
Vianers in den vreemde 

15de jaargang nr. 1/2 
1990 

in 
het land 

• van 
bredero 

•.f 

historisch tijdschrift 
voor het land van vianen 

'•••J 

m 



Inhoud Colophon 

Bericht van de redactie 
Pierre de Salve, onderkoopman 

en opperhoofd van Mannar 
Cornelius Comegys (1630-1708), 

jongeman van Lexmond. 
Zijn loopbaan en zijn familie 
in Amerika 

Oost west, thuis minder best. 
Het turbulente leven van 
Govert de Bruijn 

Ondernemers in den vreemde 
Vianen toen en nu 
Kroniek 

Pag. 1 In het Land van Brederode, 
-| Historisch Tijdschrift voor 

het Land van Vianen. 
c 

Jrg15nr1/2, 1990 

Het tijdschrift is een uitgave van de 
Historische Vereniging "Het Land van 

I8 Brederode". 

Bestuur 

24 Voorzitter H.L.Ph. Leeuwenberg 

26 Secretaris L. Terken 

28 Langeweg 67 
4133 AT Vianen 
Tel.(03473)76693 

Penningmeester L.A.Smits, Vianen 
Giro 4082285 

Erelid G.A. Verduin 

Redactie 
Redactieadres V.F.C. Leeuwenberg-

Steeg h 
Kerkstraat 10 
4132 BE Vianen 
Tel. (03473) 73250 

Overige leden A. Koenheim 
M.H. Quak 

Druk Spijker Drukkerij BV, Buren 

Lidmaatschap per jaar: ƒ 27,50 
Jeugdlidmaatschap per jaar ƒ 11,25 
De leden ontvangen het tijdschrift gratis. 

Inlichtingen over advertenties bij het 
redactieadres. 

Niets uit deze uitgave mag worden over
genomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie. 



Bericht van de redactie 

Het land van Vianen, dat tot 1795 in ze
kere zin zelf altijd een stukje buitenland 
in de Republiek der Verenigde Neder
landen is geweest, heeft in de loop der 
eeuwen heel wat eigen inwoners zien 
uitzwermen naar verre landen. In dit 
dubbelnummer van het tijdschrift wordt 
de reislust van een aantal van deze ver
metele globetrotters gevolgd. Vermetel 
waren zij, want reizen over zee waren 
niet van gevaar ontbloot. 
Het is een toevalligheid dat het hier 
voor het merendeel om inwoners van 
buiten de stad Vianen gaat. Wie de 
rechterlijke archieven van Vianen wel 
eens raadpleegt weet, dat met evenveel 
gemak een reeks Viaanse stedelingen 
is samen te stellen, die in dienst van de 
VOC of WIC de 'grote sprong' naar de 
koloniën van het nederlandse imperium 
hebben gewaagd, hetzij als koopman, 
matroos of soldaat. Maar van de hier 
besproken kolonisten was het een en 
ander bekend en hun levensverhaal is 
door de auteurs, die op een na geen in
woners van de streek zijn, maar soms 
wel verre voorvaderen in het land van 
Vianen bezitten, aan de redactie aange
boden. 

Robert George Comegys, thans 76 jaar 
oud, was hoogleraar in de geschiedenis 
aan de staatsuniversiteit van California 
in San Francisco. In 1980 ging hij met 
emeritaat en wijdde zich sindsdien on
der meer aan het onderzoek naar de 
'roots' van zijn familie. Hij stamt in 
rechte lijn in negen generaties af van 
Cornelius Comegys die omstreeks 1658 
emigreerde vanuit Lexmond naar 
Nieuw Amsterdam. In samenwerking 
met ons medelid J. Heniger die het on
derzoek in de Nederlandse archieven 
voor zijn rekening nam, ontstond 'a pro
duct of joint scholarship', dat op inte
ressante wijze een historische samen
hang tussen het Land van Brederode 
en de Verenigde Staten symboliseert. 
Heniger vernederlandste ook het oor
spronkelijk engelstalige manuscript, 
waarbij zoveel mogelijk de typisch 

amerikaanse gedachtengang en opvat
tingen van professor Comegys over 
biografie en familie- en cultuurgeschie
denis zijn gehandhaafd. 

Ir. J.L Terweij uit Pijnacker stuitte op 
een van zijn reizen in dienst van de 
Shell te Sri Lanka, het voormalige Cey
lon, op de grafsteen van Pierre de 
Salve, geboren Lexmonder (van franse 
origine), die als opperhoofd van de 
handelspost of factorij te Mannar had 
gediend. Hij stierf op relatief jonge leef
tijd, maar niet dan nadat hij financieel er 
aardig had aan overgehouden. 
Dr. J.H. de Bruijn en zijn vrouw hebben 
de lotgevallen van een verre voorvader 
uit Ameide in kaart gebracht. Ook deze 
begon zijn loopbaan in het Verre Oos
ten, aan de kust van West-India, waar 
hij zich echter al te opzichtig verrijkte, 
wat door de VOC niet op prijs werd ge
steld. Na afwikkeling van de rechtzaak 
vertrok hij in tegenovergestelde richting 
en belandde als plantage-eigenaar in 
Suriname, waar hij ook overleed. 

Tot slot geeft ons medelid en stadge
noot G.J. Woudenberg een impressie 
van de restauratiewerkzaamheden van 
de firma Woudenberg in de West, waar 
hij stuitte op de sporen van een Viaanse 
emigrant, waarvan de identiteit helaas 
onbekend bleef. 
Het nummer wordt afgesloten met de 
beschrijving van de Voorstraat, zoals 
die er 100 jaar geleden uitzag, in de ru
briek 'Vianen vroeger en nu'. 

Pierre de Salve, onderkoopman en 
opperhoofd van Mannar 

In het voorjaar van 1982 bracht ik een 
kort werkbezoek aan Mannar, een stad 
van 15.000 inwoners in het noordwes
ten van Sri Lanka. Zoals op zoveel 
plaatsen langs de kust van het vroegere 
Ceylon geheten eiland, hebben ook hier 
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Fort Mannar met het voormalige kerkgebouw. Foto auteur. 

de Nederlanders hun (handels) sporen 
achtergelaten. 

Ceylon maakte oorspronkelijk deel uit 
van het koloniale rijk der Portugezen. In 
de eerste helft van de 17e eeuw werd 
het geleidelijk door de machtige mono
polistische handelsonderneming van de 
Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) aan de Portugezen ontfutseld. In 
1658 slaagde de VOC er in haar be
stuursmacht over het gehele eiland uit 
te breiden. Ten behoeve van het bin
nenlands bestuur werd het eiland ver
deeld in drie distrikten: Colombo, Jaffna 
en Galle. Het bestuur over Jaffna en 
Galle berustte bij een commandeur, bij
gestaan door een raad. De strategisch 
en commercieel belangrijke buitenpos
ten, zoals Mannar, stonden onder het 
bevel van een ambtenaar, die de titel 
van 'opperhoofd' voerde, en een raad. 
Het aantal Europese personeelsleden 
van de Compagnie op Ceylon schom
melde in de 18e eeuw tussen de drie en 
vijfduizend. Aan personeelskosten werd 
per jaar gemiddeld 600.000 gulden uit
gegeven, aan aanvullende kosten nog 
eens 200.000. 

Het belangrijkste produkt van Ceylon, 
dat door de VOC werd verscheept en in 
Amsterdam op de internationale markt 
verhandeld, was kaneel. De ceylonse 
kaneel was van superieure kwaliteit en 
een gewilde specerij. De kaneelboom 
groeide in het wild in de westelijke en 
zuidwestelijke oerwouden. Een ander 
belangrijk exportartikel waren levende 
olifanten, die in talloze kuddes door het 
oerwoud zwierven. Na te zijn getemd 
werden zij tegen hoge prijzen verkocht 
aan Indiase kooplieden. Behalve vanuit 
Galle werden zij verscheept vanuit 
Jaffna, waar de Nederlanders zelfs een 
speciale haven met aangepaste kades 
aanlegden in het tegenover gelegen 
Kayts. Mannar, waar Pierre de Salve op 
het laatst van zijn leven als opperhoofd 
zou resideren, stond bekend om zijn 
parelbanken, waarmee enorme winsten 
werden behaald. 
Van 1658 tot 1795 heerste de VOC over 
het fort Mannar en het gelijknamige ei
land1. Dit fort was in 1550 door de Por
tugezen aangelegd als een uitvalsbasis 
voor de verovering van Jaffna. De Ne
derlanders herbouwden het fort in 1686 
en breidden het uit tot een vierzijdige 



versterking met bastions op de vier 
hoeken en een gracht om het geheel. 
Op een der hoeken stond een klokketo-
ren. 
De sporen van de nederlandse bouw-
aktiviteiten zijn nog duidelijk aanwezig. 
Na binnenkomst door de poort ziet men 
aan de linkerzijde een gebouw met een 
kruis op het dak, klaarblijkelijk een 
voormalig kerkgebouw. Ook het inte
rieur draagt duidelijk de kenmerken van 
een kerkgebouw; men treft er de over
blijfselen aan van een preekstoel en 
een altaar, alsook een vijftal grafstenen. 
Van deze kennelijk na een verbouwing 
of restauratie in het midden van de 
vloer op een rij ingemetselde grafste
nen zijn de opschriften nog duidelijk 
leesbaar. 
Eén van de grafstenen (zie afb.) valt in 
het bijzonder op, omdat niet alleen het 
beroep van de overledene, maar ook 
diens geboorteplaats en het geboorte
huis worden vermeld. Het is dit huis, dat 
de aanleiding vormde een artikel in dit 
tijdschrift te wijden aan de grafsteen en 
de daaronder begraven persoon. Het 
betreft Pierre de Salve, 'in zijnes leven 
ondercoopman en opperhoofd van 
Manaar', aldaar overleden op 2 maart 
1750. Hij was geboren 17 maart 1705 
op het huis Killestein te Lexmond2. 
Pierre de Salve of Peter de Salvo be
hoorde tot het adellijk geslacht De 
Salve de Bruneton3. 
Bij diploma van 27 november 1668 be
vestigde Lodewijk XIV de adeldom voor 
Marc Antoine de Salve, heer van Bru
neton, de grootvader van de te Lex
mond geboren Pierre. Deze woonde in 
die tijd te Vergèze in de Languedoc. 
Kennelijk behoorde de familie tot de 
nog talrijke hugenoten in Frankrijk, 
waarvan een groot aantal zich gedwon
gen zag na de opheffing van het Edict 
van Nantes in 1685 te emigreren. In 
ieder geval vertrok twee jaar na deze 
voor de franse protestanten fatale stap 
van Lodewijk XIV ook Marc Antoine met 
zijn zoons Pierre, Jacques en Jean An
toine naar veiliger oorden in de Repu
bliek. In 1822 zal jhr. Willem Benjamin 
de Salve de Bruneton, geboren te 

Maastricht, bij K.B. van 22 december 
worden ingelijfd in de nederlandse 
adel. 

Pierre trad in 1733 in dienst van de 
VOC en vertrok op het schip Zorgwijk 
van de Zeeuwse VOC-Kamer met be
stemming Ceylon4. Hij is dan 28 jaar 
oud. Vóór zijn vertrek ondertekende hij 
een verklaring, waarin hij zijn moeder 
f 300,- uitbetaalt en toezegt haar jaar
lijks drie maanden salaris te doen toe
komen. Als assistent genoot hij een 
wedde van 24 gulden per maand. Zijn 
vader Jean Antoine was op dat moment 
reeds gestorven. Het valt op dat hij in 
deze verklaring Veere als zijn geboorte
plaats opgeeft. Wat hiervan de rede is 
geweest is echter niet duidelijk. 
De 650 ton metende Zorgwijk, het jaar 
tevoren te Amsterdam gebouwd, stak 
op 20 mei 1733 vanuit fort Rammekens 
in Zeeland in zee samen met de fluit 
Groenswaart en de Popkensburg, de 
eerste eveneens met bestemming Cey-
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Grafsteen van Pierre de Salve te Mannar met 
het familiewapen van De Salve de Bruneton 
met twee zwarte stappende wolven. Foto au
teur. 
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Huis Killestein te Lexmond, z.j. Tekening in oostindische inkt door Abraham de Haen (1707-1748). 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet. 

Ion, de laatste met als reisdoel Batavia5. 
Van de 150 bemanningsleden zouden 
er liefst 53 de Kaap de Goede Hoop, 
waar precies een half jaar later werd 
aangelegd om te ravitailleren, niet le
vend bereiken (van de Groenswaart 
kwamen 32 van de 150 opvarenden 
vóór aankomst op de Kaap om). Het be
wijst dat de vaart op het verre oosten 
toen nog steeds een riskante onderne
ming was, waarvoor een zekere mate 
van doodsverachting bij het bootsvolk 
een vereiste was. Bijna een jaar later, 
op 11 mei 1734, arriveren de beide 
schepen op Ceylon. 
Tot 1740 blijft Pierre de Salve als assi
stent in dienst op verschillende sche
pen van de VOC, alle met bestemming 
Batavia of Ceylon6. In 1739 bevindt hij 
zich te Batavia, waar hij tot onderkoop
man wordt bevorderd op een maand-
wedde van f 40,-. In 1740 vertrekt hij 
dan naar Colombo en vestigt zich te 
Galle, waar hij in ieder geval blijft wo
nen tot augustus 1749. Hij trouwt er in 
1740 of 1741 met de in Galle geboren 
Johanna Catherina Meyer, die dan 16 
of 17 jaar oud is. Uit hun huwelijk wor
den drie kinderen geboren, een zoon 
en twee dochters7. 

