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Ten geleide. 

Geachte Lezer, Vandaag verschijnt het Jaarboekje voor U in een nieuwe ge
daante. De beschouwing, die leden en andere belangstellenden 
hebben gewijd aan verschillende historische facetten uit pro
vincie en stad Utrecht, worden U nu in een nieuwe verpak
king aangeboden. De omvang is vergroot, de bladspiegel is 
uitgedijd, een nieuwe illustratie - het stadsgezicht van A. van 
den Wijngaarden uit 1560 - siert de band. Een betere kwali
teit papier maakt het mogelijk de afbeeldingen direct in de 
tekst te plaatsen en tenslotte is de hele opmaak zowel als het 
lettertype aangepast aan hedendaagse eisen. 
De vereniging „Oud-Utrecht" buigt zich immers over het ver
leden vanuit het heden. Hoe oud de onderwerpen, waarmee 
de leden zich bezig houden, ook mogen zijn, de leden zelf 
zijn jong. Oud-Utrecht, kortom is van vandaag niet van gis
teren. En om geen verleden tijd te worden, om verstaanbaar 
en aansprekelijk te blijven voor het heden, is aan het Jaar
boekje dit nieuwe costuum aangemeten. 
Toch heeft het Jaarboekje niet zijn jasje gekeerd om mee te 
doen aan een modegril. Het karakter blijft onveranderd. Het 
peil van de artikelen, de aard van de gekozen illustraties, 
zelfs het verjongde uiterlijk, blijven getuigen van dezelfde 
geest die de oprichters ruim veertig jaar geleden heeft be
zield: het antwoord te geven op de grote belangstelling voor 
het boeiende verleden van Stad en Sticht Utrecht bij een 
steeds groeiende lezerskring. Wij verwachten dat de kennis
making met het Jaarboekje in zijn vernieuwde verschijnings
vorm het contact met de lezers zal vergroten en wensen de 
lezers goede uren toe met de geesteskinderen die deskundige 
schrijvers aan ons en aan U met gerechtvaardige trots in hun 
nieuwe kledij laten optreden. 

De redactie. 

mevr. E. L. S. Offringa-Boom 
W. Uittenbogaerd 
J. E. A. L. Struick 





Jaarverslag 1969. 

In dit verslagjaar is een sterke verandering opgetreden in onze vereniging, die 
zich reeds tijdens de jaarvergadering van 1968 aankondigde door de geopperde 
plannen. De nieuwe geest, die leden en bestuur bleek te bezielen, uitte zich niet 
alleen in het materiële vlak door de bereidheid de kontributie te verhogen en 
door de wensen meer dan magere subsidies te vragen, maar ook in de verleven
diging van de excursies, de grote stijging van de belangstelling en vooral in de 
toeneming van het ledental met 15%. Het aantal leden steeg van 1011 tot 1162 
personen, in tegenstelling tot een gebruikelijke stijging die tussen de 0,2% en de 
0,8% per jaar placht te liggen. De ledenwerving, die in september krachtig werd 
aangepakt, leverde een resultaat van 148 nieuwe leden op; vóór september 
traden 3 leden toe. 
Op 27 mei brachten 103 leden van de zustervereniging Oud-Alkmaar een be
zoek aan onze stad; als gasten van „Oud-Utrecht" bezichtigden zij het Utrechtse 
stadsschoon. 
De redactie van het jaarboekje ging uit de bekwame leiding van dr. A. J. van de 
Ven en mr. J. W. C. van Campen over aan mevr. E. L. S. Offringa-Boom en 
de heren W. Uittenbogaard en J. E. A. L. Struick. Door gebrek aan kopij kon 
het jaarboekje pas in 1970 verschijnen. 
Het waarnemend redacteurschap van het Maandblad werd door mr. J. W. C. 
van Campen overgedragen aan de heer J. E. A. L. Struick. De pogingen een 
nieuwe redacteur te vinden werden eerst aan het eind van het jaar met succes 
bekroond door de toetreding van de heer B. Kieboom, die op dit moment reeds 
meer dan zelfs gehoopt kon worden aan de verwachtingen heeft voldaan. Even
eens trad tot de redactie toe mej. drs. L. van Tongerloo, die in het bijzonder 
de boekbesprekingen op zich heeft genomen. Ondanks de magere omvang was 
het Maandblad een gewaardeerde schakel tussen de leden onderling en een veel 
gelezen periodiek met een bont geschakeerde inhoud. 
In de vacatures, ontstaan door het betreurde overlijden van prof. dr. M. D. Ozin-
ga en door het aftreden van de heren Van de Ven en Van Woensel Kooy wer
den door de ledenvergadering verkozen mevr. E. L. S. Offringa-Boom en de 
heren J. C. van der Laan en W. Uittenbogaard. De aftredende voorzitter 
werd herkozen. 
Eveneens op 20 maart werd een excursie-commissie geïntroduceerd, die was 
samengesteld uit de dames J. C. Jongbloed-Gerritsen, B. E. Buys-de Geus en 
A. M. Beauchampet-Lorwa. Uit het bestuur werden de heren A. L. Oosting 
en J. E. A. L. Struick bij dit comité gedetacheerd. De activiteiten van deze 



