kroost, werd het huisgezin op doek 

gebracht in 1753 of 1754. 

De oudste zoon, Robert Daniël (geb. 23 April 1741), Daniël’s latere compagnon, staat op den 

voorgrond en reikt zijn vader een bundeltje schrifturen over. Deze betreffen hoogst waarschijnlijk 

koopmanszaken, gelijk ook de driemaster onder zeil (te zien in den linkerhoek van het venster) zal zijn 

eene zinspeling op Daniël’s overzeesch bedrijf. 

Daniël’s jongste, Marianne Aimée (geb. 26 Aug. 1752) houdt zich in evenwicht door te trekken 

aan vader’s rechtermouw; wat deze noodzaakt met de linkerhand te reiken naar het paketje van zijn 

oudsten zoon. Achter de tafel slaat de oudste dochter, Judith (geb. 16 Sept. 1739), eene kolossale meid 

voor haar leeftijd! Of zou de schilder haar misteekend hebben? Doch in vele families, en ook bij de 

Crommelin’s, groeit de een voorspoediger dan de andere, en ‘t is dus best mogelijk dat Judith uitmuntte 

door gestalte. Trouwens dat het die jonge dame evenmin ontbrak aan durf, bewijst haar huwelijk op 21 

jarigen leeftijd met den Amerikaanschen neef, Samuel Verplanck, met wien zij over de groote plas 

trok, om ten slotte op 64 jarigen leeftijd te New-York te overlijden. Dat zij Samuel Verplanck 

ontmoette in Nederland, behoeft niet te verwonderen; deze leerde den handel op Daniël‘s kantoor. Met 

den kijker, welke zij in de hand houdt, zal zij den driemaster hebben nagestaard, die op veiligen afstand 

blijft wegens het beruchte Muiderzand. En toen misschien droomde reeds Judith van Amerika, het 

geboorteland van haren vader. 

Naast de phenomenale zuster staat Johanna Susanne (geb. 26 Juni 1742), die later zal huwen een 

ander familielid, Benjamin Martinus Andreas Crommelin. Vertrouwelijk leunt tegen de moeder de 

jongste zoon Gulian (geb. 4 Nov. 1743), die later eveneens zal worden Daniël‘s compagnon. 

Muiderberg diende niet enkel tot zomerverblijf; daar was ook opgeslagen en werd verwerkt 

Daniël‘s campèchehout, hetwelk geruimen tijd uitmaakte een voornaam handelsartikel der firma. 

ROBERT DANIËL CROMMELIN. Schilder en jaartal zijn onbekend. 

CLAUDE DANIËL CROMMELIN. De laatst overgebleven firmant van Daniël 

Crommelin & Soonen is niet naar het leven geschilderd, doch Allebé zal den 
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voorgestelde zeker hebben gekend, terwijl zijn groot talent en niet minder 

groote nauwgezetheid waarborgen eene volkomen gelijkenis. 

Werd het groote doek, voorstellende Daniël’s huisgezin, vernietigd bij den brand van den Lathmer 

(zie blz. 743), de beide portretten hingen, met eenige andere, op het kantoor in het huis Heerengracht n° 

132. Zij werden na het overlijden van Elisabeth Maria Weymar afgestaan aan de kleinkinderen van 

Gullian Cornelis Crommelin: August en Henri, de zonen van Robert Daniël Crommelin en Julie Tutein 

Nolthenius. 

Ten slotte volge hier, wat men kan noemen den Stamboon van het Huis Daniël Crommelin en 

Soonen. De niet tusschen haakjes gestelde jaren geven aan den duur van het lidmaatschap. 

 

 

Blz. 675 en 677. 

HUIS HEERENGRACHT N°. 132 TE AMSTERDAM; ZAAL EN 

WANDSCHILDERING. De lijndruk welke in den tekst is opgenomen, werd ontleend 

aan het reeds vroeger genoemde Grachtenboek, en stelt dus den gevel voor van het 

huis omtrent 1768, welke wel zal zijn die van den oorspronkelijken bouw. 

In 1612 toch werd aangevangen met het uitbreiden der stad in dat gedeelte; dus in 

het tijdperk der ,,trapjes-gevels”. Deze bleven tot ver in de tweede helft dier eeuw in 

zwang, gelijk Prof. Slothouwer aantoont in zijn reeds genoemd werk. Tevens merkt de 

hoogleeraar op dat slechts zelden in die 17de eeuw ,,dubbele huizen” werden 

gebouwd; waarbij dan de deur kwam in het midden. Bij het onderhavige pand stond 

de deur niet juist in het midden en het heeft eenigszins den schijn alsof hier twee 

enkele huizen aan elkaar werden getrokken. Doch de binnenverdeeling geeft hier- 
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omtrent geen uitsluiting; trouwens de gevel heeft niet de breedte van de 

achttiende-eeuwsche dubbele huizen. 

 Het huis Heerengracht 132 behoort onder de rubriek der ,,anderhalve” 

huizen, watn, de gevelbreedte bedraagt slechts. 12.93 M. Wel is het perceel iets 

breeder nl. 13.59 M. (48 Amsterdamsche voeten), doch dat is aan de straatzijde niet te 

zien, de spouw tusschen het huis en de beide aanliggende, geheel door de gevels 

buurhuizen is overdekt. 

 In den gevel was voormaals ingemetseld een steen, wellicht met een 

voorsteling, en althans met een opschrift: de jonge Propheet; welke gevelsteen bij de 

verbouwing werd ter zijde gelegd en later verdween. 

  Jeronimus de Haze, die in 1634 kocht het huis, zal het vermoedelijk bewoond hebben een 

vijftiental jaren. Want in 1645 liet hij zich door Vingbooms bouwen op de Heerengracht bij de 

Spiegelstraat de vorstelijke woning, welke in de negentiende eeuw, en tot kort geleden, de zetel was der 

Nederlandsche Handelmaatschappij. En zeker zal het eenige jaren geduurd hebben alvorens de eigenaar 

het nieuwe verblijf verwisselde met het oude, niet enkel omdat men toenmaals bouwde in bedaard 

tempo, doch omdat men wachtte totdat alle sporen van 

vocht zouden verdwenen zijn uit het versche 

metselwerk. Van daar de praktische, doch ietwat 

cynische raad, nog in zijne jooge jaren door schrijver 

dezes dikwijls vernomen: alvorens een nieuw gebouwd 

huis te betrekken, het eerst te doen bewonen door zijn 

vijand, daarna door een vriend. 

 Clara de Haze, die huwde Pieter Gillis, was 

het vijfde der zes kinderen van den kooper. Zij 

overleefde niet enkel haar echtgenoot, doch ook hare 

broeders en zusters; wat reden is dat bij den verkoop 

van het huis na haar overlijden, enkel optreden neven: 

de kinderen van hare zwagers de Witt en Velters, de 

kinderen van haar oudsten broeder Jeronimus – de 

tweede van dien voornaam – en de eenige zoon van 

haar broeder George. 

 Clara de Haze zal wel niet enkel de 

eigenaresse doch ook de bewoonster zijn geweest van 

het huis Heerengracht, want haar broeder Jeronimus 

woonde in het huis bij de Spiegelstraat door haren 

vader gebouwd, haar neef Jeronimus de Haze de 

Georgio in het door hem dubbele huis Heerengracht n° 

520 (zie blz. 606), terwijl Abraham Velters zijne 

kostbare schilderijenverzameling (zie blz. 418) 

onderbracht op de Heerengracht bij de Huidenstraat in 

het huis Kortenhoef. En Jeronimus de Witt woonde bij 

Leiden. 

 De hier naaststaande lijndruk stelt voor den gevel, gelijk deze werd 

verbouwd in de veertiger jaren der 19e eeuw; (derhalve de bestaande gevel, be-
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halve dat de luiken op de tweede verdieping omtrent 1874 door vensters werden 

vervangen.) De lijndruk werd verkleind naar eene bouwkundige teekening zonder 

jaartal, thans in het bezit van schrijver dezes. Zij draagt opschrift noch naam van 

ontwerper. Volgens de overlevering gaf de toenmalige eigenaar Claude Daniël 

Crommelin last tot deze verbouwing. Daarbij werden de pilasters ter zijde van den 

ingang van hout vervaardigd en niet – zooals oorspronkelijk het voornemen was, uit 

bergsteen, omdat de architect de fundamenten reeds voldoende belaft achtte door den 

verhoogden bovenbouw. Niet bekend is de reden van de vermeerdering van het aantal 

verdiepingen. Zij is ook niet te vermoeden; want het huisgezin was klein, zoodat 

meerder woonruimte overbodig was. En de tijden waren voorbij waarin het Huis 

Daniël Crommelin & Soonen een aanzienlijken goederenhandel dreef; derhalve was 

geen grootere opslagruimte noodig. 

 

 De bouwkundige teekening geeft antwoord op de vraag, gesteld bij de behandeling van den 

voorgevel van het huis Heerengracht 578, omtrent de al dan niet betrouwbaarheid van het 

,,Grachtenboek”. In aanmerking nemende dat de lijndruk op blz. 675 van het huis Heerengracht 132, 2 

m.M. smaller is dan de hier afgebeelde, blijkt uit de hoogte van de eerste en tweede verdiepingen, dat 

Cafper’s gevel 11 % à 20 % te laag is geteekend in verhouding tot de breedte, en dus denkelijk die 

hoogte niet werd gemeten, doch geschat. De fout hertellende, komt de top der trapgevels te liggen juist 

op de hoogte van den bovenkant der kroonlijst. De oude gevels moesten dus ietwat rijziger zijn. 