In 1743 staat hij te boek als soldijboek
houder te Galle. Hij stond als zodanig 
aan het hoofd van een kantoor met een 
aantal klerken en onderkooplieden. Het 
soldijkantoor betaalde de lonen en toe
lagen uit, verstrekte rantsoenen, en 
waakte over de bezittingen, spaargel
den en overgemaakte gelden van de 
medewerkers der Compagnie. Naast 
zijn maandsalaris ontving ieder perso
neelslid van de Compagnie een bij
drage in zijn levensonderhoud, be
staande uit rantsoenen rijst, vlees en 
wijn of arak (een soort brandewijn). 
In 1746 wordt Pieter de Salve genoemd 
als fiscaal (belast met het justitieel ver
volgingsbeleid) te Galle en tevens als 
opperhoofd (commandeur van het fort) 
te Mannar8. Waarschijnlijker is dat hij 
pas eind 1749 opperhoofd te Mannar is 
geworden, daar hij in december van dat 
jaar voor het eerst als zodanig in de rol
len van het personeel van de Compag
nie wordt genoemd9. In dat geval heeft 
zijn verblijf te Mannar slechts enkele 
maanden geduurd, want hij sterft daar 
op 2 maart 1750 op 44-jarige leeftijd. 
Zijn 26-jarige weduwe hertrouwt vier 
maanden later met ds. Andreas Frie
drich Schultze. 



Door de gedetailleerde administratie, 
die de VOC hield van het in haar dienst 
staande personeel, waarvan zij ook de 
financiële afwikkeling na hun dood op 
zich nam, weten we precies wat Pierre 
de Salve tijdens zijn dienstjaren ver
diende en hoeveel hij ingevolge zijn ge
registreerde verklaring vóór zijn vertrek 
afdroeg aan zijn moeder. Zijn officiële 
VOC salaris en verdiensten bedroegen 
totaal f. 6172.13.3. Hiervan werd tijdens 
zijn leven f 3809.12.8 uitbetaald aan zijn 
moeder of haar gemachtigden. Dit is 
meer dan de helft, en het is aan te ne
men dat Pieter de Salve naast zijn offi
ciële salaris niet onaanzienlijke neven
inkomsten moet hebben genoten. 

J.L Terweij 

De schrijver dankt in het bijzonder ir. W.J. 
van Riel te Leidschendam voor zijn niet afla
tende speurwerk in de Rijksarchieven en de 
dr. G. Veenendaal te Pijnacker voor zijn ad
viezen en suggesties terzake. 

Noten 

1. R.L Brohier, Links between Sri Lanka and 
the Netherlands, a book of Dutch Ceylon 
(Colombo, 1978)67.68. 

2. 'Maart den 19e dito is gedoopt Peter de 
Salvo, de vader (Je)an Antoij de Salvo, de 
moeder Cornelia Naaldhout, de peter Jacob 
Naelhoudt, de meter Jacoba de Sulio op Kil-
lestijn', ARA, DTB Lexmond, Doopboek 
1681-1707. 

3. Nederland's Adelsboek, 44 (1951) 14-17. 
4. 'Matroosen verzoekboek van 't Schip ge

naamd Zorgwijk', 1733. ARA, VOC, 12263. 
5. J.R. Bruijn e.a., eds., Dutch-Asiatic shipping 

in the 17th and 18th centuries. II. Outward-
bound voyages from the Netherlands to Asia 
and the Cape (1595-1794). R.G.P., grote se
rie 166 ('s-Gravenhage, 1979) 430. 

6. De schepen, waarop De Salve voer, waren 
de Delfland (1735-1736), de Groenswaart 
(1737 en 1738), de Boot (1738) en de Croos-
wijk(1738). 

7. Het betreft Cornelia Elsebe, ged. 22 febr. 
1742, Jan Anthony Christiaan ged. 25 febr. 
1744, en Petronella, ged. 18 juni 1747. F.H. 
de Vos, 'Genealogische en Heraldische 
aanteekeningen aangaande Hollandsche fa-
miliën te Ceylon', De Navorscher, LIX (1899) 

Î :M 

m 

'1-41 

i i 

~"\ fm,wä', 

m  

3 « 
4 » -
3, M:-

m ft 

• •+M%6.'trX 
(1 'irl, /.-..'r. •:. • ». C . , 

,Y,. , . r < . . -
•i'f-t, S „ .4-. .„itert 

'" •••••{ Uw . • t ~4&,«> . . ; u : * i o( ?>, <). 

- /B ê vu k ;f 

M 

Z .„...,f,j«s ?es ' 

4ÏHJ.IJ ' 

Afrekening van het officiële VOC salaris van Pierre de Salve. ARA, Scheepssoldijboeken VOC, 12914. 
Foto auteur. 
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566-567. Jan Anthony Christiaan is in 1780 
luiteant-kolonel van het regiment der mari
niers 'Douglas'. H. Ringoir, Hoofdofficieren 
der infanterie van 1568 tot 1813 ('s-Graven-
hage, 1981) 100. Hij sterft te Parijs in 1802. 

8. RR. van der Bos, 'Ceylon tijdens het Neder-
landsch Bestuur onder de Oost-Indische 
Compagnie van 1656 tot en met 1796', De 
Wapenheraut, II (1898) 259. 

9. In de gequalificeerde rolle voor Jaffnapat-
nam van 1749-1752 wordt Pieter de Salve in 
dec. 1749 genoemd als 'onderkoopman en 
opperhoofd tot Mannaar', in die voor Galle 
staat hij in dat jaar nog als 'fiscaal en cas-
sier' te boek. ARA, VOC, 5250 en 5251. Het 
is evenwel mogelijk dat hij vanuit Galle het 
bestuur over Mannar uitoefende, waar dan 
een onderkoopman de dagelikse controle 
uitoefende. 

Cornelius Comegys (1630-1708), 
jongeman van Lexmond. Zijn loopbaan 
en zijn familie in Amerika1 

Aan de oostelijke oever van Chesape
ake Bay in Kent County, Maryland, loopt 
Comegys Creek in de Comegys Bight, 
een kleine inham aan de noordelijke 
oever van de Chester River. De namen 
van de beide waterlopen vereeuwigen 
de herinnering aan een ondernemende, 
jonge Nederlander, Cornelius Comegys 
uit Lexmond, die in 1661 naar de Oost
kust kwam en gedurende een druk le
ven ruim 4800 acres land verwierf en 
talrijke openbare bekleedde. Zijn ach
ternaam is ook verbonden aan twee be
kende 18e-eeuwse huizen die door een 
zoon en een kleinzoon gebouwd wer
den op stukken land die de neder-
landse immigrant had gekocht en na
men had gegeven in herinnering aan 
zijn vaderland. Comegys House staat 
op "Vianna", een verkeerd gespelde 
versie van Vianen, terwijl Comegys 
Bight House staat op "Utrick", zoals een 
Engelsman ten naaste bij Utrecht zou 
uitspreken. 

Cornelius Comegys is de stamvader 
van een talrijk nageslacht in Amerika. 
Hij had vijf zonen en tien kleinzonen. 
Tijdens de Amerikaanse Revolutie in 
1776 was de familie Comegys stevig 
gevestigd in Kent County. Tenminste 
zeven leden van de familie streden in 
de Revolutie in amerikaanse legereen
heden, en toen de jonge republiek in de 
19de eeuw groeide en bloeide, namen 
andere familieleden deel aan de alge
mene expansie. Tegenwoordig draagt 
een 500-tal personen tussen de Atlanti
sche en de Stille Oceaan de naam van 
de jonge Hollander die meer dan 300 
jaar geleden Lexmond verliet. Aange
zien de familie Comegys aanvankelijk in 
het Zuiden woonde en deel had aan de 
grote amerikaanse tragedie van de sla-
venhouderij, zijn sommigen van deze 
mensen zwart. De nakomelingen van 
Cornelius Comegeys vormen tesamen 
een representatieve amerikaanse fami
lie van zakenlieden en ambachtslieden, 
boeren, arbeiders, kunstenaars en pre
dikanten; hun levens weerspiegelen op 
kleine schaal de voornaamste kenmer
ken van de amerikaanse wordingsge
schiedenis. 

De oorsprong en de oudere geschiede
nis van deze kleine maar interessante 
familie kan in grote lijnen gevolgd wor
den in de documenten, die ons overge
leverd zijn uit Lexmond en Nieuw Am
sterdam, en vooral uit 
eigendomspapieren en rechterlijke ar
chieven van Kent County in Maryland. 
Maar er ontbreken stukken in het ver
haal. Papieren uit de Nederlandse West 
Indische Compagnie, die bijzonderhe
den over emigratie en vestiging in Ame
rika zouden hebben kunnen leveren, lij
ken verloren gegaan te zijn. De 
nederlandse wijze van naamgeving van 
vóór de tijd van de vaste familienamen 
en de grillen van de oude nederlandse 
en engelse spelling vormen een uitda
ging. Maar dankzij de medewerking van 
dr. J. Heniger, Vianen, zijn de achter
grond van de familie en vele details 
over de jonge Cornelius Comegys nu 
bekend geworden. 
De latere planter in Maryland werd op 
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10 Oktober 1630 gedoopt in Lexmond 
als Cornells, zoon van Cornells Comen 
Ghysen. In of kort vóór 1658 is hij naar 
Nieuw Amsterdam gekomen en drie 
jaar later verhuisde hij naar de oostkust 
van Maryland. Als men archieven raad
pleegt, moet men bedacht zijn op twee 
manieren van naamgeving in Neder
land. Gewoonlijk voegde men de voor
naam van de vader bij de eigen doop
naam. In ons geval zou Cornells zich 
Cornells Corneliszoon, of Cornelissen, 
hebben kunnen noemen. De naam van 
zijn vader zou dan Cornells Gijsberts 
(zoon) kunnen zijn. Maar soms werd het 
beroep van de vader of een andere 
aanduiding aan de naam toegevoegd. 
In dit tweede geval voegde de vader 
Cornelis het beroep van diens vader 
"comen" (marskramer) er aan toe, zodat 
de naam Cornelis Comen Ghysen ont
stond. "Gijs" is een verkorte vorm van 
Gijsbert en wordt vaak gespeld als 
Ghys, Gis of Gys. In combinatie met het 
woord "comen" levert dat de oorsprong 
van de Amerikaanse familienaam op. 
Klaarblijkelijk is "Comen Ghys" vereen
voudigd tot "Comegys". 
De jonge Cornelis was lid van een uit
gebreide lexmondse familie. Daartoe 
behoorden zijn vader, zijn moeder Jan-
negen Jans, die kort voor 30 mei 1634 
overleed, drie oudere broers, een zuster 
Garrike of Gerrichgen, en een oom 
Heyndrick Gysberts Koos. Te oordelen 
naar zijn vaders naam heette Cornelis' 
grootvader Gijs en was deze van be
roep een marskramer, een "coman". Er 
zijn nog anderen. Tegenwoordig nog 
ligt in de kerk van Lexmond de graf
steen van een kind Hermen Cornelisen, 
overleden op 21 augustus 1640, zoon 
van Cornelis Gijsbertsen, die een jon
gere halfbroer van onze Cornelis zou 
kunnen zijn. 

De vader, Cornelis Comen Ghysen, of 
Cornelis Gijsberts, was een gerespec
teerd man in het kleine, niet ommuurde 
dorp van Lexmond. In de jaren dertig en 
vijftig van de 17de eeuw diende hij zes 
maal als kerkmeester en hij was ten
minste vier keer schepen tussen 1631 
en 1654. Zijn ambtgenoot, Claes van 

der Linge, schepen in 1620-1628 en 
schout in 1631, was peetvader bij de 
doop van de jonge Cornelis. Geregeld 
kocht, verkocht, verhypothekiseerde en 
ruilde de vader eigendommen en op 
een gegeven ogenblik bezat hij samen 
met zijn broer Heyndrick een vissers
boot. Belangrijker voor ons verhaal is 
dat hij in 1634 toestond, de erfenis van 
zijn overleden vrouw, Jannegen Jans, 
aan zijn vijf kinderen te geven. Aan de 
vier jaar oude Cornelis, zijn vijfde en 
jongste zoon, beloofde hij 300 Carolus 
gulden zodra hij meerderjarig zou zijn2. 
In het eenvoudige agrarische milieu van 
het 17e-eeuwse Lexmond heeft Corne
lis enig onderwijs gekregen. Op een la
ter tijdstip schreef hij bij gelegenheid 
eigenhandig brieven, een kunst die hem 
onderscheidde van vele van zijn buren 
in Maryland, die documenten moesten 
ondertekenen met een merk. 
Dit kalme stukje in het midden van Ne
derland werd beheerst door Vianen en 
Utrecht. Cornelis kende beide steden 
en had er bewondering voor. Jaren la
ter, ver weg in Maryland, noemde hij 
twee goede stukken land naar deze 
twee steden. In de Gouden Eeuw van 
economische expansie, toen neder-
landse handelaren en hun schepen 
uitzwermden naar de Oost, naar Afrika 
en naar Amerika, was de streek rondom 
Lexmond betrekkelijk slapend geble
ven. Toch circuleerde in de streek 
nieuws over Amerika, zoals bewezen 
wordt door de vele mensen uit het 
Utrechtse die zich in Nieuw Nederland 
vestigden. Voor een jongste zoon en 
een ondernemende jonge man als Cor
nelis lagen betere kansen en misschien 
avontuur elders. Hij ging weg uit Lex
mond. 

In 1658 bevond hij zich in Nieuw Am
sterdam. In dat jaar namelijk trouwde hij 
daar met Willimentje Gysbert uit Barne-
veld op de Veluwe; uit hetzelfde jaar 
dateren papieren met betrekking tot zijn 
aankoop van een boerderij van Pieter 
van de Linde. 
Maar het is mogelijk, dat hij al eerder in 
Amerika was aangekomen, en wel in 
1655, het jaar dat hij meerderjarig werd 



Legenda: 1. Nieuw Amsterdam; 2. het grondgebied van Pieter 
van der Linde (Cornelius Comegys); 3. Kips Bay; 4. Turtle Bay; 
(met daarop het gebouw van de Verenigde Naties); 5. Empire 
State Building; 6. PanAm gebouw; 7. Rockefeller Center. 