 

  

Tot aanvulling van het op blz. 675 medegedeelde omtrent betimmering en 

indeeling van het huis, worde nog het volgende vermeld: 

 Het plafond in de groote zijkamer op den bel-étage (rechts van de huisdeur) 

moet dagteekenen van die verbouwing. Het ornament, bijzonder vlak gehouden, doet 

eenigszins denken aan Moorsch gipswerk. De uitvoering van dit gipsen kantwerk 

stelde het geduld van den eigenaar-bewoner van het huis op zoo zware proef, maakte 

de kamer zoo langen tijd onbruikbaar, dat hij – toen eindelijk de stukadoors konden 

heengaan, afzag van de verdere versiering van het vertrek, en de wanden op de meest 

eenvoudige wijze liet verdeelen in paneelen beplakt met grondpapier. En aldus bleef 

de toeftand onder alle volgende geslachten. Trouwens het grondpapier vormde den 

vereischten stemmingen grauwbruinen achtergrond voorde reusachtige Calame’s, de 

Landelle, de Bosboom, de Rochussen, enz. welke van lieverlede bedekten de wanden. 

 

Het eenige inderdaad vorstelijke vertrek van het huis was de zaal, van welke de 

photo een zeer onvoldoenden indruk geeft. Doch de vorm der zaal liet geen betere 

opname toe. Zij dagteekent uit den tijd dat schrijver dezes, na het overlijden zijner 

schoonmoeder, bewoonde het huis. 

 Een bezoeker uit een oud Amsterdamsch geslacht, die daar ter stede kende 

vele beschilderde interieurs, achtte deze verreweg de meest geslaagde van alle door 
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hem geziene. Alleen deze wandbeschilderingen maakten op hem den indruk van 

uitzichten, en verruimden zoodoende het betrekkelijk smalle vertrek. 

 Met dit oordeel stemt schrijver dezes geheel in, en hij meent de verklaring te 

hebben gevonden van dit verschijnsel. De veranderingen, welke de zaal in den loop 

der tijden onderging, hebben zulks teweeggebracht. Want oorspronkelijk was het een 

triestig vertrek, althans bezien met hedendaagsche oogen, die zijn gewend aan zooveel 

meer helderheid. Trouwens een spelonkachtigen indruk maakte nog die zaal in den 

aanvang der vijftiger jaren op schrijver dezes als kleine jongen, toen hij met zijn 

neefje van gelijken leeftijd Robert, geruischloos speelde op den vloer, onder de hoede 

van eene bedaagde, hoogst deftige dame, die nu en dan opkeek van haar breiwerk om 

zich te vergewissen dat wij inderdaad nog aanwezig waren, en die geweest zal zijn 

Robert’s grootmoeder, mevrouw Crommelin–Wolterbeek. 

 Toch was het vertrek al heel wat vrolijker dan de oorspronkelijke bewoners 

het zullen gekend hebben! Want haar echtgenoot had laten wegnemen de ver 

vooruitstekende schouw, ruftende op kolommen, en deze vervangen door een lagen 

marmeren schoorsteen, waarboven een hoogen breeden spiegel. Ook de vermoedelijk 

oorspronkelijk groene kleur der betimmering gewijzigd in eene licht bruin-gele, het te 

blinkend ver-guldsel van de kapiteelen der pilasters oververfd in houtkleurig bruin, en 

weggenomen het grauwtje boven de deur naar den gang; aldus het vertrek versoberd 

en verlicht. 

 Doch de grootste verbetering bracht aan de zoon: Mr. August Crommelin in 

den aanvang der zestiger jaren, door te verwijderen de vensterbanken der ramen en 

deze door te trekken tot den vloer toe, daarin spiegelruiten te zetten, en het 

geschilderd paneel op den achterwand te vervangen door een porte-brisée, welke – 

altijd openstaande – binnen liet gedempt licht uit het voorvertrek. 

 Geen lichtkroon daalde in het midden der zaal zwaarmoedig neder uit de 

zoldering, zoodoende onnoodig versterkend bij den beschouwer het gevoel van zich te 

bevinden in een van boven afgefloten ruimte. Juist dat gevoel trachtte de zolder-

beschildering weg te nemen. Door zware, eveneens licht bruin-geel geschilderde 

balken overdwars in drieen verdeeld, stelde de middelste strook van het plafond voor 

eene omhoog snellende Faam, die door eene opening in het plafond inzweeft het 

luchtruim. Op de beide smallere paneelen ter weerszijden wentelden bolvormige 

sterrehemelen rond in grisaille-ornament. 

 Voor de avondverlichting werd gezorgd door bronzen kandelabres, geplaatst 

in de vier hoeken, welke op schalen droegen wat schenen olielampen, doch in 

werkelijkheid waren gaslampen, terwijl de schoorsteenspiegel weerkaatste het licht 

van twee hooge bronzen vijfarmige gaskandelabres, gesteld op den breeden donker 

marmeren schoorsteenmantel. Eene verlichting welke – helaas – het nadeel had van 

het vertrek te zeer te verwarmen; gloeikousjes toch waren toenmaals nog niet 

uitgevonden. 
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 Op een der wandschilderingen – het hier afgebeelde – viel zelfs na her veranderen der ramen 

een al te sterk licht, volgens het oordeel der toenmaals zéér prude Amsterdamsche schoonen. Deze 

bedekte den zuidelijken wand tusschen gangdeur en raam. Toen de zaal onttakeld werd in 1854, omdat 

de paalkoppen der fundeering van den tegenovergestelden muur – de buitenmuur – voorziening 

behoefden, werd bij het weder aanbrengen der paneelen deze ergernis gevende voorstelling verwezen 

naar den anderen kant van de gangdeur, zoodoende verder van het raam en dus kuischer verlicht. 

Inderdaad was het nu naar den raamkant overgebrachte paneel stemmiger. De personen op den 

voorgrond (bij elk der vier tafreelen zijn aldus eenige groote halffiguren geplaatst) zijn drie in getal. 

(Two is company, three is none, zegt terecht een Engelsch spreekwoord). Van de drie zijn twee dames, 

een een heer, en deze kijkt niet eens naar de hem vergezellende schoonen, doch naar den beschouwer. 

En de personen op den achtergrond staan op veiligen afstand van elkander, in zeer zedige houding. Op 

de andere paneelen is eveneens het decorum in acht genomen; op die ter rechter zijde van den spiegel 

hield zelfs – tegenstelling met het zeer liefelijke landschap (naar schrijver dezes voorkwam het befte 

der vier), – een grimmige krijgsman de wacht. 

 Het beschrijvingsbillet van 1792 noemde als schilders Lairesse en 

Moucheron. Dat eerstgenoemde schilderde de groote halffiguren op den voorgrond, 

wordt niet betwijfeld. Maar of aan Moucheron werkelijk het overige is toe te 

schrijven? Prof. J. A. Alberdingk Thijm vermoedt in de Aanteekeningen tot zijne 

romantische schets: ,,Gerard Lairesse”, (1879) dat die fraaie landschappen zijn 

geschilderd door Joh. Glauber. En de Hoogleeraar Directeur der Rijks Academie voor 

Beeldende Kunsten, Prof. dr. A. J. der Kinderen deelde schrijver dezes mede te zijn 

toegedaan dezelfde meening. Hij achtte de wandschilderingen te goed om te zijn 

gepenseeld door Moucheron. 

 Zijn zij van Glauber, dan is het mogelijk ten naastebij vast te stellen het 

jaartal van vervaardiging. Glauber, geboren in 1646 te Utrecht, waar hij niet dan 

steelsgewijze de kunst mocht beoefenen totdat hij gelegenheid vond onder de leiding 

van Claes Berchem te werken, en daarna zijn intrek nam bij den kunsthandelaar 

Gerard Ulenburgh te Amsterdam, vertrok in 1671 met een jongeren breeder naar 

Frankrijk, waar hij 3 jaren verbleef, en vervolgens naar Italië, waar hij- 5 jaren 

studeerde; begaf zich daarna naar Duitschland, vestigde zich met zijne zuster 

(eveneens eene verdienstelijke schilderes) te Hamburg, en keerde eerst daarna terug 

naar Amsterdam. Aldaar nam hij omtrent 1684 intrek bij Gerard Lairesse, die evenals 

hij, in jonger jaren had gewoond bij den kunstkooper Ulenburgh. 

 Aangezien het huis Heerengracht n°. 132 in 1684 werd verkocht door de 

erfgenamen van Clara de Haze – eene weduwe, diep in de zestiger jaren – zoo zullen 

de wandschilderingen dagteekenen uit den tijd van den nieuwen eigenaar. 

 Die kooper, Jacob de Flines – afkomstig uit Belgisch-Brabant – was toen 27 

jaren oud, sedert vier jaren gehuwd met een nichtje: Anna de Flines, en geen 

onbekende voor Lairesse. Want zijn oom, Philip de Flines, was de eerste beschermer 

geweest van den schilder. Niets begrijpelijker dus dan dat Lairesse den neef was 

genegen, en te midden der tallooze opdrachten voor hooge heeren en gekroonde 

hoofden 



 TOELICHTING TOT DE AFBEELDINGEN. 793 

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org 

(o.a. versierde Lairesse met Glauber de eetzaal van Koningin Maria van 

Engeland, en verschillende vertrekken voor den Koning-Stadhouder) tijd vond op 

Glauber’s Italiaansche landschappen te penseelen eenige half-figuren. 

 Doch wanneer zal de kooper van het huis de opdracht hebben verstrekt? 

Allicht niet dadelijk nadat hij dit verwierf in eigendom. 

 Een 27 jarig koopman, daarbij pas gehuwd, heeft in den regel weinig tijd 

over voor kunst. Eerder zal dus de beftelling ietwat later hebben plaats gevonden, 

bijv. toen de Flines 35 jaren oud was; derhalve omtrent 1692. Toen stonden beide 

kunstenaars op de middaghoogte van hun talent: een zeer geschikt tijdstip derhalve! 

 Het komt schrijver dezes zelfs voor, dat dit is te befpeuren aan die 

wandschilderingen. Lairesse, toen vier en vijftig jaren oud - - vijf jaren de oudere van 

Glauber – en die zoo vele allegorieën penseelde, zoovele tafreelen uit den 

Godenwereld, heeft hier zijne verbeelding in toom gehouden, en in het statievertrek 

van den Amsterdamschen koopheer enkel zulke personages binnengeleid als zich in 

diens kring zouden te huis voelen, en door de aanwezigen in vleesch en been als bij 

hen passend gaarne ontvangen, niet konden verftoren de gemoedelijke toon van het 

gezelschap. 

 Die halffiguren ,,poseeren” dan ook geenszins. Doch te vergeefs is getracht 

hun eene beteekenis toe te dichten. Wellicht omdat Lairesse in vroeger jaren in grauw 

de vijf zintuigen schilderde, hebben sommigen gemeend in die groepen eene 

zinspeling te zien op althans vier van die zintuigen. 

 De groep van het meisje en den jongeling, die haar onder de kin streelt, 

zoude dan het gevoel voorstellen; de Romeinsche krijgsman, die de wacht houdt – 

wellicht omdat hij luistert of ergens onraad is, het gehoor; de groep van twee vrouwen 

en een man, van welke de eene vrouw opziet naar den man, de andere hare sluier 

opheft, terwijl de man zelf zich wendt naar de beschouwers, kan dan duiden op het 
gezicht. En ware niet bij de groep der drie vrouwen, die aandachtig lezen in een boek, 

laatst bedoeld voorwerp van te kolossale afmetingen om keukenrecepten te bevatten, 

dan ware wellicht deze groep te verbinden met het zintuig van den smaak. Van het 

vijfde zintuig zoude dan misschien de zaal zelve zijn het symbool – althans indien de 

vrouw des huizes, gelijk betaamde, dit ter eere der gasten met bloemen tooide. Doch 

veel eerder is de veronderstelling juist dat Lairesse zich hier heeft willen onthouden 

van alle toespelingen, en door zijne half-figuren, gesteld vlak tegen de omraming, 

slechts geleidelijker heeft willen maken den overgang van het vertrek tot de 

buitenwereld, en door de tegenstelling hunner kleurige gewaden meerder diepte geven 

aan die tafereelen met stemmig, doch tevens zonnig groen. 

 En die illusie van den beschouwer: niet te zijn opgefloten in een eng vertrek, 

maar zich te bevinden in de vrije natuur, verstoorde geenszins het uitzicht door de 
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hooge, tot den vloer reikende ramen met spiegelglas, over het balkon met 

opengewerkte ijzeren leuning, in het ruime tuinenvierkant, achter welks hoog opgaand 

hout, ver weg oprezen de statige achtergevels der huizen aan de Keizersgracht. Een 

tuinenvierkant, zóó stil en landelijk rustig, dat men zich inderdaad wanen kon ver te 

zijn van het stadsgewoel – in de omstreken van Haarlem of van het Gooi. 

 Natuurlijk is dat alles – en voorgoed – voorbij, sedert de woonhuizen aan de 

grachten werden tot kantoorgebouwen, auto-getoeter overdag verstoort de rust op 

straat, de gramofoon van den concierge s’avonds verscheurt de landelijke stilte der 

tuinen, welke, in plaats van bloemen, sieren lange slingers van te drogen hangend 

ondergoed! 

 

 Omtrent Gerard Lairesse of de Lairesse kan hier volstaan worden met te herinneren dat hij in 

1641 geboren te Luik, in 1711 overleed te Amsterdam, en in 1690 blind geworden door het veel 

graveeren bij kunstlicht, daarom den moed geenszins liet zakken, doch het penseel verwisselende met 

de pen, werken schreef over zijne kunst en hare beoefenaars, welke hem zullen doen leven, lang zelfs 

nadat al zijne schilderijen zijn vergaan tot stof. 

 Anna de Flines overleed in 1713, Jacob de Flines overleed het volgende jaar; beiden hebben 

zich dus een twintigtal jaren kunnen verheugen eene zoo welgeslaagde opdracht te hebben gegeven aan 

beide kunstenaars. 

 De schilderingen werden in 1910 met het huis verkocht aan eene firma, welke in verband 

met het bouwen van de nieuwe effectenbeurs aan het voormalige Damrak, hunne engroszaak in laken, 

enz. naar elders moest overbrengen. Aangezien de ruimte werd bestemd voor magazijn, nam schrijver 

dezes de betimmering der zaal over, alsmede de wand- en plafondschilderingen tegen afstand 

zijnerzijds aan de koopers van hun meer begeerlijk toeschijnende losse voorwerpen. 

 Aanvankelijk vriendelijk opgenomen in het Stedelijk Museum, doch later wegens het 

uitbreiden der verzamelingen verhuisd naar zolder, bleek het in 1920 dat de Hoogleeraar-directeur der 

Rijks Academie voor Beeldende Kunsten Dr. A. J. der Kinderen de schilderingen gaarne in die 

Academie wilde herbergen. Zoo ging het bruikleen over van de stad op den lande; wat in 1929 werd 

veranderd in eene schenking, als hulde aan de nagedachtenis van den helaas kort te voren overleden 

Hoogleeraar Directeur – eene hulde gaarne aanvaard door den tegenwoordige. 

 

 De verdere veranderingen welke de 19e eeuw aanbracht in het huis, betroffen 

de 1e en 2e verdieping. De zeer kunstlievende, ongehuwde Mr. C.A. Crommelin 

wenschte het zuidelijke achtervertrek der 1e verdieping in te richten tot kunstkamer, 

en liet daartoe overkomen Parijsche werklieden. Want in de zestiger jaren der 19e 

eeuw was ten onzent het handwerk diep gevallen. De Stuers’ ,,Holland op zijn 

smalst”, legt daarvan af eene onloochenbare getuigenis. De betimmering, welke zelfs 

nog niet geheel voltooid was toen de lastgever overleed, geeft dus een staaltje van den 

franschen smaak omtrent 1874 -- nagalm van den pronkerigen stijl van het derde 

Keizerrijk. Een bad aangebracht in de kamer daarnaast, aangesloten op de 

waterleiding (in oude huizen was het moeilijk voor dit nieuwe waschmiddel af te 

scheiden een vertrek) deed een overstrooming ontstaan, welke de poezele leden van 

de Faam (op de zoldering van de daaronder liggende zaal) te grondig reinigde. De 

Hoogleeraar der Rijks Academie 
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voor Beeldende Kunsten van der Waaij, snelde de schoone ter hulpe. En hoewel 

hij haar ,,lecker vleijsch” niet kon hergeven de vroegere malschheid, werd de dame 

althans eenigszins getroost door aan de lofbazuin, welke zij omklemde, opnieuw toe 

te kennen de oorspronkelijke gestalte. Want een vorige hersteller – blijkbaar slecht te 

huis in de Godenwereld of wellicht nog onder den indruk der Napoleontische 

oorlogen, had deze vervangen door de meer moderne trompet. 

 Bij het betrekken van het huis na het overlijden van zijn zwager, deed Julius 

Hendrik Tutein Nolthenius de derde verdieping geheel inrichten tot slaap- en 

zitkamers voor zijn talrijk gezin. 

 Het fraaie tuinhuis was reeds vroeger afgebroken en vervangen door een 

photo-graphisch atelier van ijzer en glas (want Mr. C. A. Crommelin stelde belang in 

die toen opkomende kunst), welk atelier in later jaren eene der dochters van Julius 

Hendrik verhief tot voliere. 

 Zoo blijkt bij dit huis, gelijk bij zoovele andere Amsterdamsche, dat 

geenszins het ne varietur paft op architectonische scheppingen. leder nieuwe bewoner 

heeft nieuwe behoeften en vervormt dus te recht naar eigen inzicht wat de 

voorvaderen wrochtten. Hoe zullen wellicht komende geslachten veranderen de 

huizen Heerengracht n° 132 en n° 578? 

 

 

Blz. 686. 

 BRIEF VAN DEN KROONPRINS VAN DENEMARKEN, LATER 

KONING CHRISTIAAN VIII. Op de ommezijde van den toegevouwden brief, 

dichtgelakt met het koninklijk wapen, bevindt zich het adres: 

   citto-citto 

       Monsieur Nolthenius 

         Rozenprieel 

          a 

Klein en Groot genoeg.       Harlem. 

 

 Dwars daarover met andere hand: Heden avond bestellen. dubbel port. 

 Blijkens een daarbij liggenden brief, den volgenden morgen geschreven uit 

het Doelen hotel door ,,le baron de Selby, ministre de Danemarc”, werd de 

uitnoodiging verzonden met de diligence, welke s’ avonds vertrok naar Antwerpen. 