Luchtfoto van een gedeelte van het eiland Manhattan, 1966. 
Het gedeelte binnen de buitenste zwarte lijn laat Nieuw Amsterdam in 1655, het grondgebied van 
Pieter van der Linde en de kustlijn in de koloniale tijd zien. 



en zijn erfenis van 300 Carolus gulden 
in ontvangst kon nemen. In dat jaar had 
een zekere Cornelis Cornelissen een 
meningsverschil met een Nieuw Am
sterdamse landeigenaar over de pacht 
van een huisje en op 7 juni 1655 ver
klaarde Van de Linde dat hij zijn land 
had verkocht. Deze gegevens kunnen 
erop wijzen dat Cornelis zijn erfenis 
heeft gebruikt als contante betaling. 
Vier aantekeningen in de archieven van 
Nieuw Amsterdam uit 1658 hebben be
trekking op Cornelis Comegys. Dat wil 
zeggen dat de jonge man zich met de 
achternaam die hij en zijn nakomelin
gen in Amerika zouden gaan gebruiken, 
heeft gevestigd. Van meer direct belang 
is dat hij zich onmiddellijk in het zake
lijk gewoel van Nieuw Amsterdam heeft 
gestort. Op 11 januari 1658 sloot de 
jonge Comegys een lening bij Wilhel
mus Beeckman om 59++ acre land van 
Pieter van de Linde op Manhattan Ei
land te kunnen kopen. Zoals in alle an
dere noordamerikaanse kolonies was 
er weinig gemunt geld in omloop en 
gewoonlijk werden zakelijke overeen
komsten voldaan met tabak, pelzen of 
andere koopwaar. Comegys ontving 
van Beeckman ter waarde van 650 gul
den en beloofde te zullen terugbetalen 
bij de aankomst van het eerste schip in 
het volgende jaar met goederen die in 
Holland gekocht waren3. Op 31 mei 
leende hij nog eens 121 gulden van Jan 
Aarsen van Nieuwhoff en beloofde hem 
te zullen terugbetalen met goed gesor
teerde tabak4. Op 12 juni 1658 liet Co
megys de overdracht van de boerderij 
in Manhattan vastleggen. 
De boerderij die Comegys in 1655 of 
1658 verkreeg, lag 31/2 mijl ten noorden 
van de huizen van Nieuw Amsterdam 
aan de rand van de wildernis van kreu
pelhout, bomen en rotsen, die toen nog 
grotendeels Manhattan bedekte. De 
boerderij lag ruwweg tussen de huidige 
34th Street en 27th Street en strekte 
zich landinwaarts van de kust tot aan 
het voetpad in de bossen, bij de Third 
Avenue. Tegenwoordig staat de United 
States Building een halve mijl noordelij
ker en de trotse Empire State Building 

en Chrysler Building bevinden zich op 
korte loopafstand van de plaats waar 
Comegys en zijn bruid hun huishouden 
opzetten. 
Echter, terwijl die grond tegenwoordig 
nauwelijks te betalen is, was het in 
1658 een armzalig stuk bouwland met 
rotsachtige uitsteeksels, die nu nog te 
zien zijn. En wat meer is, 1658 was een 
slecht jaar om zaken te doen. Burge
meesters en schepenen van Nieuw Am
sterdam spreken van de 'sobere staat 
van de handel', en 'langlopende lenin
gen, die niet zijn terugbetaald'5. Come
gys had zijn verplichting aan Aarsen 
voldaan, maar Beeckman kon hij niet 
terugbetalen. Op 21 september van dat 
jaar nam hij van Beeckman een hypo
theek aan op zijn land, woning en vee; 
later werd Beeckman er eigenaar van. 
Ondertussen was Comegys naar het 
zuiden verhuisd, naar de omgeving van 
Jamestown in Virginia, maar kort 
daarop trok hij naar het 'palatinaat' van 
Maryland, dat beheerst werd door de 
rooms-katholieke familie Calvert, beter 
bekend als de Lords Baltimore. In een 
poging om hun geloofsgenoten te be
schermen hadden deze engelse aristo
craten aan alle christenen geloofsvrij
heid toegestaan en hadden zij het idee 
van een staatskerk overboord gezet. 
Door middel van een provinciaal hof 
benoemden zij leidende ambtenaren en 
probeerden, zij het tevergeefs, vele 
aspecten van een feodaal regiem in 
stand te houden, dat zelfs in Engeland 
al uit de tijd was. Comegys en zijn ge
zin, dat nu uitgebreid was met zijn 
eerste kind Cornelis jr., werden op 30 
juni 1661 genaturaliseerd, een wette
lijke status, die hem toestond om bezit 
te verwerven en te vererven. Tien jaar 
later kregen hij en zijn gezin, dat nu ook 
een tweede zoon William en twee 
dochters Elizabeth en Hannah omvatte, 
het burgerrecht. 

Kort vóór 1679 stierf Willimentje. Come
gys zou nog twee keer hertrouwen. Zijn 
tweede vrouw, Mary, was een Engelse, 
die de moeder van zijn derde zoon 
Nathaniel geweest kan zijn. Zijn derde 
vrouw Rebecca Smith, een weduwe uit 



Cecil County, bracht hem twee stukken 
land, samen 250 acres groot, ten huwe
lijk en schonk hem twee zonen, Edward 
en Ghysbert, en vier dochters, Rebecca, 
Martha, Mary Ann en Sarah. 
De Oostkust, waar Comegys was be
land, was in 1661 een primitief grens
gebied met hoge bomen en wijngaar
den, waar de eerste europese 
kolonisten woonden in karakteristieke 
éénkamerhuizen van 500 vierkante 
voet. Hier en daar, langs de waterlopen, 
lagen open stukken land van een paar 
acres, waar de eerste blanke kolonis
ten, een 350-tal, de 'great cash crop to
bacco' verbouwden. Land was er in 
overvloed. Maar arbeidskracht was 
duur in dit nieuwe land, een typisch 
omstandigheid in grensgebieden, waar
van ondernemende mensen goed ge
bruik konden maken. De planters ver
kochten hun tabak en kochten in ruil 
daarvoor gereedschap, kleding en an
dere goederen van schippers die met 
hun schepen de rivieren bevoeren. In 
het algemeen liepen in 1661-1708 de 
tabaksprijzen terug, maar handige en 
volhardende mensen konden van de 
seizoensschommelingen profiteren of 
de provinciale belastingen en handels
afspraken ontwijken door het op een 
accoord te gooien met de een of an
dere nederlandse of schotse handelaar 
die de wateren van Chesapeake durfde 
binnen te dringen. 

In deze wereld kwam Comegys tot wel
stand. Nog bij zijn leven kon hij zo'n 
1500 acres aan zijn kinderen geven en 
liet hij bij zijn dood nog eens 3400 
acres en ruim 332 pond na. Hij werd 
een van de vooraanstaande planters 
van Kent County. Hij werd aangesteld 
tot 'gentleman justice' en ondanks een 
druk leven bekleedde hij vele bestuurs-
ambten. Er bestaat geen betrouwbare 
manier om de sociale status te meten, 
maar op Comegys schijnt van toepas
sing te zijn het gezegde, dat de grote 
oversteek iemands positie verbeterde. 
In zijn laatste levensjaren werd zijn 
naam in officiële stukken vaak gevolgd 
doot het woord 'gentleman'. 
Wat waren de pluspunten van Comegys 

in 1661? In de allereerste plaats kwam 
hij als een vrij man met een kapitaaltje 
dat was overgebleven van zijn bezighe
den in Nieuw Amsterdam en Virginia. 
Zodoende is hem de vier- tot zesjarige 
contractarbeid bespaard gebleven, die 
verlangd werd van de minder fortuin
lijke immigrant die de overtocht naar de 
kolonie niet had kunnen betalen. Direct 
na aankomst kon hij beginnen met ver
bouw en verkopen van tabak. In de 
tweede plaats kwam hij met vrouw en 
kinderen. Dat was een economisch 
voordeel als men bedenkt, dat talrijke 
taken verricht moesten worden om een 
boerderij in de wildernis te beginnen en 
dat een tabaksplantage zeer arbeidsin
tensief was. Ten derde was hij geze
gend met een goede gezondheid. In die 
tijd, toen zeventig procent van de be
volking voor hun vijftigste werd wegge
sleept door zulke ziektes als malaria, 
dysenterie en typhus, bereikte Comegys 
de leeftijd van 78 jaar. En bekwaam 
man als hij was, had hij dus langer dan 
gemiddeld de tijd om zijn bezit te ver
groten en beschikbaar te blijven voor 
plaatselijke bestuursposten. Ten vierde 
was hij een man met een sterke per
soonlijkheid en in het bezit van een op 
zijn minst rudimentaire opleiding; bo
vendien bracht hij naar de Oostkust een 
familietraditie van kopen en verkopen. 
Voor wat nodig was om in het 17e-
eeuwse Maryland vooruit te komen was 
het heel toepasselijk dat zijn achter
naam was afgeleid van een oud neder-
lands dat woord dat handelaar bete
kende. 

De rechterlijke archieven van Maryland 
werpen licht op Comegys' loopbaan. In 
een reeks processen in 1662 en 1665, 
waarin hij nu eens als aangeklaagde 
optrad, dan weer als klager, ziet men 
hem tabak verkopen, een contractar
beider en goederen kopen - een zeker 
bewijs dat hij wat kapitaal had en tabak 
verbouwde. Uit een aantal gebeurtenis
sen blijkt dat hij met zijn buren op 
goede voet stond. Het is evenzeer dui
delijk dat hij evengoed "ja" als "nee" 
kon zeggen en dat hij zich in de harde 
zakenwereld aan de Oostkust staande 
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kon houden. Zo verklaarde een planter, 
dat Comegys hem met 'scheldwoorden 
en grove taal'6 had geantwoord en een 
ander klaagde, dat Comegys de gele
genheid voorbij had laten gaan om zijn 
tabaksoogst te verkopen en zodoende 
een schuld niet had ingelost. Dit was 
een situatie die Comegys' nakomelin
gen van de negende generatie, die een 
boerenleenbank combineerden met 
graanverbouw op de savanna's in het 
oosten van de staat Washington, volle
dig begrepen zouden hebben. Come
gys wachtte gewoon op een betere prijs 
voor zijn oogst en zolang kon de de 
schuldeiser niets anders doen dan 
vloeken. 
In de loop van de jaren verwierf hij 
steeds meer land, deels als geldbeleg
ging maar ook als statussymbool onder 
hen die ervan droomden om te kunnen 
leven als engelse landjonkers. Toen hij 
met Willimentje en Cornells jr. naar Ma
ryland kwam, maakte hij volgens de 
landpolitiek van die kolonie aanspraak 
op 150 acres. Bij een tweede transactie 
verwierf hij nog eens 200 acres, terwijl 
hij vier contractarbeiders inbracht. Hoe
wel de archieven van Maryland ge
woonlijk alleen maar handelen over 
transport van eigendom, is het duidelijk 
dat hij graag land kocht, verkocht en 
ruilde. De Provinciale Raad gaf 'general 
warrants' (algemene volmachten) uit, 
die de houder machtigde om land 
waarop geen claim berustte in bezit te 
nemen. Dergelijke volmachten circu
leerden als een vorm van geld. Come
gys verwierf vrij geregeld volmachten 
voor kleine stukken opgemeten land, 
die hij dusdanig verhandelde, dat hij 
een groot, aaneengesloten gebied ver
kreeg. 
Zijn grootste aankoop in één keer was 
de fraai gelegen Sewell tract, 900 acres 
groot, die grensde aan wat nu Comegys 
Bight heet. Comegys ontdekte een 
grove landmetersfout, wat niet onge
woon was in deze pioniersgemeen
schap van haastige handje-klap-me-
thodes. Hij liet een "caveat", een 
waarschuwing aan derden, opstellen, 
betaalde voor een nieuwe landopme-

ting en door manipulatie met kleine 
claims, zoals hierboven al beschreven 
is, werd hij eigenaar van 1224 acres 
aaneengesloten land. Dit was zijn 
mooiste aanwinst en als een rechtge
aard "Low-Lander" gaf hij het de naam 
van een van de mooiste steden die hij 
kende, Utrecht, een naam die sindsdien 
in de documenten van Maryland voor
komt als "Utrick"! Een tweede grote 
aankoop, 600 acres, lag 12 mijl stroom
opwaarts van de Chester River. In her
innering aan het stadje aan de Lek, het 
kasteel en mogelijk de meisjes met wie 
hij had geflirt, noemde hij het Vianen; 
een woord dat verkeerd verstaan werd 
en bleef voortleven als "Vianna". 
Toen de jaren voorbij gingen, won Co
megys de eerbied van zijn buren en het 
vertrouwen van de Provinciale Raad. 
Hij trad op als getuige van testamenten 
van buren en was administrerend 
voogd van de zoon van een overleden 
planter. Hij zat vaak in de jury en bij een 
gelegenheid was hij lid van een grand 
jury bij een heksenproces. Hij be
kleedde andere bestuursposten, zoals 
commissaris van de wegen en lid van 
een commissie die een stad aan de 
Chester River moest plannen. Heel be
langrijk was zijn benoeming tot 'gentle
man justice' in 1676. Deze rechters, tien 
in getal, voerden de meeste bestuurlijke 
en rechterlijke functies in Kent County 
uit. De post van 'gentleman justice', die 
hij waarschijnlijk de komende vijftien 
jaar zonder onderbreking bekleedde, 
opende voor Comegys een nieuwe mo
gelijkheid van inkomsten. De rechters 
konden uit hun midden administrateurs 
benoemen van nagelaten goederen van 
hen die zonder testament overleden 
waren. Comegys kreeg minstens drie 
maal zo'n aanstelling tegen een hono
rarium van tien procent plus 'redelijke 
onkosten' voor zijn moeite. 
Een onverwachte gelegenheid om het 
dagelijks leven van Comegys op mid
delbare leeftijd te leren kennen, is het 
Journaal van Jasper Dankaerts7. Danc-
kaerts was een volgeling van Jean de 
Labadie, de bekende protestante mysti
cus. Hij kwam met zijn medezendeling 
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Peter Sluyter in 1679 naar Maryland op 
zoek naar een plaats om een religieuze 
gemeenschap te stichten. Deze man
nen klopten op 7 december 1679, laat 
in de middag, aan bij Cornells Comegys 
jr. Cornells jr. was een jongeman van 
een jaar of twintig, die nog goed Neder
lands sprak. Hij boerde al op een klein 
stuk land en had zijn eigen stempel om 
loslopende varkens en koeien die vrij
elijk in de bossen rondzwierven, te 
brandmerken. Hij nam de labadisten 
mee naar een nabijgelegen plantage, 
waar de oude Comegys en zijn 'volk' 
(arbeiders) bezig waren om geslacht 
vee over een riviertje te brengen. De 
reizigers kregen hier wat cider, de ge
wone drank van deze streek van uitste
kend fruit, en daarna wandelde het 
kleine gezelschap naar de woning van 

Comegys, waar zij rond acht uur aan
kwamen. Hier werden zij 'goed getrac-
teerd' en brachten de nacht door. 
Comegys waarschuwde de zendelin
gen er tegen om zich in Virginia te ves
tigen. Het land was arm. De Virginians 
waren 'goddeloos en zeer listig'. De ne-
derlandse labadisten zouden er onder 
mensen komen die hun taal niet spra
ken en wat hem betrof, 'zou hij liever 
aan Kaap de Goede Hoop leven dan 
hier'. 'Hoe zit dat dan', vroeg Danckaert, 
'als je hier zo goed land hebt?' 'Dat is 
waar', antwoordde Comegys, 'maar als 
je de mensen hier zo goed zou kennen 
als ik, zou je wel begrijpen waarom'. 
Ondanks deze ontboezemingen bleef 
de vroegere Lexmonder voorzichtig, 
want Danckaert merkte op, dat 'hij niet 
openlijk voor ons durfde te werken'. 