Uit vrees dat wellicht de brief van ,,Mr le Comte d’Oldenbourg” (onder welken naam 

reisde de Kroonprins) niet bij tijds zoude aankomen, herhaalt de Minister de 

uitnoodiging en zend deze per bode, met verzoek het antwoord mede te geven. (Beide 

brieven zijn in het bezit van schrijver dezes). 
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Blz. 689. 

GROEN-EN-HOUT, IN DEN HAARLEMMER HOUT. Naar een steen-druk in 

het bezit van H.P.J.T.N. Dit is het rechts gelegene der beide buitens – en nog 

aanwezig in dien vorm. Houtrust is door een modern landhuis vervangen. Beide 

liggen dicht bij het hotel aan het einde der Dreef. 

 

Blz. 691. 

KINDEREN EN BEHUWDKINDEREN VAN JULIE TUTEIN. Voor zooveel de 

toen levenden betreft, zijn de afbeeldingen genomen naar groote photografien, 

vervaardigd in 1860 door Wegner en Mottu te Amsterdam: een geschenk der broeders 

en zusters aan Hugo Tutein Nolthenius, bij diens tweede vertrek naar Oost-Indië. De 

origineelen zijn thans in het bezit van schrijver dezes, behalve die van Nina, Jan van 

Rossem en Jeanne van Sirtema, welke het eigendom zijn van J.H. van Rossem 

(IX.5.R.10.1) evenals de photographie van Hugo zelf, welke vermoedelijk werd 

vervaardigd omtrent denzelfden tijd. 

Eduard is genomen naar eene teekening (in het bezit van schrijver dezes) door 

den later als zeeschilder bekenden J. Meijer, toen teekenmeester te Deventer en vriend 

des huizes; Gulian naar een miniatuur, in het bezit van Mr. H.W. Hovij 

(IX.2.2.Hov.2); Johanna Koopmans naar een steendruk, (copie van de schilderij op 

blz. 48), welke na haar overlijden door Peter Marius werd geschonken aan 

bloedverwanten en vrienden. 

 

HANDSCHRIFTEN DER KINDEREN EN BEHUWDKINDEREN VAN JULIE 

TUTEIN. Pauline. Slot van den brief gericht aan ,,mijn lieve Rudolph en Ada”, ter 

begeleiding van een Bijbel in kwarto formaat; geschenk ter gelegenheid van hun 

huwelijk op 2 Dec. 1880. Deze brief worde hier geheel overgenomen, als gepast 

aandenken aan deze edele vrouwe. 

 

Niet alleen voor dit leven is den heiligsten en teedersten band door u gesloten, maar ook voor een 

gelukkiger en volmaakter hierna. Er is zoo heel veel noodig om samen datgeene te bereiken, waarin ons 

duurzaam geluk, door onzen Vader in den Hernel bedoeld, alleen kan verkregen worden. Daarom 

hebben wij licht, raad en voorbeeld van noode, om blijmoedig, zeker en getroost onzen weg te kunnen 

gaan. 

Hetgeen wij daartoe behoeven, vinden wij in de Heilige Schrift, ons van onzen Hemelvader 

geschonken om ons Zijne liefde in den hoogsten zin kenbaar te maken, niettegenstaande zijne kinderen, 

de menschen, Hem veel droefheid hebben aangedaan. 

De Heilige Schrift bevat alles wat wij tot voorbeeld, licht, raad en vertroosting behoeven wanneer 

wij op Jezus Christus zien, den volmaakten Zoon van God, ons gezonden tot zaligheid, door Zijne 

vermiddeling. In de moeilijkste omstandigheden van ons leven is Hij ons tot steun en kracht. 

In het Oude Verbond vinden wij als lichtstralen de beloften van hetgeen het Nieuwe Verbond, het 

Evangelie van Gods liefde, ons aanbrengt. 
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De Heilige Schrift heeft hare geheel eigenaardige taal, hoog ernstig en toch vriendelijk, welke 

door dagelijksche oefening eerst kan verstaan worden en begrepen, orn van klaarheid tot klaarheid te 

komen en daarin de ware bedoeling van God te vinden, en dien zegen te ervaren, dien de Vader in 

Zijne liefde, de Zoon in Zijne genade en de Heilige Geest in Zijne gemeenschap ons wil aanbrengen, 

wanneer wij die verlangende, ze willen zoeken en aannemen. 

Stil en vertrouwend moeten wij datgene laten berusten, hetgeen ons duister voorkomt. Eenmaal 

zullen wij het beter doorzien. 

Als aandenken ontvangt gij in uwe jeugdige huishouding dit onmisbaar Geschrift, Gods woord 

bevattende. Het zal mij eene vreugde zijn, wanneer het door u als het liefste geschenk mag beschouwd 

worden. (In het bezit van R.P.J.T.N). 

 

Gullian. Slot van het schrijven uit Tilburg 6 Dec. 1830, aan zijn vriend W.J.E. 

Smissaert, toen op weg naar Valparaiso. De brief is in zijn geheel opgenomen in 

,,Grootmoeder” blz. 163. ,,Ik schrijf slecht door een kleine niets beduidende 

sabelwond aan den vinger,” verontschuldigt zich Gulian, die als jager van Chafle de 

Bel-gische veldtocht rnedemaakte. (In het bezit van Mr. H.W. Hovy (IX.2.2.Hov.2). 

Nina, Slot van den brief van 10 Dec. 1849 gericht uit Amersfoort aan hare 

schoonzufter Betsy Weymar, grootendeels overgenomen op blz. 763. In het bezit van 

Mevr. v. Rossem–Maas Geefteranus (IX.5.R.10.vr.) 

Arthur. Fragment van een brief, op lateren leeftijd gericht aan zijn neef 

R.C.J.T.N. (JH.XI.) 

Hugo. Slot van een brief (niet gedagteekend) uit Soerabaya aan: Wel Edelen 

Heere Henry Nolthenius, stuurman op het Nederl. schip Gezina, ter reede van Batavia. 

Vennoedelijk geschreven omtrent 1846/47. Zij worde hier geheel overgenomen, 

omdat hij zoozeer den schrijver kenmerkt, met diens door het klimaat niet verdoofde 

opgewektheid, groote goedhartigheid en takt. (In het bezit van R.P.J.T.N.) 

Waarde Hans! 

Daar zie ik tot mijn groote genoegen dat Gezina straat Sunda is ingezeild. Jongens, wat ben ik 

blij. Wanneer je nu maar een weinig sukkelde in straat Sunda, evenals wij in Febr. 1843, dan komt deze 

nog bijtijds aan op Batavia. Welkom op Java’s grond! Zoo er iemand is die je er een welgemeend 

welkom toeroept, dan ben ik het. Ik ben onbeschrijfelijk verlangend om je te zien, en sinds drie weken 

stuurde ik reeds elken postdag vroeg naar de courant. Nina en van Rossem (zijne zuster en zwagcr toen 
als predikant staande te Soerabaya) evenals al hunne jongens, zijn perfect wel. Deze heeren 

informeeren altijd naar je, en wanneer zij hooren dat ik na de ree ga, dan roepen ze Hiho Hari Oom 

Henry. Huis en omgeving zult ge onveranderd vinden; alles zooals altijd. Soerabaya nog altijd even stil, 

weinig verandering; maar dat doet er niet toe. 

Wanneer mijn werk gedaan is, zullen wij een menigte sigaren samen rooken en Holland laten 

herleven. Dan ga ik des morgens niet of heel laat naar kantoor. Die Koetsveld met zijn lange krullen, is 

mijn chef; daar ben ik heel wel mede, en dan zullen wij de oude ontbijttafel bij Emelie, als Arthur in de 

vacantie te huis was, vertoonen. Wij zullen dan weer een heele boel hieuw hern op’s en Trijntje trips 

zingen en lachen. Jongen, kom, kom vooral! Een vrolijke zangster zult ge niet meer vinden, namelijk 

Betsy Achenbach. Die goede meid, helaas, is gestorven tot ons aller groote droefheid. 
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Maar waarde Hans, alle aangename en onaangename dingen verhaal ik u liever onder een sigaar 

in den tempel der luiheid. Zorg vooral dat ge hier komt. Komt de Gezina niet, zie dan van schip te 

verwisselen, pak de Palembang of Susanna Christina, en kom daarmede hier; laat niets u daarvan 

afhouden. Bezoek vooral in Batavia mijn vriend Keuchenius. Vergeet mij dit niet! Hij zal u goed 

recipieeren en u gaarne ontvangen; desnoods logeeren. Windt Hultman een slag of 6 op, en maak – zoo 

gij dit doen kunt – eene visite bij Henry Nolthenius (Jer. IX. 4). Vergeet dit vooral niet. Hij is nu arm, 

en zoude denken, dat wij hem daarom vergaten. Dit om den Duivel niet! Ga vooral hem zien, zoo gij 

tijd hebt. Bij den Heer Crainenis zult ge wel hooren waar hij woont. 

Groet vooral Mevrouw van Meverden, Jet en Nina, Leonard en Henry, als ook Casembroot. Zoo 

ge een zekeren Antingh ziet, even als Keuchenius een mijner goede vrienden, maak hem dan eene 

visite. Kom vooral hier! 

Vele compl. van v. Rossem en Nina. 

Uw liefh. 

in groote haast.         HUGO. 

Emile. Slot van een brief aan schrijver dezes, van 29 Mei 1897. 

Rudolph Kemper. Slot van een brief aan zijn zwager Hugo, gedagteekend 

Amsterdam 1 Januari 1862, en teruggezonden wegens diens overlijden. (In het bezit 

van schrijver dezes). 

De brief is merkwaardig omdat hij weergeeft den indruk, welke reeds toenmaals 

de nevelachtige politiek van den franschen Keizer maakte op de Amsterdamsche 

Beurs. Hij wordt daarom hier ten deele overgenomen. 

De daarin bedoelde nieuwe Gouverneur-Generaal is L.A.J.W. baron Sloet van de 

Beele. Het vermoeden van den schrijver: dat de Minister van Koloniën J. Loudon 

weldra zoude heengaan, werd bewaarheid. Dit geschiedde gedurende het 

Kamerlidmaatschap van Peter Marius, hetwelk behandeld zal worden in het tweede 

stuk dezer Aanteekeningen. 

Ik ben ook nieuwsgierig te vernemen wat de nieuwe Goeverneur-Generaal zal presteeren; hier Is 

hij bekend als eerlijk en braaf; van zijne vrouw heb ik nook gehoord; ik weet ook niet hoe zij heet. In 

de Tweede Kamer heeft de Minister van Koloniën een leelijke pil te slikken gehad; hoe dat in de Eerste 

Kamer zal afloopen, weet ik niet; maar stellig meent men dat na den afloop van de budget-discussies in 

de Eerste Kamer het ministerie zal aftreden, en wat dan weer? De questie tegen London is over het 

vrije cultuursysteem, dat ook hij niet wil onvoorwaardelijk overal tegelijk; maar met voorzichtigheid in 

het eene gedeelte vroeger, in het andere gedeelte eerst later kan ingevoerd worden, en waarvoor het 

volk moet voorbereid en geciviliseerd worden. Enfin, ik zou redeneeren over een ding dat ik eigenlijk 

niet ken, waarover ik dus volgens het oordeel van anderen moet spreken. 

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 – 

Politiek nieuws weet ik u niet te melden, alles blijft zoo bij het zelfde onzekere; hoewel ik mij 

verbeeld dat het niet lang in die spanning kan blijven. Die ellendige Fransche politiek om alles te 

verstoren, brengt geheel de wereld in rep en roer; ik voorzie echter altijd dat zulks weer eindigen moet 

met een revolutie in Frankrijk. Doch hoelang zal de Keizer nog alle andere Staten beroeren kunnen? 

Het ziet er wel donker uit overal waar men heen ziet; doch moeten wij vertrouwen dat zoowel om, als 

aller volkeren lot in de hand (is) van een wijzen Schepper en Onderhouder, die de dingen alleen 
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bestuurt, zooals Hij in Zijn wijzen raad weet dat het tot beter leiden moet. En zoo ook zal die 

Vader u en ons allen bewaren en u te zijner tijd tot ons behouden terugbrengen, en ons allen en vooral 

onzen goede moeder (Julie Tutein) tot dien tijd sparen … 

Emelie Martini Buijs. Slot van een brief aan haren lateren echtgenoot Gulian, 

tijdens hare verloving geschreven uit Loenreslooth, aa Julij 18(35). In het bezit van 

haar kleinzoon Mr. H.W. Hovy. Zijn enkele regels gegeven op blz. 717, hier worde hij 

in zijn geheel opgenomen als teekenend voor hare opgewekte, doch tevens zoo 

ernstige levensopvatting. 

Ik wil u eens verrassen, mijn trouwe, lieve Gulian met een hartelijk woordje van uwe Emmy. 

Gewis, gij verwachtte het niet, en niet minder welkom zal het er om wezen. Na uw vertrek Zondag-

avond dacht ik nog een geruimen tijd over u na en over ons aangenaam zitten op de bank van het 

Nieuwe werk. ‘s Morgens mijn eerste gedachte alweer bij het ontwaken, wat denkt gij? C’est toujours 
toi! Dicht bij zeven uur werd ik wakker, en knikte u toen (in gedachte) een hartelijk vaarwel toe. O, 

mijn vriend, meer als mijne enkele gedachten verzellen u; mijne hartelijkste, mijn vurigste gebeden 

voor uw geluk, voor het welslagen uwer pogingen, en voor het steds inniger worden onzer liefde. Maar 

ik bemerk dat ik al weer in een ernstigen toon verval; gij zult welhaast denken dat uwe Emmy niet 

meer luchtig, vrolijk kan praten of schrijven. Dit is evenwel in het geheel het geval niet; maar het is wel 

mogelijk dat ik wat meer nadenkend ben als voor dezen. En dit heeft ook zijne goede zijde, is ‘t niet 

zoo, mijn vriend? Als ik toch eenmaal eene ehrwürdige matrone wil worden, mag ik wel nu reeds 

beginnen er mij toe bekwaam te maken en eene zekere deftigheid aan te nemen. 

Gij hebt zeker Maandag nog al eens aan ons gedacht, hoe wij zes dames daar in alle statie onzen 

officier zaten op te wachten. Om elf uur verscheen een ritmeester, de Heer van Akerlaken met zijn 

oppasser en drie mooie paardjes; eerstgenoemde zoo dik en welgedaan, met een paar fameuze snorren, 

als zijn knecht lang en mager was, Compleet le chevalier de la triste figure. Wij deden mooi ons best 

om Zijne Excellentie den dag te helpen doorbrengen, wandelen paadje in, paadje uit, klouterden den 

berg op, berg af, toren op, toren af, en groetten bij die gelegenheid nog eens in den geeft eenige goede 

vrienden in Holland’s hoofdstad gerelegueerd, en wenschten hartelijk alle officieren, enz. op de 

Mokerheide en in hun plaats één enkelen trouwen verdediger van het Vaderland in cas van nood, bij 

mij op den toren, niettegenstaande Nina’s liefderijke waarschuwing. 

Après tout was het, of scheen het ten minste, een zeer geschikt mensch, beleefd en spraakzaam. 

Morgen wordt er weer een gewacht van de Artillerie, en dan zijn wij ook rijkelijk content met de 

inkwartiering. Gisteren is Cato ons nog eens komen goeden dag zeggen; ik moet u nog zeer van harte 

groeten. O, mijn Gulian, dat doet mij zoo innig goed, dat ik u zeggen kan, er niet een van mijne familie 

is, die niet veel van u houdt. Ja, gij zult ook een brave zoon en broeder voor hen wezen; daar ben ik van 

overtuigd. En voor mij? Wat zult gij niet voor mij wezen? O, al wat gij nu reeds voor mij zijt, mijn 

trouwste vriend, mijn raadsman en leidsman! Slechts nog inniger, nog onverbreekbaarder vereenigd. 

Met verlangen zie ik een brief van u te gemoet, en Zondag zult gij wel veel om mij denken, niet 

waar? Ik kan er mij een feest van maken, bij leven en welzijn, van den winter eens met u te gaan. Niet 

licht zal ik vergeten de viering van deze plechtigheid in Dec. 11.; toen was ik in de Zuiderkerk bij Ter 

Hoeven, wiens tekst was: Zoon, geef mij uw hart. Dat geven van het geheele hart, het gewillig en 

opgeruimd geven van het hart, kwam mij toen, en komt mij ook nog wel, een moeielijke plicht voor. En 

echter gevoel ik er zoo zeer het plichtmatige van; men loopt zoo licht gevaar om 
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door de gift, den Hoogen Gever uit het oog te verliezen, en hoe ondankbaar zou dat wezen! 

Welk een geluk, dat de goede God zooveel geduld met ons wil hebben en onze zwakke pogingen tot 

verbetering wil zegenen. Dat vind ik zoo heel mooi uitgedrukt in de 103de Psalm: Hij weet wat van zijn 

maaksel zij te wachten, enz. Nu mijn beste Gillian, wordt het tijd uit te scheiden. Men roept mij voor 

het souper. Mama, de zusters, mevrouw Schuller groeten u hartelijk. Ik blijf voor altijd uwe trouw 

liefh. 

EMELIE. 

Deze brief is geschreven op klein formaat, omrand met een in ‘t wit getempelde 

versiering van kantwerk; volgens een postscriptum: tegen alle regels van Hollandsche 

zuinigheid. Doch verklaarbaar, wanneer men bedenkt dat deze brief werd gepend op 

het eenzame Loenreslooth. Hoe lang daarna nog was briefpapier van bescheiden 

afmetingen, geschikt voor zulke correspondentie, eene zeldzaamheid! 

Ds. Jan van Rossem. Slot van een brief geschreven uit ’s-Gravenhage 17 Dec. 

1895 aan zijne schoondochter, mevr. Pauline van Rossem–Maas Geesteranus; eene 

gelukwensch bij de tweede verjaring harer dochter. In het bezit der geadresseerde. 

Cornelie Brown, Slot van een brief, geschreven uit Beau-Sejour op den 

Velpenveg, 19 Sept. 1894, aan schrijver dezes. 

Het oorspronkelijke van den brief, geschreven door Eduard, en overgenomen in ,,Grootmoeder”, 

is niet terug gevonden; evenmin als eenig handschrift van Jeanne van Sirtema. 

De handschriften der overige kinderen en behuwdkinderen van Julie Tutein zijn in het eerste deel 

dezer Aanteekeningen weergegeven: Peter, blz. 48; Henri, blz. 66; Johanna Koopmans, blz. 48; Jeanne 
Fetmenger, blz. 53; Betsy Weymar, blz. 66. 

De voornamen gesteld onder de afbeeldingen, zijn die welke werden gedragen in 

het dagelijksche leven. 

 

Blz. 729. 