Comegys Bight House in 1950. 
Het huis werd gebouwd in 1768 op een stuk land genaamd "Utrick" in Maryland. Rechts staat het 
oorspronkelijke 18e-eeuwse huis met twee verdiepingen en een lage vleugel met de keuken. Het 
huis werd gebouwd door Edward Comegys, een kleinzoon van de Lexmonder Cornelius Comegys. 
Het is opgetrokken in een Langford Bay-stijl die gewoonlijk aan de Oostkust gevonden wordt, met 
dakkapellen vanuit de nok en schoorstenen op de zijgevels. In kopbakstenen in de rechter gevel 
staat het jaartal 1768. Het interieur bezit een prachtige houten lambrizering. De linker vleugel is in 
1941 toegevoegd. Foto Maryland Hall of Records. 
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Comegys mocht dan binnenskamers 
mopperen tegenover een landgenoot, in 
het openbaar trad hij heel behoedzaam 
op. Zijn buren waren in elk geval zo 
flexibel, dat hij in voorspoed kon blijven 
leven en als 'gentleman justice' kon 
werken. 
Het verslag van Danckaert is om ver
schillende redenen interessant. Het be
zit van een typische planter als Come
gys lag wijd verspreid en hij had 
verscheidene arbeiders in dienst. De 
slavenhouderij had nog geen vaste voet 
in Maryland en het is twijfelachtig of 
zijn 'volk' zwart was, maar officiële 
stukken tonen aan, dat Comegys van 
tijd tot tijd mannelijke en vrouwelijke 
contractarbeiders had en ook vrijbur-
gers die te huur waren. In het meest ge
bruikelijke contract ontving de meester 
vier jaar arbeid in ruil voor de betaling 
van de overtocht, kost en inwoning, en, 
bij beëindiging van de dienst, kleding, 
drie vaatjes meel en twee hakken en 
een bijl. De meester was ook verant
woordelijk voor het gedrag van de 
knecht. Vaak werden de vrouwelijke ar
beiders beschuldigd van 'bastaardij' en 
in een geval is een vrouw in dienst van 
Comegys dat overkomen. 
Hoewel Comegys tot welstand kwam in 
het ruwe, 17e-eeuwse pioniersland van 
Kent County, onderging ook hij een on
plezierige ervaring als niet-engelse im
migrant in Amerika. Dat waren de jaren 
van de Nederlands-Engelse oorlogen 
en Comegys onthield zich dan ook van 
contacten met de hem bekende Neder
duits Gereformeerde Kerk of met een 
naburig nederlands dorp. Uit 
Danckaerts Journaal spreken duidelijk 
eenzaamheid en overgevoeligheid, die 
kenmerkend zijn voor de immigrant, 
alsook de typische luchthartigheid van 
de pionier. 
In deze latere jaren van zijn leven gaf 
hij als planter in goede doen en als vrij
gevige vader 1500 acres land aan zijn 
twee oudste zonen en zijn dochter Eli
zabeth, waarschijnlijk als huwelijksgift. 
Zij kreeg 200 acres van "Utrick", waar
van haar man Edward Frye het vrucht
gebruik had, zolang hij 'in liefde met 

mijn dochter leeft'. Vervolgens bepaalde 
Comegys, met open oog voor het wel
zijn van zijn familie, dat als Elizabeth 
zonder nakomelingen zou komen te 
overlijden, het land weer aan de familie 
Comegys zou terugvallen. In overeen
stemming met de maritieme ontwikke
ling van de streek rond Chesapeake 
Bay breidde hij in de jaren negentig ja
ren zijn onderneming uit en hield zich 
op een goed gekozen plek aan de oos
telijke kust van "Utrick" korte tijd bezig 
met scheepsbouw en toelevering. 
Het hoogtepunt in de politieke loop
baan van Comegys kwam met de Glori
ous Revolution in 1688. Toen het 
nieuws van de troonsbestijging van 
Willem III en Mary Maryland bereikte, 
ontketende een groep protestanten een 
'kleine' revolutie en wierp de bestaande 
regering omver. Blijkbaar vertrouwden 
de opstandelingen Comegys, want hij 
bleef aan als 'gentleman justice' en 
kreeg zelfs het bevel over een burger
compagnie te voet. 
Toen hij al enkele jaren verzwakt aan 
bed gekluisterd was, maakte Comegys 
op 20 november 1707 zijn testament, 
waarin hij onderscheid maakte tussen 
de kinderen van Willimentje en die van 
Rebecca, maar in elk afzonderlijk geval 
hield hij vast aan het principe van an
ciënniteit. Als wij de schenkingen bij 
het leven meerekenen, dan kregen Wil-
limentjes twee oudste zonen, Cornelis 
jr. en William, ieder ongeveer 1000 
acres. Edward, de oudste, nog minder
jarige zoon van Rebecca, zou te zijner 
tijd eigenaar van "Utrick" worden. De 
overige zeven kinderen ontvingen ge
lijke porties van ongeveer 250 acres. 
Zijn 'liefhebbende vrouw' Rebecca 
kreeg het levenslang gebruik van een 
500 acres en bovendien een legaat van 
675 acres voor eigen gebruik en voor 
de zorg voor haar kinderen8. 
Comegys stierf kort vóór 3 juli 1708. Op 
die dag namelijk verscheen Rebecca 
en met twee oude, vertrouwde buren 
voor het gerecht om de eerste wette
lijke stap tot overdracht van de bezittin
gen te nemen die Comengys had ver
worven sinds hij zevenenveertig jaar 
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geleden zich met Willimentje en zijn 
zoon Cornelis aan de Oostkust had ge
vestigd. 
Tenslotte zegt de inventaris van zijn 
persoonlijke bezittingen na zijn dood in 
1708 nog iets over het huishouden van 
Comegys. Volgens de toen gebruike
lijke namen voor kamers was zijn wo
ning een huis met twee verdiepingen, 
vier kamers en een voorraadkamer. Een 
lange uitbouw van een verdieping 
diende als keuken. In huis trof men aan 
gordijnen en valletjes voor de ramen, 
vloerkleden, tafels, stoelen, een slee 
een bowl-stel en een stapeltje boeken. 
Dit alles wijst op een leven dat heel wat 
comfortabeler was dan de meeste plan
ters gewend waren, toen Comegys in 
1661 aankwam. 
Tijdens zijn leven werd Comegys 
steeds omringd door opgroeiende kin
deren. Er stonden acht bedden, met in
begrip van een wieg en een rolbed, ver
spreid door het hele huis, hetgeen wijst 
op een grote familie. Er was nog 2645 
pond tabak in voorraad. Verder trof men 
het gewone boerengereedschap aan, 
zoals een ploeg, een kar, een karn, en 
een kaaspers. Eenenzeventig stuks vee, 
tweeëndertig varkens en zes paarden 
zwierven over het land, terwijl zevenen
zeventig schapen er aan herinnerden 
dat de pionierstijd hier voorbij was, 
want de wolven waren verdwenen en 
de velden waren nu veilig voor de 
schapen. Er is ook een bewijs voor de 
toename van de slavernij. Comegys be
zat een gebrekkige zwarte vrouw met 
kind en twee 'vlugge negerjongens'9. 

Epiloog 
Comegys is sinds 1708 tot op heden 
een bekende naam in Kent County ge
bleven. In de 18e en 19e eeuw waren 
grote gezinnen van zeven of acht kin
deren regel en de Comegysfamilie 
vormde daarop geen uitzondering, zo
dat het onmogelijk is om de activiteiten 
van alle leden de revu te laten passeren 
of hun afstamming van de vijf zonen 
van onze Lexmonder nauwkeurig na te 
lopen. In het vroegere Amerika waren 
de meeste Comegysen boeren of kleine 

zakenlieden, die weinig sporen van hun 
kalme levens hebben nagelaten, maar 
de documenten die tevoorschijn zijn 
gekomen, onthullen ook familieleden 
die volop hebben deelgenomen aan de 
grote amerikaanse expansie. Een over
zicht van deze documenten is als een 
les in noord-amerikaanse aardrijks
kunde en een vluchtige blik op de vele, 
uiteenlopende themas in de geschiede
nis van de Verenigde Staten. 
Het verhaal van de familie Comegys 
aan de Oostkust staat lijnrecht tegen
over de belevenissen van nederlandse 
families in de streek rond Albany in 
New York. Daar bleven de nederlandse 
taal en een aparte nederlandse levens
stijl tot in de 19e eeuw bestaan. Maar 
aan de Oostkust was geen Nederduits 
Gereformeerde Kerk of een nederlands 
dorp en er waren weinig nederlandse 
mannen en vrouwen om mee te trou
wen. Voor de Comegysen is er weinig 
aanleiding om van een nederlandse er
fenis te spreken, behalve dan de naam 
Cornelius Comegys, die generaties lang 
bewaard is gebleven. De meest be
kende dragers van die naam volgen 
hierna. 

Cornelius Comegys (1754-1844), een 
nakomeling van William, diende als 
vaandrig onder George Washington en 
werd een van de secretarissen van het 
Continentale Congres in de jaren tach
tig van de 18e eeuw. Later was hij een 
partner van de bekende financier Ro
bert Morris. Hij overleed als een welva
rend koopman te Philadelphia. 
Cornelius Parsons Comegys (ca. 1780-
1851), een hereboer, voerde het bevel 
over een regiment in de oorlog van 
1812, diende in de wetgevende macht 
van Delaware en werd gouverneur van 
Delaware. 
Zijn zoon Cornelius George Washing
ton Comegys (1816-1896) genoot een 
nationale bekendheid als arts. Hij ver
taalde Renourds Histoire de la Méde
cine en andere boeken uit het Frans. Hij 
was nauw betrokken bij de oprichting 
van de universiteit van Cincinnati en de 
Academy of Médecine van Cincinnati. 
De lijst van afstammelingen van de Lex-
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monder die nog zijn voornaam dragen, 
kan makkelijk worden uitgebreid. Nog 
in 1983 werden er twee Corneliussen 
geboren! 
Daarentegen is de nederlandse naam 
Ghysbert niet in de familie blijven be
staan, hoewel af en toe een engelse 
aanpassing als Gias Bartus of kortweg 
Bartus voorkomt. Een andere zoon van 
de gouverneur van Delaware was Ben
jamin Bartus Comegys (1819-1900), 
president van de National Bank van 
Philadelphia. Hij was een fervent aan
hanger van de openbare school en 
schreef leerboeken voor de opgroei
ende jeugd. Zijn bibliotheek met de oor
spronkelijke inrichting is tegenwoordig 
nog te zien in de Smithsonian Institu
tion, het amerikaanse nationale mu
seum in Washington, als voorbeeld van 
de smaak en de verzamellust van een 
belezen 19e-eeuwse gentleman. 
Minder vooraanstaande leden van de 
familie Comegys illustreren desondanks 
vele themas in de geschiedenis van de 
Verenigde Staten. 
Cornelius (ca. 1659-1711), de oudste 
zoon van de eerste Comegys, diende 
als tolk in de vredesonderhandelingen 
met de Susquehanna Indianen. Bij een 
andere gelegenheid werd hij beschul
digd van illegale handel met de inboor
lingen. 
De manier waarop William Comegys 
(ca. 1665-1735), de tweede zoon van de 
lexmondse immigrant, en de vierde 
zoon, Edward Comegys (ca. 1690-
1761), hun landbezit van de hand de
den, laat de economische en sociale 
veranderingen aan de Oostkust zien. In 
de loop van de tijd was er steeds min
der land beschikbaar en raakte de ge
meenschap meer gelaagd. Toen Wil
liam in 1735 zijn testament maakte, kon 
hij nog, net zoals vroeger zijn vader, 
zijn landerijen in verschillende delen 
aan zijn zonen nalaten. Maar het testa
ment van zijn halfbroer Edward, dat in 
1761 werd bevestigd, weerspiegelt de 
groeiende landschaarste en de droom 
van een landjonker om het fraaie fami
liebezit veilig te stellen. Edward wees 
zodoende "Utrick" onverdeeld toe aan 