GULIAN DANIËL CROMMELIN EN CATHARINA CORNELIA FRANSEN 

VAN ECK. Van het portret van den echtgenoot bestaan meerdere herhalingen door 

Hodges zelf, in verschillend formaat. De hier gegeven afbeelding is genomen naar de 

schilderij, thans in het bezit van A. Brown Tutein Nolthenius. 

Het portret der vrouw – de eenige bekende afbeelding – werd een tiental jaren 

geleden gevonden bij een antiquair te ‘s Gravenhage, die niet wist wie het voorstelde. 

Doch er kon geen twijfel bestaan omtrent de afgebeelde, aangezien tegelijkertijd was 

uitgestald een portret van haren echtgenoot in een zelfde lijst. Beide zijn thans 

eigendom van Dr. C.A. Crommelin (JH.3.Cr.2). 

De echtgenoot is hier niet afgebeeld naar het bij den antiquair gevonden portret, 

omdat betwijfeld wordt of dit door Hodges werd geschilderd. Het is aangevuld met 

draperie en landschap, in den trant van het vrouwenportret, doch uitgevoerd met meer 

zorg. 

De vervaardiger van het vrouwenportret is niet bekend. 
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Blz. 729. 

WISSELOORD OP MUIDERBERG. Zomerverblijf, welks eerste steen werd 

gelegd den 24 April 1824 door Gulian Daniël Crommelin. Het werd gesloopt in Sept. 

1857. 

In her bezit van H.P.J.T.N. bevinden zich een negental plattegronden, opstanden 

en doorsneden van dit buiten. Deze zorgvuldig uitgevoerde bouwkundige teekeningen 

zijn zonder opschrift, maten of naam van den architect. Eene schaal, op enkele dezer 

aangebracht, eveneens zonder cijfers of letters, wijst echter uit dat zij zijn geteekend 

op 1/80 van de ware grootte, en gemeten werden naar Amsterdamsche maat. 

Het is der moeite waard even de eigenaardige inwendige indeeling na te gaan van dit 

buitenverblijf uit de eerste helft der 19de eeuw, gebouwd – volgens de overlevering – door een 

toenmaals zeer in de mode zijnde architect. Een mengeling van statige weelde en grooten eenvoud, 

waarbij tevens is te bedenken dat de kinderlooze eigenaar en zijne echtgenoote steeds hoogst gastvrij 

neven en nichtjes ontvingen en ongetwijfeld daarenboven druk werden bezocht door vrienden en 

bekenden. 

De bel-étage (waartoe van de voorzijde toegang geeft een stoep van dertien treden, ongeveer acht 

meter breed) is over de geheele diepte van het huis verdeeld in drie mooten – twee smallere en een 

breede. De middenmoot – de breedste – is geheel bestemd voor de ontvangst van gasten. De zooeven 

beschreven stoep leidt tot een bordes, waarop staan de kolommen, (aangeduid op de teekening), welke 

stutten een overdekt gedeelte, dat door drie glazen deuren toegang geeft tot de vestibule, breed 8 M, 

diep 5,2 M. In den achterwand dezer vestibule bevinden zich drie porte-brisées; in elk der zijwanden 

twee. Die ter rechter geven toegang tot een zaal, welke zich uitstrekt over de geheele diepte (12 M) van 

het huis, en breed 4.72 M. Verlicht door drie ramen in den zijgevel, en een in voor en in achtergevel, 

was zij zeer geschikt voor talrijke, feestelijke bijeenkomsten. 

De moot aan de linkerzijde van de veltibule was verdeeld over twee vertrekken, tot welke toegang 

gaven de beide port briées aan die zijde. Deze vertrekken hadden niet met elkander gemeenschap door 

een deur, zoodat vermoedelijk het eene, grootere, diende tot salon, het kleinere daarentegen tot 

huiskamer. 

Van de drie porte-brisées aan den achterkant van de vestibule, gaven de linker en rechter toegang 

tot trappen, welke leidden naar boven- en onderverdieping. Vermoedelijk was de linksche bestemd 

voor het dienstpersoneel, de rechtsche voor bewoners en gasten. De porte-brisée in het midden leidde 

naar een breeden trap, welke afdaalde naar den overdekten doorrit (buitenwerks breed 5.12 M, lang 

7.52M); zoodat wel beschut voor wind en regen de gasten konden stappen uit de rijtuigen, welke hen 

brachten uit Amsterdam en straks wederom daarheen zouden vervoeren. Want ongetwijfeld waren zij 

Amsterdammers. Immers zoo ver het oog reikte, waren geen buitens te zien. Enkel vlak bij: Hofrust 

met den beroemden Muiderbergschen echo. Daar woonden bloedverwanten: de familie Koch. 

Waar van de geheele boven beschreven oppervlakte, 132 M2 werden ingenomen door bordes, 

vestibule, trappen en doorrit, en slechts 113 M2 door vertrekken, mag men hier inderdaad van ,,weelde” 

spreken. De inrichting der vertrekken en de gevels daarentegen getuigen van den eenvoud, welke 

toenmaals ging gepaard met die weelde, en aan het leven gaf eene eigenaardige bekoring – sterke 

tegenstelling met de overdaad der 18de eeuw en de brooddronkenheid der 20e. Wellicht eene ietwat 

gedwongen soberheid, gevolg nog der Napoleontische oorlogen, waarvan eerst na den Fransch-

Duitschen oorlog in 1870 verdwenen alle sporen, toen opstond een nieuw geslacht, dat de vroegere 

ontberingen en bekommernissen niet had gevoeld aan den lijve. 

Op de bovenverdieping bevonden zich een achttal grootere en kleinere vertrekken; terwijl keuken 
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en kelders vormden de onderverdieping. De keuken was, gelijk toen nog gebruikelijk, voorzien 

van een steenen fornuis met een dertiental grootere en kleinere kookgaten. 

 

Hoogst eigenaardig – en minder gelukkig gedacht – was de verbinding van het 

huis met stal en koetsierswoning. 

In de diepte-as van het huis, achter den doorrit, lag het koetshuis, breed 

(buitenwerks) 7.60 M en (met den doorrit) lang 16.80 M. Een stal voor zes paarden 

aan de eene zijde en een koetsierswoning aan den anderen kant vormden met dit 

gebouw een kruis met een lengte-as van 17 M en een dwars-as van 24 M. Dat kruis 

tegen het woonhuis, zal wegens stallucht en geruisch wel geen aangename buurschap 

zijn geweest en inderdaad een ,,kruis”. Ongetwijfeld is den architect deze schikking 

niet te wijten; hij zal wel noodgedwongen zich gevoegd hebben naar den 

uitdrukkelijken wil van den eigenaar. Trouwens het geslacht Crommelin was door 

wilskracht groot geworden; en dat ook Gulian Daniël in niet geringe mate deze 

eigenschap bezat, blijkt voldoende uit zijn portret, afgebeeld bij blz. 729 dezer 

Aanteekeningen. 

 

Blz. 732. 

GESLACHTSWAPEN BROWNE. Op het tafelzilver en het cachet van den 

Deventerschen rector was gegraveerd het hier nagebeelde wapen, waaruit is af te 

leiden dat hij behoorde tot het aanzienlijke geslacht van dien naam, ten deele 

gevesligd in Ierland (Browne, markies van Sligo; Browne, baron Kilmaine; Browne 

de Johnstown, Bart) ten deele in Engeland (Browne de Beechwort; Browne van 

Caversham; Browne van Riddington, Viscount Montagu enz.). De ster in den 

rechterbovenhoek, kan de brisure zijn van den derden zoon. 

Dat bij den Nederlandschen tak – uitgestorven in mannelijke lijn met den Rector - 

– was weggesleten de e aan het einde van den naam, kan een gevolg zijn van het 

zwerversleven van vader en grootvader. Een zijner zusters beschreef dit in een brief, 

waaraan het volgende is ontleend: 

Thomas Brown, stamde uit een katholiek gezin van elf kinderen, aanhangers van Charles Edward 

Stuart, den engelschen Kroon-pretendent. Thomas stond dezen trouw ter zijde en werd gewond aan het 

hoofd, achtergelaten op het slagveld van Culloden (April 1746), waar voor goed was vernietigd het 

leger der opstandelingen. Charles Edward vluchtte naar Frankrijk, waar Thomas Brown zich bij hem 

voegde, na liefderijk te zijn verpleegd in eene boerenwoning, welke hij in den nacht na den slag wist te 

bereiken. De Pretendent verzocht hem nog eenmaal een vriendendienst te bewijzen, nl. in Engeland bij 

te wonen de voltrekking van het doodvonnis, uitgesproken over vijf engelsche edellieden, hunne 

vroegere krijgskameraden en vrienden; welke opdracht Thomas volbracht niet zonder levensgevaar. 

Kapitein bij de in Frankrijk gevormde Iersche brigade, nam hij ontslag uit den dienst na zijn 

huwelijk met eene protestantsche: Marie Cardon, dochter van een vermogend koopman te Kamerijk. 

Bij deze verwekte hij drie zonen en eene dochter; allen jong gestorven, behalve een zoon, John 

genaamd. Verslaafd aan het spel, gelijk zoovelen in die tijden, verloor hij niet enkel zijn eigen fortuin, 

doch ruï- 
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neerde ook zijn schoonvader. Hij begaf zich toen naar Amerika, waar hij zijn gezin vijftien jaren 

lang niets van zich liet hooren. Teruggekomen in Europa, ontmoette hij toevallig zijn toen 19 jarigen 

zoon John. Volontair bij de Fransche genie, maakte deze als zoodanig mede den oorlog tegen 

Oostenrijk, Holland en Engeland. (O. a. woonde hij bij den slag te Fontenoi en het beleg van Tournay.) 

Aangezien toenmaals de protestanten in Frankrijk vele moeielijkheden ondervonden. besloot 

Thomas met zijne vrouw en nu eenig kind te trekken naar Holland, en vestigde zich te Delft. Hij 

overleed te Tervueren. (Jaartal onbekend.) 

John – zijn zoon – vertrok naar Engeland ten einde daar zijne studieën te voltooien, bracht er 

verscheidene jaren door als leeraar en als assistent van professoren, keerde eindelijk op verlangen 

zijner moeder terug naar Holland, en vestigde zich met deze te Naarden. Gehuwd met mejuffrouw 

Welter, bij wie hij twee zoons verwekte en eene dochter, begaf John zich met zijn gezin naar ‘s 

Gravenhage, vervolgens naar Arnhem, alwaar hij 43 jaren verbleef en op hoogen ouderdom overleed 

(1806). Zijne dochter huwde (in 2de huwelijk) J. van der Vegt te Bolsward; zijn jongste zoon Alof eene 

juffrouw Jongeneel, bij wie twee dochters; de eene ongehuwd overleden, de andere gehuwd net 

professor van Bell. 

De oudste zoon, even als de vader John gedoopt (1794–1874) huwde W.B. van Eck (1797–1874), 

en verwekte bij haar vier dochters en een zoon, die op tweejangen leeftijd overleed. Van zijne vier 

dochters, die alle huwden, was Cornelie de tweede. 

 

Volgens mondelinge overlevering behoorden de Oostenrijksche Rijksgraven Browne’s tot 

denzelfden tak. (Omtrent hunne krijgsverrichtingen, zie Brockhaus’ Lexicon. Doch misschien zal de 

lezer beter zich herinneren die Oostenrijkers, als hij weet dat Beethoven aan eene gravin Browne 

opdroeg eene zijner onsterfelijke piano-sonates: Opus 10, n° 1.) 

 

Blz. 740. 

WERELDBOL MET REIZEN. Omtrent Henri’s reizen werden geen bescheiden 

gevonden. Daarom zijn hierboven op de wereldbol aangegeven een heenreis 

(getrokken lijnen) en de daarop volgende thuisreis (gestippelde lijnen) van de Susanna 
Christina kapitein J.K. Hoekstra, in de jaren 1846/1847. Reeders van dit schip waren 

Henri’s oudste broeder Gulian en de heeren Luden en van Geuns. Hoogst 

waarschijnlijk is dit een der schepen, waarop Henri heeft gevaren; de naam wordt 

genoemd in den brief van zijn broeder Hugo (ongedateerd, doch omtrent die jaren) 

toen tertijde te Soerabaya, waarin deze Henri uitnoodigt over te komen uit Batavia. 

(blz. 796). 

Op bovenbedoelde heenreis bevond zich aan boord als passagier Johannes 

Jacobus Nolthenius (Jer. X) met diens oudsten zoon. Hij hield van zijne reis een 

dagboek, thans in het bezit van J.A.J.N. (Jer. XI. 1). 

De koersen zijn opgemaakt door den oud-luitenant ter zee Ph. de Kanter (JH. X. 

3. Cr. 4. m.) uit de scheepsjournalen berustende op het Kon. Ned. Meteorologisch 

Instituut. Daarbij werd ontdekt eenig verschil tusschen de datums van het dagboek 

van J.J.N. en het scheepsjournaal. Deze afwijkingen vinden wellicht hare verklaring in 

de omstandigheid dat deze was de eerste Indische reis van dit familielid, 
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ondernomen onder zorgvolle omstandigheden. Hoe dit zij, natuurlijk is 

aangehouden het scheepsjournaal. 

Den 29 Maart 1846 uitgezeild uit het Nieuwe Diep, moest gevlucht worden naar 

de reede van Dover. Den eersten Mei werd de Linie gepasseerd; van 4 tot en met 7 

Juni de zuidpunt van Afrika omzeild, den 22 Juni de eilanden S. Paul en Amsterdam 

voorbijgevaren, den 15 Juli geankerd op Batavia’s reede. Bij de terugvaart uit Batavia, 

aanvang October, werd de zuidpunt van Afrika omzeild van 14 tot en met 18 Nov.; de 

Linie gepasseerd 11 Dec., en den 23 Januari 1847 den Helder bereikt. Met pijlspitsen 

zijn aangeduid de plaatsen, waar het schip zich bevond op den eersten der maanden 

Mei, Juni, Juli, October, November en December. De zoo verschillende koersen bij 

heen- en thuisreis hielden natuurlijk rekening met de richting der heerschende winden 

en stroomen. Te schrappen is de korte stippellijn bij de terugreis, tegenover het 

Spaansche schiereiland. Geen afbeeldingen van dit of van andere schepen dezer 

reederij werden gevonden. 

 

Blz. 554. 

HOFFEN. Zangstuk gecomponeerd door Emile Tutein Nolthenius. Dit lied is het 

eerste van het viertal, te samen uitgegeven door Theune & Co te Amsterdam (zie blz. 

47). Het woord scheiden in den eersten regel zal wel een drukfout zijn; want het rijmt 

niet op weiter. Wellicht is bedoeld scheiter(n) ? De dichter werd niet genoemd. 

 

Blz. 761. 

KOPPELRUST BIJ ABCOUDE. Van het door J.R. Kemper (IX.1.m.) 

vervaardigde drietal waterverfteekeningen (in het bezit van schrijver dezes) zijn hier 

twee overgenomen. Het jongentje op de eene teekening is vermoedelijk de oudste 

kleinzoon, aldaar geboren in 1851. De hofstede, groot ruim 4 hectare, werd in 1846 

gekocht door Julie Tutcin en door haar verkocht in 1855, nadat zij haar intrek had 

genomen bij haren oudsten zoon Peter Marius. Een latere kooper sloopte in de 

zestiger jaren het huis en maakte de terreinen tot weiland. Slechts bleef bestaan de 

tuinmanswoning. 
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AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN. 

 

blz. 393, 11e r.v.b. Maria van Wesel, lees: Elisabeth van Wesel. 

blz. 399, 16e r.v.b. Pieter H. VII., lees: Pieter H. VI. 

blz. 401, 2e r.v.o. Katharina Wilhelma, lees: Katharina Wilhelmina. 

blz. 406, 7e r.v.b. Mr. Pieter de Witt, lees: Dr. Pieter de Witt. 

blz. 409, 6e r.v.o. Aegidius van Bempden, lees: Aegidius van den Bempden. 

blz. 411, 7e r.v.o. Niet enkel Jeronimus de Haze de Georgio achtte het veiliger zijn fortuin te 

beleggen in Engelsche papieren. Saint-Simon schrijft daaromtrent in zijne 

Memoires (deel 13, hoofdstuk 25, op den jare 1715), dat in den Spaanschen 

successieoorlog ,,les Hollandais suppléèrent à ce que 1’empereur (van 
Duitschland) ne pouvait, et à ce qu’on n’osait demander au parlement 

d’Angleterre, qui donnait souvent le triple de ses engagements, et qu’on ne 

pouvait pousser au-delà. De cette façon la république se ruina si bien, que si les 

sept provinces auraient pù être vendues comme on vend une terre, le prix n’en 

aurait pas payé les dettes. Les plus riches du pays ne voyant done plus de sùreté 

pour les fonds qu’ils pretaient a l’état, les mirent tant qu’ils purent sur la banque 

d’Angleterre. 

blz. 412, 18e r.v.b. Mr. Jan de Witt, wordt in eene genealogie in handschrift uit die jaren (in mijn 

bezit) genoemd Mr. Joan de Witt. 

blz. 413, 14e r.v.b. Onder de levende afstammelingen van den naar Frankrijk getrokken de Witt’s, 

worde hier vermeld François de Witt–Guizot, die o.a. in de Revue da Deux 
mondes voor 1/15 Febr. 1929, schreef belangrijke artikelen omtrent den toestand 

in den Elzas. 

blz. 423, 16e r.v.o. eerste trap ter eere, lees: eerste trede op den trap ter eere. 

blz. 440, 5e r.v.o. legitieve portie, lees: legitieme portie, d.w.z. het wettig toekomend erfdeel. 

blz. 463, 7e r.v.o. Catharina de Witt’s grootvader, lees: grootmoeder. 

blz. 464, 15e r.v.b. Maria van der Meulen, lees: Johanna Maria van der Meulen. 