zijn oudste zoon, terwijl zijn vier jon
gere zonen legaten in geld kregen. 
De tegenstellingen tussen de twee tak
ken van de familie bleven bestaan. Co
megys House, dat in 1708 werd gesticht 
door William, is een sterk gebouwd, 
praktisch boerenhuis van baksteen, ter
wijl Comegys Bight House, dat in 1768 
werd gebouwd door een kleinzoon van 
de eerste Comegys, een veel preten
tieuzer woonhuis is met prachtig tim
merwerk en bewerkt hout in het inte
rieur. 
Tenslotte illustreren de twee familietak-
ken ook de godsdienstige verschillen in 
Maryland. William komt naar voren als 
een betrouwbare anglicaan. Net zoals 
zijn grootvader Cornells Comen Ghy-
sen vele malen kerkmeester in Lex-
mond was geweest, diende William ge
durende zestien jaar als 'vestryman' 
(een soort diaken) van de Shrewsbury 
parochie, terwijl hij ondertussen kocht 
en verkocht en plantte. De eerder ge
noemde Edward daarentegen, of diens 
zoon, werden Quakers. Deze lieden, die 
bekend staan als hervormingsgezinde 
leiders in Amerika, spraken zich al 
vroeg uit tegen de slavernij. Tot hun 
verdienste mag gerekend worden, dat 
de gebroeders Edward, Jesse en Jo
seph Comegys, samen met Mary Co
megys, een zuster of een echtgenote, in 
1781 achttien slaven de vrijheid gaven. 
In de 19e eeuw verlieten onderne
mende jonge mannen de Oostkust om 
carrière te gaan maken in Baltimore, 
Philadelphia, Camden en andere ste
den. Zo kunnen wij lezen over de in
spanningen van Cornelius Comegys en 
zijn zoon John, kooplieden in Baltimore, 
die de verzekeringspenningen van 5000 
dollar op de lading van het schip 
"Nancy" opeisten, dat tijdens de napo
leontische oorlogen in beslag genomen 
was door de Engelsen. Joseph Come
gys, de derde bekende zoon van de 
gouverneur van Delaware, was jurist. 
Hij had korte tijd zitting in de Senaat en 
werd opperrechter van het hoogge
rechtshof van Delaware. John Gleaves 
Comegys (1782-1819) was een jonge
man van grote hoop en weinig geld die 
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Comegys House in 1915. 
Het huis werd gebouwd in 1708 op een stuk land genaamd "Vianna" in Maryland. De eerste eigenaar 
was William Comegys, de tweede zoon van de Lexmonder Cornelius Comegys. Het dak is gecon
strueerd volgens de Nederlandse koloniale traditie. Dit type huis is hoogst ongewoon aan de Oost
kust. Het bouwwerk werd na 1708 uitgebreid. Behalve open haarden in de woonkamer en eetkamer 
heeft de keuken een 12 voet brede schouw, waarin grote houtblokken gestookt kunnen worden. 
Hoewel het huis recent ingrijpend is veranderd, werd het 280 jaar onafgebroken bewoond, hetgeen 
zeer opmerkelijk is in Amerika. Foto Maryland Hall of Records. 

één van de stichters van Cairo, in Illi
nois, werd in een stoutmoedige maar 
grotendeels mislukte poging om greep 
te krijgen op de stroomafwaartse han
del op de Mississippi en de Ohio. 
Geheel anders leefden hun generatie
genoten die als naar land hongerende 
boeren de platgereden wegen over de 
Appalachian Mountains volgden op 
zoek naar maagdelijk, goedkoop land. 
Pioniers met de naam Comegys vestig
den zich in de staten van het Midden-
Westen, zoals Ohio, Indiana en Iowa. 
Anderen namen een meer zuidelijke 
route, naar Tennessee, Alabama, Lou
isiana en Texas, vanwaar zij weer ver
der trokken. Abraham Comegys (ca. 
1768-1826), zijn vrouw Ann Smith en 
hun kinderen volgden de westelijke trek 
van die rusteloze Amerikanen. Abraham 
verliet in 1795 Kent County; hij ver
huisde daarna nog eens vier keer en 
stierf tenslotte in St. Charles County, in 
Missouri, als eigenaar van 208 acres en 
een korenmolen. Van het midden van 
het continent ondernamen twee van 

Abrahams zonen, de weduwen van 
twee andere zonen en een neef, allen 
met hun gezinnen, de reis van zes 
maanden over 2000 mijl prairie naar het 
verre Oregon. Zij reisden in huifkarren 
in drie groepen en kwamen op hun 
westelijke bestemming aan in respec
tievelijk 1848,1850 en 1854. Enkele le
den van de volgende generatie trokken 
weer verder: zuidwaarts naar California 
en noordwaarts over de Columbia naar 
Washington Territory, bij de latere 
noordwestgrens met Canada. 
Net zoals de immigrant uit Lexmond 
zochten deze echte pioniers steeds 
weer onontgonnen land en maakten 
winst, als de omringende streken be
volkt raakten met kolonisten. Voor alles 
waren zij boeren, maar zij hielden zich 
ook met vele andere ondernemingen 
bezig: kopen en verkopen van land, le
nen en uitlenen van geld, zoeken naar 
zilver in de heuvels van Idaho en vee-
drijven op een van de langste routes 
van het amerikaanse Westen, namelijk 
van Orgeon naar de markt van Califor-
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nia. Temidden van deze activiteiten 
werden drie familieleden door Indianen 
gedood. De mannen bekleedden uit
eenlopende plaatselijke bestuursamb-
ten. Jacob Comegys werkte bij de be
lasting en was eerste rechter aan een 
gerechtshof in Yamhill County in 
Oregon. Presley Comegys was gevol
machtigde van Lane County. George 
Comegys was voorzitter van het huis 
van afgevaardigden van Washington 
Territory en later gedelegeerde naar de 
Constitutionele Conventie in Washing
ton State. Al met al leefde de familie van 
Abraham Comegys comfortabel en ver
vulde haar burgerlijke plichten. 
De mannelijke Comegysen hebben 
meegevochten in de oorlogen die Ame
rika voerde. Gedurende de Burgeroor
log diende William Hughlet Comegys 
als luitenant-kolonel van een regiment 
uit Maryland, andere familieleden uit 
Ohio en Indiana vochten eveneens aan 
de zijde van de Noordelijken. Edward 
Freeman Comegys daarentegen was 
kapitein van Compagnie E van het 
43ste Regiment Infanterie van Alabama, 
dat de zijde van de Zuidelijken hield, en 
zijn verwant William Crawford Comegys 
streed eveneens in een Zuidelijk regi
ment. Tenslotte hebben verschillende 
leden van de familie Comegys in beide 
wereldoorlogen gevochten; sommigen 
zijn gesneuveld. 
Nu, in 1989, ruim 330 jaar nadat de 
eerste Comegys naar Amerika emi
greerde, heeft deze Lexmondse familie 
zich wijd ontplooid zoals men van een 
amerikaans geslacht van tien, twaalf 
generaties mag verwachten. Tegen
woordig tellen de Comegysen vooraan
staande advocaten in zulke ver uiteen-
liggende steden als Los Angeles en 
Boston, een toneel- en filmactrice, twee 
geestelijken van de episcopale kerk, 
vakbondleiders, legerofficieren, twee 
wetenschappers met universitaire loop
banen, ingenieurs, artsen, tandartsen, 
verkopers, boeren en handwerkslieden. 
Het genetische materiaal van Cornelius 
Comegys, die ondernemende jongeman 
uit Lexmond bij Vianen, is wijd ver
spreid geraakt, maar zijn naam en zijn 

voorbeeld van dienstbaarheid aan de 
amerikaanse gemeenschap blijft voort
bestaan. 

Robert G. Comegys 
bewerkt en vertaald door J. Heniger 

Noten 

1. Dit artikel is gebaseerd op archieven van 
Lexmond in het Algemeen Rijksarchief 
(ARA) in Den Haag; het doopboek van de 
Nederlands Hervormde Kerk op de gemeen
tesecretarie van Lexmond; het archief van 
Nieuw Amsterdam in de City Clerk's Office 
in New York City; de land records in de New 
York State Library, Albany, New York; geïn
diceerde documenten in Maryland Hall of 
Records in Annapolis, Maryland, en in de 
Maryland Historical Society in Baltimore, 
Maryland. Bovendien is een grote hoeveel
heid gedrukt materiaal geraadpleegd, dat te 
omvangrijk is om hier geciteerd te worden. 
Een overzicht van de gebruikte bronnen en 
literatuur bevindt zich thans in het archief 
van de Historische Vereniging "Het Land 
van Brederode". 

2. ARA, Recht.Arch.Lexmond, 5, register van 
transporten 1630-1640, fol. 98-99, dd. 30 
mei 1634. 

3. City Clerk's Office, Burgomasters and Sche-
pens 1654-1660, no. 2, 68. Vertaald in E.B. 
O'Callaghan, Mortgages of Lots and Pieces 
of Land in the City of Nieuw Amsterdam, 
1654-1660 (New York, 1860) 109-111. 

4. Idem, 66; vertaal in idem, 107-108. 
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Oost west, thuis minder best. Het tur
bulente leven van Govert de Bruijn* 

In 1579 vestigde Henrick Petersen de 
Bruijn zich als secretaris te Ameide. 
Zijn zoon Andries was naast bierbrou
wer gedurende een vijftal jaren sche
pen en zijn kleinzoon Pieter, behalve 
herbergier, ruim een kwart eeuw lang 
schepenburgemeester van dit stadje 
aan de Lek. Deze Pieter Andriessen de 
Bruijn huwde 19 juli 1624 met Janne-
gen Jacobs Verhoeff, uit welk huwelijk 
zeven kinderen sproten. De vierde 
spruit, Govert genaamd, zal dus om
streeks 1630 zijn geboren, het jaar 
waarin zijn overgrootvader Henrick het 
tijdelijke met het eeuwige verwisselde 1. 

In tegenstelling tot zijn broers, die in 
Holland of Utrecht een ambacht kozen, 
ging Govert Pietersen de Bruijn met de 
Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) in zee. Uit een dossier van het 
hierna te vermelden proces voor het 
Hof van Holland blijkt, dat hij in 1654 als 
adelborst uitvoer met 'De Gecroonde 
Leeuw'2. Dit 1200 ton metende, voor de 
Kamer van Enkhuizen der VOC varende 
schip vertrok 8 juli van dat jaar 'uijt 't 
Vlie', moest echter wegens lekkage 
Goeree aandoen, vanwaar het op 3 
september naar de Oost vertrok. Na een 
reis van ruim acht maanden, waarop 50 
doden te betreuren waren, kwam het 12 
mei 1655 te Batavia aan3. 
In de jaren vijftig van de 17e eeuw ver
overde de VOC op de Portugezen eerst 
Ceylon en vervolgens, met uitzondering 
van Goa, het grootste deel van de west
kust van India. Govert werd daar als as
sistent in 1661 te Barssaloor (Canara) 
aan land gezet, met de opdracht rijst 
voor Ceylon in te kopen4. Vanaf 1664 
werd hij vermeld als resident (hoofd van 
het handelskantoor) aldaar5. 
Peper was het belangrijkste uitvoerpro-
dukt van het commandement Malabar 
met hoofdplaats Cochin, waaronder 
Canara ressorteerde. De VOC betrok 
haar Produkten op basis van contracten 
met inlandse kooplieden6. Govert 
scheen met één van hen, Narna Maloe, 

'die 't meeste bedrijft van die landsne-
gotie onder sijn maght en monopolie 
heeft, een wondergroote en confidente 
vrindschap te hebben', aldus een mis
sive uit Batavia aan de Heren XVII, het 
in het vaderland zetelende bestuur van 
de VOC7. Werd Govert terecht verdacht 
van administratieve knoeierij of was het 
naijver van collega's, die hem een 
slechte naam in Batavia had bezorgd, 
zoals hijzelf suggeerde in een brief van 
26 januari 1674? Uit deze brief blijkt dat 
hij in 1671 had verzocht 'een keer naer 
ons lieve vaderlandt' te mogen doen, 
dat zijn 'verlossinge' (=aflossing) was 
toegestaan, maar dat de thuisreis was 
uitgesteld wegens binnenlandse onlus
ten, waardoor hij zijn kantoor tijdelijk 
van Barssaloor naar Mirzee moest ver
plaatsen8. 
Handeldrijven ten eigen bate door haar 
'dienaren' kwam kennelijk zo vaak voor 
dat de VOC daar paal en perk aan pro
beerde te stellen door strenge bepalin
gen bij terugkeer naar het vaderland, 
vastgelegd in een 'artijckelbrieff', welks 
naleving bij ede moest worden beloofd. 
Zo mocht uitsluitend worden gereisd 
met eigen schepen, moest visitatie van 
persoon en bagage worden gedoogd, 
was het meenemen van geruilde, ge
kochte of gekregen goederen, waarvan 
de waarde meer bedroeg dan drie 
maanden gage, en van gemunt of on
gemunt goud en zilver verboden; geld 
moest voor het vertrek worden ingele
verd tegen uitreiking van een wissel9. 
Govert kreeg opdracht om voor zijn 
vertrek financiële verantwoording af te 
leggen aan de commandeur te Cochin. 
Uit een missive van deze autoriteit blijkt 
dat hij op 27 december 1673 was ver
trokken. 'En dewijl hij in langen tijt niet 
te voorschijn quam, soo bleven wij al 
met eenigen quaden nadacht beset, tot 
ons weijnige dagen daernae, soo uijt 
Wingurla als Canara gewisse tijdingh 
toequam hoe hij sigh in stede van naer 
Cochin, naer Goa hadt begeven en al-
daer was aengecomen met veel geit, 
bagagie, twee meijden en een kint en 
terwoon bij seecker jesuijt, die hem het 
vaertuijch soude hebben bestelt en ten 
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Hu/'s Killesteijn te Lexmond, 1766. Tekening door H. Tavenier. Dordrecht, Museum Simon van Gijn. 