  13e r.v.o. Bont van Waveren, lees: Bors van Waveren. 

            laatste regel,  Men weet hoezeer Belle van Zuijlen zich onderscheidde van de andere kinderen 

van het echtpaar, en meer fransch was dan hollandsch. Zonderling, dat nimmer 

de vraag werd gesteld of dit niet ware toe te schrijven aan het refugié-bloed der 

de Vicq’s, dat alleen bij haar opbruischte? 

blz. 468, 5e r.v.o. herberg ‘t Bokje, lees: herberg de Herderin. 

blz. 473, 19e r.v.o. Na het overlijden van zijn vader, lees: na het bedanken van zijn broeder Willem 

Hendrik. 

blz. 493, 16e r.v.o. Geldersche Almanak voor 1844, lees: hare Mengeldigten. 

blz. 493, 14e r.v.o. Een en twintig jaren, lees: zeventien jaren. 

blz. 509, 4e r.v.o. Kalibasar, lees: Kalibesar 

blz. 510, 2e r.v.o. het jaartal 1755 is te vervangen door 1754. 

blz. 512, 6e r.v.b. het jaartal 1746 is te vervangen door 1740. 

blz. 576, 9e r.v.b. verdrag, lees: verslag. 

blz. 582, 4e r.v.o. achter Paulus en zijne vrouw toe te voegen: Jannetje Gerrits. 
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blz. 583, 6e r.v.b. achter Willem van Schie toe te voegen ter onderscheiding van zijnen zoon: de 

oude. 

blz. 584, laatste regel Verheul, lees: Verhuel. 

blz. 585, 3e r.v.b. genummerd no 582, lees: genummerd 578. 

blz. 613, laatste regel. Inderdaad was het den ambtenaren der Compagnie streng verboden te hunnent te 

bewaren bescheiden of kaarten betreffende de O.I.C., uit vrees dat onbevoegden 

daarvan zouden kennis nemen. 

blz. 637, 5e r.v.b. Carbrule, lees: Caburle. 

blz. 643, 7e r.v.b. Amerboff’s, Bachman Wuytiers, lees: Ameshoff’s, Barchman Wuytiers. 

blz. 647, 3e r.v.o. Te Genève voegden om dezelfde reden de refugiés een tweeden naam achter hun 

geslachtsnaam. 

blz. 655, 9e r.v.o. Elise Pauline Tutein, lees: Elise Friederica Tutein. 

blz. 656, 5e r.v.o. Ost-Asiatische Kompagni, lees: Ost-Asiatisk Kompagni. De groote beteekenis 

voor Denemarken van dit handelslichaam wordt o.a. bewezen door het feit dat de 

tegenwoordige Kroonprins is een der Directeuren. 

blz. 662, 14e r.v.o. verscheidene werden, lees: eene werd. 

blz. 664, 9e r.v.o. De gedichten van Jean Lahor zijn bij Lemerre verschenen in twee deelen, 

getiteld l’illusion en En Orient. 
blz. 667, laatste regel Karel VI, lees: Karel II. 

blz. 670, 5e r.v.b. Diderich Carel Tutein, lees: Carl Diderich Tutein. 

blz. 673, 17e r.v.o. Het cijfer twee van het nootteeken te veranderen in één. 

blz. 684, 11e r.v.b. De ,,Koffi” uit Antwerpen wordt vermeld op de balans van Februari 1828. 

blz. 735, 16e r.v.o. Arthur, lees: Hugo. 

blz. 773, 14e r.v.b. De ring, welke Naundorf schonk aan Jules Favre na den afloop van een proces 

omtrent zijne afkomst, bevatte een steen, waarop was gegraveerd Bellona, den 

boog spannende en een pijl richtend naar een (onzichtbaren) vijand. De 

erfgenaam van Jules Favre legateerde dezen ring aan het museum van 

Buitenlandsche Zaken. (Mercure de France, 1 maart 1930). 
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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. 
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Blz. 441. 

 

 

Gezicht op de Vecht te Maarssen 

 

 

Kweekhoven aan de Vecht onder Breukelen 
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Blz. 445. 

GEBOUWEN DER O.I. COMPAGNIE TE AMSTERDAM 

 

 

1° Gezicht op het Oost-Indisch huis gezien uit de Hoogstraat 
 

 
2° Gezicht op den zijgevel van het Oost-Indisch huis aan den Klovniersburgwal. 
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3° Lijnbaan der Compagnie. 
 

 

4° Werf der Compagnie, en achtergevel van het Zeemagazijn 
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Blz. 469. 

 

 

 D. 87x116 C. Troost, juli 1747 

Vivat oranje! 
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Blz. 469. 

 

 

 D. 63x76 Omtrent 1745 

Willem Hendrik Nolthenius en zijne zusters Cornelia en Catharina Hester 
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Blz. 469. 

 

 

Chineesch porcelein met familiewapen en monogrammen 
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Blz. 469. 

 

 

Zilveren tabaksdoos van Balthazar Nolthenius 

Vervaardigd door Jacques van Leiden, 1742 

 

 

Gouden signet van Balthazer Nolthenius 

Horloge van Willem Hendrik Nolthenius (de oude) 



 Tussengevoegde afbeeldingen I 
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Blz. 473. 

 

 

Zangbundel ter eere van het huwelijk van Mr Jeronimus Nolthenius 

en Jonkvrouwe Maria van der Meulen 
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Blz. 489. 

 

Daniël Nolthenius 

 

 



 Tussengevoegde afbeeldingen K 
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Blz. 493. 

 

 

Een Oost-Indiëvaarder uit het eerste kwartaal der achttiende eeuw 
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Blz. 497. 

 

De Kaap de Goede Hoop 

 

Blz. 497. 

 

De stad Malacca 
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Blz. 509. 

 

 

 

 

Eerst plein van het Kasteel van Batavia. 

Ter linker wonen de Raden, ter rechter de Gouvenuer-Generaal. 
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Blz. 557. 

 

 

Admiraliteits-penning en grafzerk in de Nieuwe Kerk te Amsterdam 

 



 Tussengevoegde afbeeldingen O 
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Blz. 577. 

 

N 

Nieuw-Amsterdam (1652) gezien vanaf de “East River” 

A. Hijschkraan. B. Zuid-Oostelijk bastion van het fort Amsterdam. C. Herberg het 

Witte Paard. D. Woning van wijlen Dominé Bogardus. E. Oud pakhuis der W. Ind. 

Cie, F. F. De vijif ,steenen huizen" der W. Ind. Cie. G. Brouwerij der W. Ind. Cie, H. 

Cornelis Pietersen. I. Pieter van Couwenhoven. J. Jan Jansen Schepmoes. L. Eghbert 

van Borsum. M. Pieter Cornelissen van der Veen. N. Lambert van Valkenburgh. O. 

Schreiershoek of Capoke (Hier staat de galg). P. Dokter en chirurg Hans Kiersted. Q. 

Roelof Jansen Haies. R. Pieter Cornelissen. S. Pakhuis van Paulus Leendertsen van 

der Grift. T. Nieuw pakhuis der W. Ind. Cie. U. Pakhuis van Augustijn Heermans, 

factor der firma Peter Gabrij & Zonen te Amsterdam. V. Jacob Haie. W. Oude Kerk, 

gescheiden van de woning V. door een ,,Laantje" 
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Blz. 589. 
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Blz. 593. 

 

 

 J. de Beyer del. Paul van Liender 1761 

De Eilandskerk 

 

 

De Westerkerk 
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Blz. 613. 

 

 

 13x16 W.H. Nolthenius 

Uit het Reisboek van Willem Hendrik Nolthenius 
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Blz. 625. 

 

 

 D. 34x26 (1804) 

Willem Hendrik Nolthenius 
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Blz. 629. 

 

 

 D. 68x65 Carl Thomsen (1892) 

Weyse ten huize der Tuteins 
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Blz. 637. 

 

 

 D. 34x26 Jens Juel  (1801) 

Julie Tutein 

in haar achtiende levensjaar 
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Blz. 637. 

 

 

 5,2x4,3  

Willem Hendrik Nolthenius 

 

 

Châtaeu-bon St. Hilaire bij Montpellier 
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Blz. 645. 

 

 

D. 62,5x55 

Peter Tutein 

1752 – 1828 

 

 

D 45x37 

Pauline Lucia Tutein 

1761 – 1827 
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Blz. 653. 

 

 

Huis der Tuteins in Kopenhagen 

 

 

Tuteinsgaard te Kongens Lyngby 
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Blz. 653. 

 

 

 Nationale Gallerij Chr. Koeble 

Rosendal bij Kopenhagen 

 

 

 Fredensborg-Museum I.C. Dah 

Gezicht uit Rosendal’s tuin op de Sont 
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Blz. 661. 

 

 

D. 88x72 Lorentzen 1786 

Peter Tutein 1726 – 1799  

 

 

D. 88x72 Lorentzen 1786 

Pauline Maria Rath 1725 – 1799 

 

 

 

Marienborg op Möen (tweede helft der 19de eeuw) 
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Blz. 669. 

 

Daniël Crommelin 1707 – 1789 en zijn huisgezin 

 

  

Robert Daniël Crommelin 1741 – 1808 

 

 

Claude Daniël Crommelin 1795 – 1859  
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 l. 835, b. 582, h. 480 

Zaal aan de tuinzijde van het huis Heerengracht no 132 

(Schoorsteen en dubbele deur dagteekenen uit de eerste helft der 19de eeuw) 
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Blz. 677. 

 

 

 D 270x208 Laresse en Glauber ± 1692 

Eene der vier wandschilderingen in de zaal van het huis Heerengracht no 132 
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Blz. 689. 

 

 

 16,5x23 P.J. Lutgers, lith. 

Houtrust en Groen-en-Hout in de Haarlemmerhout 

(Eerste helft der 19de eeuw) 
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Blz. 691. 

 

 

 

 

Kinderen en behuwd kinderen van Julie Tutein, naar photografieën van Wegner en Mottu, 1860 
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Blz. 729. 

 

 

D. 55x43 C.H.Hodges 

Gulian Daniël Crommelin 

1775 – 1846 

 

D. 29x24 

Catharina Cornelia Fransen van Eck 

1791 – 1850 
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Blz. 761. 

 

 

Koppelrust bij Abcoude 