dien eijnde uijt Goa naer Barssaioor 
gesonden, mitsgaders dat hij een tijt-
langh met den Viceroij in onderlingh 
gesprec was geweest en aen densel
ven een kostelijck juweel hadde ge-
schoncken'10, waarna Govert 27 janu
ari 1674, zonder passage te moeten 
betalen, met het Portugese schip 'Sao 
Pedro de Ratis' naar Lissabon vertrok 
en vandaar doorreisde naar Amster
dam11. 
Govert keerde terug naar zijn geboorte
plaats Ameide, waar hij 29 november 
1674 optrad als doopgetuige. Op 8 ja
nuari 1675 werd hij door Wolphert van 
Brederode beleend met het door hem 
van de erfgenamen van Willemina van 
der Noot voor f 13.000,- gekochte huis 
Killesteijn met twee hofsteden en 35 
morgen land te Lexmond. De ene helft 
van de koopsom werd contant, de an
dere met een schuldbrief voldaan12. 
Govert huwde 10 mei 1675 te Mole
naarsgraaf met Margareta Coxius, die 
aldaar 6 april 1651 was gedoopt als 
dochter van ds. Jacobus Coxius en 
Agatha Michiels. 
De VOC was inmiddels achter Goverts 
verblijfplaats gekomen en verzocht het 
Hof van Holland hem 'te apprehenderen 

ende te logeren op de Voorpootte van 
desen Edelen Hove (de huidige Gevan
genpoort te 's-Gravenhage) ende voorts 
tegens denselven te procederen'. Dit op 
beschuldiging dat hij 'sigh heeft bege
ven naer Goa, een stadt onder de 
Croon Portugael behoorende, ende 
voorts vandaer sonder eenigh consent 
ofte dimissie van de Compagnie met de 
Portugeesche schepene naer Portugael 
ende wijders vandaer hier te lande ge
komen ende dat oock directelijck te
gens den artijckelbrieft bij hem beswo-
ren'13. Het Hof van Holland besloot 8 
november 1675 dienovereenkomstig, 
waarna de VOC zich wendde tot de Ka
mer van Justitie te Vianen, die de juris
dictie over Lexmond uitoefende, met 
een verzoek tot arrestatie van Govert, 
dat 19 januari 1676 werd ingewilligd14. 
Op 21 januari voldeed men aan het ver
zoek van de VOC om 'appointement, 
waerbij stadhouder ende leenmannen 
van den Huijse van Vianen mitsgaders 
schouten ende geregten, daeronder de 
voorszeijde De Bruijn eenige huijsen of 
landen heeft leggen, mogte werden 
geinterdiceert om over getransporteert, 
alinatie ofte beswarenisse te staen, di
rectelijck ofte indirectelijck, op peene 
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van nulite ende hondert dubbelde Ne-
derlantze rijders jegens den heere te 
verbeuren, dat mede desselfs meubelen 
mogte werden verseeckert ende gein-
ventariseert totdat cautie voor der sup
plianten agterwesen ende pretesiën sal 
wesen gestelt'15. 
Govert had getracht huis Killesteijn te
gen het dreigend beslag veilig te stellen 
door het 21 november 1675 over te dra
gen aan zijn schoonvader ds. Coxius. 
Deze schrok blijkbaar terug voor de 
consequenties en liet deze transactie 
op 22 januari 1676 'voor de clocke drie 
ueren' ongedaan maken. De inmiddels 
te Lakerveld ondergedoken Govert ver
leende vandaaruit zijn neef Andries 
Willemsen de Bruijn procuratie om de
zelfde dag tussen drie en vier uur Kille
steijn en de volgende dag (zondag!) zijn 
roerende goederen ten onderpand te 
stellen aan een lening van f 15.000 à 
6% van Jeronimo Nunes da Costa, 
agent van de koning van Portugal, te 
Amsterdam. De ongebruikelijke vermel
ding van het tijdstip in deze akten is te-
kend voor de poging om justitie voor te 
blijven. Op 24 en 25 januari maakte de 
deurwaarder de beslissing van de Ka
mer van Justitie bekend aan respectie
velijk het Leenhof van Vianen en het 
college van schout en schepenen te 
Lexmond. Kennelijk heeft men Govert 
zo lang mogelijk de hand boven het 
hoofd gehouden. Op 29 januari vond 
inventarisatie plaats van de op Kille
steijn aanwezige goederen en stelde 
ds. Coxius zich hiervoor borg16. Govert 
trachtte zich uit de penibele situatie te 
redden door een rekest te richten aan 
prins Willem III 'versoeckende dat Uw 
Hoogheijt hem suppliant, als hebbende 
over de aghtien jaeren den dienst der 
voorschreven Compagnie sonder re
proche waergenomen ende ontslagen 
zijnde, volcome verantwoordingh ende 
transport van zijn bewind aen den resi
dent Robbert Lintseij vanwegen de 
voorschreven Compagnie gedaen ende 
geen ontrouwe gepleeght, de onbe-
daghtsaemheijt ende misslagh van al te 
spoedigen vertreck sonder demissie 
soude gelieven te pardonneeren ende 

van 't vervolgh van de justitie te doen 
ontslaen'1?. De VOC, via het Hof van 
Holland om advies gevraagd, was het 
met deze voorstelling van zaken niet 
eens en meende dat 'hij weder nae In
dien behoort te werden gesonden om 
sijn saecke aldaer te verantwoorden'18. 
Vermoedelijk werd de zaak gesepo
neerd. 
Govert gaf weer van zijn aanwezigheid 
blijk op 5 augustus 1677, toen hij met 
Margareta voor notaris Anthonij Delneff 
te Vianen testeerde, waarbij zij elkaar 
lijftochtten en tot universeel erfgena
men benoemden19. Op 3 oktober 1677 
kocht hij het huis van zijn inmiddels 
overleden ouders aan de Voorstraat te 
Ameide voor f 1750,- van zijn mede-erf
genamen20. De achting voor Govert was 
door de gebeurtenissen niet gedaald; 
als tevoren werd hij in alle akten aan
geduid met 'de heer' Govert de Bruijn. 
In 1680 en '81 werd hij benoemd tot 
schepen, in 1682 tot heemraad van 
Lexmond21. Van 1 januari 1682 tot 23 
juni 1683 was hij ouderling van de ge
reformeerde gemeente te Lexmond22. 
Desondanks kon hij blijkbaar niet aar
den in zijn geboortestreek, want begin 
1683 maakte hij aanstalten om te ver
trekken. Op 20 maart van dat jaar ver
kocht hij zijn veestapel voor f 424-15 en 
19 juni daaropvolgend zijn roerende 
goederen en zijn te velde staande ge
wassen voor f 1072-16 'bij maniere van 
erffhuijs en op erffhuijsrecht'23. Op 5 
juni hadden Govert en Margareta aan 
haar vader ds. Coxius en hun zwager 
Pieter van der Werff, koopman te Dor
drecht, die gehuwd was met Anna Co
xius, algehele procuratie verleend24. Op 
6 juni 1683 hadden zij een hypotheek 
van f 6.000,- à 4% ten gunste van de 
kinderen van wijlen Cornelis Pompe, 
heer van Meerdervoort, gevestigd op uit 
de nalatenschap van haar moeder 
Agata Michiels afkomstige huizen en 
landerijen25. Mede met behulp hiervan 
werd 16 juli de schuld aan Jeronimo 
Nunes da Costa afgelost26. In een 
tweede testament, op 29 juli 1683 verle
den voor Gerard Haesbroeck, notaris te 
Lexmond, benoemden zij Pieter van der 
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Werff tot administrerend voogd over 
door hen na te laten minderjarige kin
deren27. Tenslotte machtigden zij op 5 
augustus 1683 hun neef Cornelis van 
Aelst te Zwijndrecht om hen na de dood 
van ds. Coxius te vertegenwoordigen 
bij de boedelscheiding28. Kort daarna 
vertrok Govert met Margareta en hun 
hierna onder 2 en 3 te vermelden kin
deren naar Suriname. Het beheer van 

deze kolonie was kort tevoren in han
den gekomen van de Sociëteit van Su
riname, een door drie aandeelhouders 
gevormde maatschappij: de West-Indi
sche Compagnie (WIC), de stad Am
sterdam en Cornelis van Aerssen van 
Sommelsdijck, die tevens het gouver
neurschap op zich had genomen. 
Uit het huwelijk van Govert en Marga
reta zijn vier kinderen bekend: 

Fragment van een plantagekaart van Suriname uit: Jan Jacob Hartsinck, Beschryving van Guiana, of 
de wilde kust, in Zuid-America (2 dln.; Amsterdam, 1770). De pijl duidt Killesteijn-Nova aan. 
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1. Johanna Maria, gedoopt te Lexmond 
19 augustus 1677 (getuigen: ds. Co-
xius en Geertruijt Pieters de Bruijn), 
waarschijnlijk op jonge leeftijd over
leden. 

2. Justus Theophilus, waarschijnlijk ge
boren te Lexmond tussen januari 
1679 en juni 1682, over welke pe
riode geen doopaantekeningen be
waard zijn gebleven. Na het overlij
den van Govert werd hij 26 augustus 
1695 beleend met huis Killesteijn29. 

3. Johanna Maria, gedoopt te Lexmond 
1 maart 1683 (getuigen: Dirk Am-
bueren, schout, en Susanna Caron). 
Zij huwde in Suriname voor de 
eerste maal met Jan van Strijp en 
voor de tweede maal aldaar op 5 
september 1715 met haar neef Jacob 
van der Werff, zoon van Pieter van 
der Werff en Anna Coxius. 

4. Jacobus, geboren te Paramaribo vol
gens een aantekening bij de vermel
ding van zijn huwelijk met Aernou-
dina Catharina Cores, dat 23 maart 
1717 op de plantage van haar vader 
werd bevestigd. Na het overlijden 
van zijn broer werd hij 24 september 
1716 met huis Killesteijn beleend30. 

Op 22 januari 1684 werd Govert aange
steld tot kapitein der burgercompagnie 
van Paramaribo en van de divisie der 
Para- en Zurenaukreek31, op 3 juli 1684 
tot weesmeester32, en op 3 september 
1685 tot raad van Politie en Justitie33. 
Op 23 januari 1685 had hij een warrant 
(grondbrief) gekregen voor de exploita
tie van 1500 akkers (644 ha) op de lin
keroever van de bovenloop van de 
Commewijne34. Deze plantage, die hij 
voorzag van 'een dubbelt watermolen 
en suikerwerck'35, kreeg later de naam 
Killesteijn-Nova. 
Het werk op de plantages werd hoofd
zakelijk verricht door negerslaven, die 
door de WIC uit Afrika werden aange
voerd en aan de plantages verkocht te
gen verrekening in ponden suiker, het 
nationale betaalmiddel in die tijd in Su
riname (1 pond suiker = 1 stuiver). Om 
hen bij ontvoering of ontvluchting te 
kunnen herkennen en terug te brengen, 

werden zij voorzien van een brand
merk36. Voor Govert waren dit de letters 
GDB, die werden aangebracht met een 
'silver merkijser', vermeld in een inven
tarislijst van 172837. Govert, die aanvan
kelijk werkte in compagnonschap met 
Jacob Bruijser, beschikte in 1684 over 
9 en in 1693 over 58 slaven38. Uiteraard 
waren voor sommige werkzaamheden 
geschoolde werkkrachten onmisbaar, 
die door Pieter van der Werff in Dor
drecht bij notariële akte werden aange
nomen (zie Bijlage). 
Op 27 mei 1687 vertrok zoon Justus 
Theophilus met het schip 'Jonge Ja-
coba' naar het vaderland39. Margareta 
volgde met Johanna Maria en Jacobus 
op 31 mei 1688 met de 'St. Maria'40, en 
Govert ruim twee jaar later met de 
'Europa', volgens het cognossement op 
20 juni 1690 'gereet leggende voor Pa
ramaribo om met den eersten goeden 
wint die God verleenen sal, te zeijlen na 
Middelburgh in Zeelant'41. Hier te lande 
vestigde Govert op 23 november 1690 
een hypotheek van f 6000,- à 4% op 
huis Killesteijn ten gunste van Cornelis 
van Aelst42, die 2 juni 1690 de schuld 
aan de kinderen van wijlen Cornelis 
Pompe had afgelost43. Op 14 december 
1690 bevestigde hij de algehele procu
ratie aan Pieter van der Werff44. 
Op 3 januari 1691 vertrok Govert met 
zijn gezin met het schip 'De Princes 
Roijael' van Texel weer naar Parama
ribo, waar hij 21 februari aankwam45. 
Het zou zijn laatste zeereis zijn. Na juli 

1693 liet hij, vermoedelijk door ziekte, 
verstek gaan op de vergadering van de 
Raad van Politie. Op een cargalijst van 
verscheepte suiker werd 22 februari 
1694 in plaats van Govert, zijn weduwe 
vermeld46. 
Het doek was gevallen voor een avon
tuurlijke burgemeesterszoon uit 
Ameide. 

E.M. de Bruijn-ter Denge en dr. J.H. de 
Bruijn. 
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Datum Naam, burgerlijke staat en herkomst Beroep Jaarwedde 

29 aug. 1684 Claes Pouwelsen Sonnius 

19 april 1685 Hendrick Gerritsen de Bruijn 
en Abraham Gillissen Coninck, 
beiden van Dordrecht 

21 april 1685 Johannis Croesen van Dordrecht 

7 mei 1685 Sijbert van Scheers van Dordrecht 

8 mei 1685 Bastiaen Jansen van Gelder van 

West-IJsselmonde 

10 mei 1685 Johannis Nobelingh 
jongeman van Vianen 

14 juni 1689 Hellegert van der Linden 
jongeman van Dordrecht 

15 juni 1689 Denijs Cornelissen 
jongeman van Dordrecht 

mr. timmerman f 150,-

kuiper 
kuiper f 90,-

f 120,-

smid f 145,-

metselaar f145,-

mr molenmaker f 365,-
en huistimmerman 

chirurgijn 

kuiper 

kuiper 

f130,-

f 130,-

f 130,-

Bijlage. Vaklieden te Dordrecht aangenomen voor de plantage Killesteijn-Nova47 

Dit artikel verscheen eerder onder dezelfde 
titel in: Nederlandse Historiën, XXIV (1990) 
55-60. Wij danken de redactie voor hun wel
willende toestemming tot plaatsing in ons 
tijdschrift. 

Noten 

Verklaring van de gebruikte afkortingen: 

ARA = Algemeen Rijksarchief's-Gravenhage 10. 
GAD = Gemeente-archief Dordrecht 11. 
NA = Notarieel Archief 
RA = Rechterlijk Archief 

12. 
1. De Nederlandse Leeuw, 96 (1979) 306-309. 
2. ARA, Hof van Holland, 5307. 13. 
3. J.R. Bruijn e.a., eds., Dutchg-Asiatic ship- 14. 

ping in the 17th and 18th centuries, II. Ou- 15. 
tward-bound voyages from the Nederlands 
to Asia and the Cape (1595-1794). R.G.R, 16. 
grote serie 166 ('s-Gravenhage, 1979) 116- 17. 
117. 18 

4. J.A. van der Chijs. Dagh-register, gehou- 19 
den in 't Casteel Batavia van 't passerende 20 
dear ter plaetse als over geheel Neder- 21 
landts-lndia (Batavia/'s-Gravenhage, 
1889), anno 1661,99. 22 

5. Idem, anno 1664, 431. 

H.K. s'Jacob. De Nederlanders in Kerala 
1663-1701. R.G.R, kleine serie 43, ('s-Gra
venhage, 1976) LVII. 
W.Ph. Coolhaas, Generale missiven van 
gouveneurs-generaal en raden aan Heren 
XVII der Verenigde Oostindische Compag
nie, III: 1655-1674. R.G.R, grote serie 125 
('s-Gravenhage, 1968) 911. 
ARA, VOC, 1304, 311 r-318V. 
J.A. van der Chijs, Nederlandsch-lndisch 
plakaatboek 1602-1811 (Batavia/'s-Gra
venhage, 1886) 253-299. 

ARA, Hof van Holland, 5307. 
Coolhaas, Generale missiven, IV: 1675-
1685. R.G.R, grote serie 134 ('s-Graven
hage, 1971) 123. 
ARA, Leenhof Vianen, 30, fol. 206-207; RA 
Lexmond, 9. 
ARA, Hof van Holland, 5307. 
ARA, KLam.v.Just.Vianen, 233, fol. 159. 

. Zie voor deze affaire ARA, RA Lexmond, 
9. 
ARA, Kam.v.JustVianen, 252. 
ARA, Hof van Holland, 436, fol. 111*-113r. 
Idem, 4624. 
ARA, NA Lexmond, 5302. 
ARA, RA Ameide, 46. 
ARA, RA Lexmond, 10, fol. 74r; idem, 11, 
fol. 10 en 31 \ 
Lexmond, herv.gemeente, notulen kerke-
raad. 
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23. ARA, RA Lexmond, 56. 
24. GAD, NA Dordrecht, 279. 
25. Idem, 793, fol. 22-24. 
26. ARA, RA Lexmond, 9. 
27. ARA, NA Lexmond, 5302. 
28. GAD, NA Dordrecht, 279. 
29. ARA, Leenhof Vianen, 31, fol. 396-399. 
30. Idem, 33, fol. 1033-105'. 
31. ARA, Sociëteit van Suriname, 212, fol. 

232. 
32. Idem, 213, fol. 56". 
33. Idem, 214, fol. 118. 
34. Idem, 216, fol. 310. 
35. Idem, 220, fol. 216r-230v. 
36. Idem, 187, fol. 13r-14'. 
37. ARA, NA Suriname, 162, fol. 7'-17*. 
38. ARA, Sociëteit van Suriname, 213, fol. 

204*-242r, en idem, 227, fol. 205. 
39. Idem, 216, fol. 448r. 
40. Idem, 218, fol. 52r-53r. 
41. Idem, 220, fol. 216r-230", 286r. 
42. ARA, RA Lexmond, 12. 
43. GAD, RA Dordrecht, 793, fol. 22-24. 
44. GAD. NA Dordrecht, 283. 
45. ARA, Sociëteit van Suriname, 221, fol. 81 

en 89r-98r. 
46. Idem, 222, fol. 418. 
47. GAD, NA Dordrecht, 280. 

Ondernemers in den vreemde 

Niet alleen in vroegere eeuwen trokken 
inwoners van het land van Vianen en 
Ameide naar vreemde landen om hun 
zucht naar avontuur of ondernemings
lust bot te vieren. Ook de dag van van
daag vinden we ze soms op de meest 
onverwachte plaatsen. Bijzonder wordt 
het echter pas, als zo'n moderne Vianer 
zich in verre oorden ziet geconfron
teerd met de sporen van het verblijf van 
een streekgenoot uit voorbije eeuwen. 
Dit laatste overkwam het in Vianen 
woonachtige lid van onze vereniging 
G.J. Woudenberg, tot voor kort directeur 
van het aannemersbedrijf Koninklijke 
Woudenberg Ameide. Deze in restaura
tiewerken gespecialiseerde firma heeft 
al jaren een vestiging te Curaçao, die 
restauraties uitvoert op de Nederlandse 
Antillen en in Suriname. Tot voor kort 
had daar de overigens uit Groot-Am-
mers afkomstige Amel van Vianen 
(wiens voorvaderen zonder twijfel ooit 

*Jü 
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Huis 'Vianen' Penstraat 620, Willemstad, Curaçao. Foto auteur. 
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inwoners van Vianen waren) de leiding. 
In de afgelopen jaren zijn verschillende 
monumenten door de Koninklijke Wou
denberg in hun oude staat terugge
bracht. 
Enkele herstelwerkzaamheden werden 
verricht aan een monument in Willems
tad. Het betreft een 18e eeuws woon
huis in de Penstraat, dat getuige de nog 
op de toegangspoort te onderscheiden 
naamgeving heeft toebehoord aan een 
uit Vianen afkomstige koloniaal. Wie 
deze ondernemende stadgenoot is ge
weest is helaas onbekend; dat hij als 
ondernemer succes heeft gehad is aan 
de omvang van zijn kapitale woning 
zonneklaar af te lezen. 
De firma Woudenberg heeft ook andere 

restauraties uitgevoerd in de West. in 
Suriname zijn dat o.a. het Fort Zee-
landia, de hervormde kerk, de r.k. ka
thedraal en de ruïne van de synagoge -
de oudste op het amerikaanse conti
nent - van de Joden Savanna, gelegen 
midden in het oerwoud; op Curaçao di
verse landhuizen en stadspanden, als
mede enkele regeringsgebouwen op 
het fort; op Aruba het fort Jan Zoutman; 
op Bonaire het regeringsgebouw de 
Pasagrahan in Kralendijk en het land
huis Karpata; op St. Eustatius ten slotte 
de hervormde kerk, het fort Oranje en 
een paar kleinere forten. 

G.J. Woudenberg 

Toegangspoort Penstraat 620. Foto auteur. 
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Voorstraat naar het noorden, (ca. 1890). 

Vianen toen en nu. 

In de derde aflevering van deze serie 
nemen we een kijkje op de Voorstraat. 
Ook nu weer hebben we een beroep 
mogen doen op de heer A.B. van Rooi-
jen. Geheel links is nog half zichtbaar 
het huidige pand van de Fa. Van Her-
wijnen. Onze zegsman was het niet be
kend wie er toentertijd woonde. Daarna 
volgt het pand van de woninginrichting 
van Piet de Jong. Indertijd woonden er 
de dames Hol, die rentenierden, een 
dezer dames was invalide. In deze peri
ode was het pand nog voorzien van 
mooie booghekken. Het werd in de ja
ren '20 verbouwd tot winkelpand. De 
drie volgende panden, tegenwoordig 
bewoond door de familie Van der 
Griend, boekhandel Schouten en Bep 
de Korte staan er nog niet zo lang. Ze 
werden vlak na de Tweede Wereldoor
log opgetrokken op de plaats van het 
vroegere hotel "De Roos", dat bij een 
bombardement door de Engelsen op 29 
november 1944 volledig werd verwoest 
(een zoon van de familie Van Doornik, 

die in deze tijd dit pand bewoonde, ver
loor daarbij het leven). Al sinds men
senheugenis stond hier een hotel. In de 
grote zaal werden uitvoeringen gege
ven van de verschillende culturele 
verenigingen, zoals het Mannenkoor, 
"Excelsior" e.a. Tevens had de sociëteit 
van Viaanse notabelen hier haar onder
komen. De sociëteitsleden kwamen bij
een in een kamer met een zitruimte bui
ten, onder de luifel, die op de foto uit 
1890 is te zien. In de overige ruimte, af
gezonderd van de heren, was het café 
met grote biljarttafels en tafels. Hier 
kwamen de gewone Vianezen om hun 
dorst te lessen en gemoedelijk een 
kaartje te leggen. Achter het pand was 
een grote tuin met prieel. Onder de lui
fel en tegen het pand aan zien we nog 
twee aanplakborden op deze borden 
stonden mededelingen m.b.t. openbare 
verkopingen en soortgelijke aankondi
gingen. Rond 1920 werd het hotel ge
dreven door de familie Hartman, later 
werd de familie Van Soest eigenaar en 
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Voorstraat naar het noorden, 1989. Foto Martin van der Vlerk. 

ten slotte het echtpaar Harsenbroek. 
We gaan verder noordwaarts. In het 
pand, waar tegenwoordig de groente
zaak van de Fa. Van Maanen is geves
tigd, dreef de familie Langkamp in de 
jaren '20 een zaak in huishoudelijke ar
tikelen. Zij huurde dit van de familie Van 
Dijk, die eigenaar was, evenals de fami
lies Van Bellen en Reuser. Van Bellen 
had een zaak in fijne comestibles en 
Reuser had een kapperszaak. Op de 
foto van 1890 is helaas niet te zien of er 
in deze periode al een winkel in geves
tigd was. 
In het volgende pand bevond zich de 
drukkerij van de familie Van Dijk. Hier 
werd vanaf 1925 de Vianensche Cou
rant uitgegeven. Er stond ongeveer het
zelfde in als in de ijfheerenlanden, al
leen verscheen de Vianensche Courant 
éénmaal per week en de Vijfheerenlan-
den tweemaal. De drukkerij zat halver
wege dit pand en het buurpand. Aan de 
achterzijde had het twee grote tuinen 
met garages. Boven de ingang aan de 

achterkant stond de spreuk "Werkend 
wacht ik". Voordat de drukkerij in dit 
pand trok had de joodse slager Hakkert 
er zijn onderkomen. Tot ver in de jaren 
'30 waren de messen nog aanwezig in 
de drukkerij. Nadat Van Dijk ermee op
hield nam de familie Van Doornik deze 
over. 
Bekijken we nu het pand met de mooie 
paaltjes. Dit was het eigendom van de 
familie Tukker. Zij kweekten bloemen in 
de huidige Brederodestraat, die toen-
dertijd nog Zandstraat heette, en ver
kochten deze op de Voorstraat. Na hun 
kwam er de familie Wingelaar die in le
vensmiddelen en broodbeleg handel
den. Weer een stap verder komen we 
bij het pand waar nu Fotodiscount Vi-
anen in is gevestigd. Voor het pand zien 
we een deftig geklede heer staan. 
Hierin zat drukkerij Olivierse (voor meer 
informatie zie ons nummer Pers en Pu
bliciteit). 
Het pand van de juwelier Reijersen van 
Buren herbergde omstreeks 1920 de 
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gereformeerde pastorie, bewoond door 
ds. Telder en zijn familie. Het is een 
groot pand met een diepe tuin. Dan 
volgt de kapperszaak "Family Hair", 
waarin tot voor kort een slagerij was 
gevestigd. In 1920 was dat de Fa. Van 
Bellen, daarna de Fa. Lexmond van 
Rooijen. Het mooie zeventiende 
eeuwse pand met de trapgevel waarin 
nu de kledingzaak "Rabbit" in is geves
tigd was omstreeks 1890 nog omgeven 
met een mooi smeedijzeren hekwerk. 
De oudst bekende bewoner was de 
heer Hoogendoorn, ambtenaar bij de 
gemeente. Daarna werd het bewoond 
door de familie Blankensteijn, die er 
een horlogezaak had. De opvolger hier
van was de heer Lieftinck. 
Café "Het Fust" is het volgende pand 
waar we een kijkje gaan nemen. Het is 
de opvolger van de vroeger "Hof van 
Brederode". Bij oud-Vianezen staat het 
nog bekend als de "Melksalon". Het 
werd beheerd door Jo Verwers. Tussen 
de middag werd hier veelvuldig door 
vertegenwoordigers hun boterham op
gegeten. Verwers had zelfs een bottela
rij bij deze zaak van limonades. Nadat 
Verwers er mee opgehouden was werd 
deze zaak voortgezet door Steenber
gen, Kuilenburg en H. Lemmen kaste
lein van "Het Scheepje" in de Buitens
tad. 

We zijn nu bij het hoekpand aanbeland. 
Hierin was van oudsher een timmerbe-
drijf in gevestigd met een uitgang op de 
Kortendijk. Voor de timmerfabriek van 
W. Labrie was er de familie Van Lith in 
gevestigd. We steken de Kortendijk 
over en komen bij drogisterij "De Lek-
poort", waar Wijnand Verkerk de eige
naar van is. Het was omstreeks 1890 al 
een drogisterij eerst gedreven door Ce-
bus en daarna door Boonakker. De 
heer Boonakker is verwant met de hui
dige eigenaar. 
Voorstraat 1, nu bewoond door John 
Wortel en Anne van Waerden, voordien 
door de familie Koenheim en daarvoor 
de familie Reuser die er een kapsalon 
had. Daarvoor zat er de borstelfabriek 
van "Salomon de Jood". De kleine klok 
was omstreeks 1890 voorzien van een 

wit geschilderde boog dat was wel no
dig om de juiste rijhoogte aan te geven. 
De rust op de Voorstraat wordt ver
stoord door het aankomen van een 
paard en wagen. Potterie "De kleine 
klok" is nog net te zien. Als men goed 
kijkt ziet men een figuurtje met manden 
zitten. In de kleine klok was een op
slagplaats voor diverse agrarische Pro
dukten zoals aardappels en wortels. 
Nauwelijks zichtbaar, op beide foto's, is 
het pand, waarin nu het architectenbu
reau Middag is gevestigd. Voor Rich 
Verwers er woonde was er de sigaren-
zaak van de familie Michiels in geves
tigd. De familie Burggraaf die het daar
voor bewoonde had het als woonhuis 
in gebruik. We beëindigen onze wande
ling bij "Cartouche" en verlaten de 
Voorstraat met de wandelende dame 
aan de rechterkant. 

V.F.C. Leeuwenberg-Steegh. 

Kroniek 

Met bijdragen van: 
A.J.M. Koenhein 
H.LPh. Leeuwenberg 

G.J. Verduin erelid 

In de r.k. kerk is het een goed gebruik 
om personen, die zich hebben onder
scheiden door een buitensporige 
vroomheid of zich anderszins binnen 
de kerk hebben verdienstelijk gemaakt, 
posthuum te canoniseren. Ook de his
torische vereniging kent haar erehemel 
voor leden die zich op opvallende wijze 
hebben ingespannen voor de verwe
zenlijking van haar doelstellingen. Maar 
anders dan de r.k. kerk pleegt zij bij 
voorkeur haar bijzondere leden nog tij
dens hun leven te eren. En zo hoort het 
ook. Ere wie ere toekomt, maar dan wel 
op het juiste moment. 
Gerrit Verduin, binnen Vianen en daar
buiten om diverse redenen geen onbe
kende, is 40 jaar een baken geweest 
binnen de vereniging. Hij stond als een 
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van de geestelijke vaders aan de wieg 
van haar geboorte in 1949 en maakte 
vanaf het begin deel uit van het bestuur, 
eerst als secretaris, later - tot dit jaar -
als bestuurslid verantwoordelijk voor de 
excursies en lezingen. In beide hoeda
nigheden heeft hij geëxcelleerd. Voor 
wie bekend is met zijn brede culturele 
en kunsthistorische belangstelling en 
zijn degelijke instelling hoeft dat geen 
verwondering te wekken. Minder be
kend is dat hij dit alles deed naast zijn 
drukke werkzaamheden in zijn beroep, 
die voor dag en dauw aanvingen, als 
normale stervelingen nog van hun 
nachtrust genoten. 
Tijdens de ledenvergadering van het 
vorige jaar is hij met algehele instem
ming van de vergadering tot erelid be
noemd. Daar deze beslissing in afwe
zigheid van de betrokkene moest 
worden genomen, werden hem tijdens 
de eerstvolgende bestuursvergadering 
te zijnen huize de daarbij horende ere
tekenen (o.a. een replica in was van het 
oudste zegel van de heren van Vianen) 
overhandigd. Met dit erelidmaatschap is 
aan de vele verdiensten van Gerrit Ver
duin de dimensie verleend, die daaraan 
moet worden gegeven. 

Het bestuur 

Holland of Utrecht? 

Zo'n tien jaar geleden bestonden er 
plannen voor een grootschalige provin
ciale herindeling waarbij Vianen zou 
worden opgenomen in de provincie 
Rijnmond. Zoals bekend is dit plan niet 
doorgegaan. Overigens voelde Vianen 
toendertijd weinig voor deze plannen 
en toonde zij meer belangstelling voor 
een eventuele aansluiting bij de provin
cie Utrecht. Echter, er is wel een aantal 
knelpunten blijven bestaan, waarvan de 
gemeentelijke samenwerking er een is. 
Deze gemeentelijke samenwerking 
vindt plaats tussen de door de provin
cies aangegeven gebieden en kunnnen, 
zoals in het geval van Vianen, een pro-
vinciegrensoverschrijdend karakter 
hebben. Hiervoor zijn in 1984 regelin
gen getroffen, die niet de instemming 
kregen van staatssecretaris mevrouw 
D.Y.W, de Graaff-Nauta. Zij heeft de pro
vincies gevraagd vóór 1 november 
1990 een nota te overleggen waarin de 
knelpunten t.a.v. de provinciale grenzen 
kenbaar worden gemaakt en wordt 
aangegeven hoe deze problemen aan 
te pakken. Uiteindelijk zal een en ander 
moeten resulteren in de wet Gemeen
schappelijke regelingen. Een van de 
vragen die hierbij opdoemt is: blijft 
Vianen bij de provincie Zuid-Holland of 
wordt het overgeheveld naar de provin
cie Utrecht? 
Daarnaast heeft het bureau Advies As
sociatie te Amsterdam in opdracht van 
de gemeente Vianen een rapport Bin
dingen van Vianen uitgebracht. Het rap
port beschrijft, de naam zegt het al, de 
bindingen van Vianen met de omrin
gende gemeenten. De conclusie van 
het rapport luidt dat in maatschappe
lijke bindingen het patroon gevolgd 
moet worden zoals deze feitelijk wor
den ervaren. Een directe aansluiting bij 
Utrecht moet niet worden nagestreefd. 
Als echter Vianen de mogelijkheid niet 
wordt gegeven voor een gemeen
schappelijke regeling, dan zou Vianen 
als gemeente de overstap moeten ma
ken naar de provincie Utrecht. 
Over de vraag van de staatssecretaris 
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en het rapport Bindingen zullen B. & W. 
van Vianen in de komende maanden 
een uitspraak moeten doen, waarbij de 
hamvraag is: Zuid-Holland of Utrecht? 
In een ander onlangs verschenen rap
port van het Regioberaad Utrecht wor
den uitbreidingsplannen voor de stad 
Utrecht tot in de 21 ste eeuw in de vorm 
van een pre-advies geprenteerd. Eén 
van de varianten, de zogenaamde sa
tellietvariant, richt zicht naar het zuiden 
over de Lek heen. Voorshands heeft de 
gemeente Utrecht zich uitgesproken 
voor een andere variant, waarbij niet 
wordt gedacht aan een overschrijding 
van de Lek. Maar de hete adem van een 
in ruimtenood verkerende stad op zoek 
naar overloopgebieden is in Vianen al 
te voelen. 
Historisch gezien was Vianen aanvan
kelijk een onafhankelijke heerlijkheid, 
die in 1725 bezit werd van de Staten 
van Holland. Met een kleine onderbre
king in de napoleontische tijd, toen 

Vianen ondergebracht werd bij Utrecht, 
behoort Vianen sindsdien tot Holland. 
De nieuwste uitbreidingsplannen van 
de gemeente Utrecht in ogenschouw 
nemend, zal Vianen, wil het zijn onaf
hankelijkheid en groen behouden, 
moeten kiezen voor Zuid-Holland. 

Historisch Museum Nieuwegein 

Op 24 april 1990 opende de Historische 
Kring Nieuwegein het Historisch Mu
seum Nieuwegein. Het nieuwe museum 
is ondergebracht in een gerestaureerde 
boerderij in het park Oudegein. Naast 
vaste exposities over het verleden van 
Vreeswijk en Jutphaas, waaronder de 
archeologische vondsten uit het Mid-
den-Paleolithicum in Jutphaas, vindt 
men er veel gebruiksvoorwerpen, foto's 
en prenten. Een derde van de 600 vier
kante meter expositieruimte is bestemd 

Het Historisch Museum Nieuwegein in het park Oudegein. 
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voor thema-exposities. Ook verzorgt de 
Historische Kring, eventueel in samen
werking met de aangrenzende Kinder
boerderij, educatieve programma's voor 
scholen. 
Het museum is geopend op woensdag, 
zaterdag en zondag in de periode 1 
april - 30 september van 13.00 tot 17.00 
uur; 1 oktober - 31 maart van 14.00 tot 
16.00 uur. Het adres is: 
Historisch Museum Nieuwegein 
Geinoord 12 
3432 PE Nieuwegein 
Tel. 03402 - 50090. 

AWN zoekt informanten 

De AWN (Archeologische Werkge
meenschap Nederland) is in ons land 
de grootste vereniging van amateur-ar
cheologen. De AWN werd opgericht in 
1951, toen de aanslag op het bodemar
chief in West-Nederland massale vor
men begon aan te nemen en samen
werking tussen amateur- en 
beroepsarcheologen een bittere nood
zaak werd. Sindsdien is er door AWN-
vrijwilligers in de schaduw van de op
rukkende graafmachines veel goed 
werk verricht, maar het erosieproces 
blijft doorgaan en is onomkeerbaar. 
Het probleem is dat de officiële arche
ologische instellingen onvoldoende 
geïnformeerd worden over op handen 
zijnd graafwerk op terreinen met ar
cheologisch potentieel. Bovendien ont
breekt het deze gesubsidieerde instel
lingen aan capaciteit en geld om alle 
lokaties na te lopen, laat staan te on
derzoeken. Zij moeten zich noodge
dwongen beperken tot de gevallen die 
de allerhoogste prioriteit hebben. 
De amateur-archeologen spelen dan 
ook een belangrijke aanvullende rol in 
dit geheel. Zij zijn wel de oren en ogen 
van de beroepswereld genoemd. Maar 
zoals gezegd, ook hun capaciteit is niet 
toereikend en dient te worden vergroot. 
De AWN probeert daarom een goed 
functionerend netwerk op te zetten van 
archeologische informanten, plaatse

lijke waarnemers die grondverzet in 
hun woongebied snel weten te signale
ren en daarbij de nodige waarnemin
gen kunnen verrichten. 
Wanneer bij grondwerk archeologisch 
interessante sporen worden ontdekt, 
geven deze informanten dit door aan 
een centraai meldpunt, vanwaaruit een 
nader onderzoek of een nood-opgra-
ving kan worden gecoördineerd. Verder 
nemen de informanten twee maal per 
jaar deel aan het "Archeologisch Over
leg" om elkaar te informeren en gege
vens uit te wisselen. 
De AWN zorgt voor het nodige instruc
tie- en informatiemateriaal om als ar
cheologisch informant goed te kunnen 
functioneren, bv. waar de terreinen met 
archeologisch potentieel liggen, welke 
sporen van belang zijn en waarop gelet 
moet worden, hoe het vastgelegd wordt 
enz. 
Voor dit belangrijke, maar ook zeer in
teressante werk staan de AWN, afd. 
Lek- en Merwestreek, mensen voor 
ogen die: 
- een reële belangstelling hebben voor 

de archeologie en de historie van 
onze streek en daaraan een actieve 
bijdrage willen leveren; 

- bekend zijn met hun woonomgeving 
en voldoende contacten hebben of 
kunnen leggen en onderhouden; 

- in de gelegenheid zijn om regelmatig 
verkenningen te verrichten. 

Zij die hieraan hun medewerking kun
nen en willen geven, worden verzocht 
contact op te nemen met een van on
derstaande personen. 
In de loop van 1990 zal een eerste con
tactbijeenkomst worden georganiseerd, 
waarbij nader kennis zal worden ge
maakt en de kandidaten nader geïnfor
meerd zullen worden over de verdere 
gang van zaken. 
A. van der Plas 
Molenkade 5 
2964 LB Groot Ammers 
tel.:01842-2105 
T. Koorevaar 
Burg. Brouwerstraat 17 
3366 BA Wijngaarden 
tel.:01840-18569 
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WIE BIJ SLUYS KOOPT 
ZIT GOED!! 

LETTERLIJK EN FIGUURLIJK 
DAT BEWIJZEN WIJ AL RUIM 55 JAAR 

DOOR GOEDE ADVISERING 
VAKMANSCHAP 
RUIME KEUS 
KWALITEIT 
KORREKTE NAZORG 
EN REDELIJKE PRIJZEN 

VOOR GEZELLIG WONEN 

sluysgg 
wonen vianen b.v. \~^^^^^ 

4132AR VIANEN-ZH Voorstraat 16-24 Tel. 03473 - 71347 

3433CL NIEUWEGEINZUID Dorpsstraat 46-47-48 Tel. 03402 • 62837 

Van de monumenten der Griekse beschaving 
tot de Moorse paleizen in Spanje 

van de piramiden der Azteken 
tot de tempels van Java . . . 

Wij regelen uw culturele reis net zo perfect 
als een strandvakantie in Portugal 

of een weekeindje Brussel. 

/TOERKOOP I Reisburo Ebens 
Voorstraat 115, Vianen. Tel. (03473) 777.22 / 777.25 



Complete 
bankservice in de buurt: 

bij de Rabobank. 

Wie bankzaken goed wil regelen hoeft nooit ver 
te zoeken. Er is altijd een Rabobank in de buurt. 
Met alle bankdiensten en gunstige voorwaarden. 
Met kennis van plaatselijke omstandigheden. 
En met ervaren medewerkers en specialisten die 
u graag van advies dienen. Precies op uw maat, 
rekening houdend met uw wensen. Uw bankzaken 
zijn goed geregeld bij zo'n bank in de buurt. 

Rabobank 
Meer bank voor je geld 

Vianen - Lexmond - Hagestein - Everdingen 
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f WOUDENBERG RNTLLENN.V. 

De Ned. 
Herv. kerk 

op 
St Eustatius 

Toegang tot 
Fort Oranje, 
St Eustatius 

Twee werken van "Woudenberg" op Sint Eustatius. 
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Koninklijke Woudenberg Âmeide jw -̂SS 
restauratie renovatie nieuwbouw îSESsSs 

Voorstraat 7 - Postbus 3 - 4233 ZG Ameide - Telefoon 01836 - 6600* 

Vestigingen te 's-Gravenhage - Groningen - Medemblik - Oosterwolde - Valkenburg - Zutphen 