commissie zijn onmiddellijk duidelijk geworden door de verbetering van de 
excursies. Het bestuur benoemde een propagandacommissie ad hoc, die be
stond uit de heren K. van der Zwiep, dr. P. H. Kijlstra, J. C. van der Laan en 
J. E. A. L. Struick, met de opdracht advies uit te brengen over de vraag hoe de 
veelvuldig geuite verlangens van de leden over actualisering en verlevendiging 
van het verenigingsleven konden worden gerealiseerd en in het bijzonder, hoe 
het ledental kon worden vergroot. Het succes, dat aan de gegeven adviezen is 
te danken, geeft aanleiding tot tevredenheid en erkentelijkheid aan de commis
sieleden. On 20 maart werd de jaarvergadering door 49 leden bijgewoond in het 
gemeentelijk archief. De zojuist afgetreden penningmeester, de heer J. W. van 
Woensel Kooy, gaf de leden door zelf vervaardigde fraaie kleurendia's een blik 
op „Maarssen: verleden en toekomst". 
Op 7 juni bezochten een 60-tal leden het nieuwe universiteitscentrum De Uithof. 
De Oudegracht, de werven en de nabije omgeving werden op 30 augustus be
zichtigd; de attractieve verpozing in de wijnkelder van Van Driel en Van Wa
geningen droeg aan dit gebeuren mee. Van de 100 deelnemers zette een belang
rijk deel het samenzijn voort in de Pizzeria aan de Voorstraat. De grote belang
stelling maakte een herhaling op 6 september noodzakelijk, waaraan 80 leden 
deelnamen. 
De tentoonstelling „Van Romein tot Hoog-Catharijn", die als een overzicht 
van de stadsgeschiedenis en als een presentatie van zijn mogelijkheden door 
het gemeentelijk archief in het Catharijneconvent werd gehouden, was de aan
leiding voor een ingelaste excursie op 17 september, waarbij 120 leden tegen
woordig waren. 
Kasteel en kerk te Amerongen waren op 27 september het doelwit voor 70 
leden. De excursie naar het pas geopende, geheel gerestaureerde en fraai ge
meubileerde Slot Zeist overtrof alle verwachtingen. Het eerste bezoek op 8 
november bracht 120 leden op de been; de noodzakelijk gebleken herhalingen 
op 9 december en 13 januari brachten het totaal tot boven de 200 deelnemers. 
Een vierde excursie, waarom door verschillende leden werd verzocht kon door 
de algemene overstelpende belangstelling voor het Slot Zeist geen doorgang 
vinden. 
De hoopvolle geluiden, die het vorige jaarverslag afsloten, zijn in dit verslag
jaar in daden omgezet. De deelneming aan de excursies blijkt te zijn verveel
voudigd, het ledental is sterk toegenomen en in het algemeen is een frisse 
wind gaan waaien in onze oude, maar niet verouderde vereniging. De bereid-
vaardigheid van vele leden doet verwachten dat de eenmaal uitgestippelde lijnen 
verder zullen worden doorgetrokken en duidelijk nog verder omhoog zullen 
leiden. M.n. zullen de vernieuwde vormgeving van Maandblad en Jaarboekje, 
de bevordering van de gezelligheid onder de leden en de aansluiting bij de actua
liteit de vereniging nog meer opstoten dan in dit verslagjaar. 

De Secretaris, 

J. E. A. L. STRUICK 



Nederlandse Hervormde kerk 
te Maarssen. 

Meta A. Schimmel 

I. INLEIDING 

Restauratiewerkzaamheden aan het buitenwerk van de N.H. kerk te Maarssen 
vormden de aanleiding tot een historisch onderzoek naar de bouwgeschiedenis 
van de kerk. 
De gegevens voor de reconstructie van de bouwgeschiedenis zijn verkregen uit: 
het kerkarchief (notulen-, resolutieboeken, rekeningen, brieven, aanbestedingen, 
bestekken e.d.), opmetingen ter plaatse, historische literatuur en een serie repro-
dukties van schilderijen, gravures, tekeningen en een ets over een periode van ca 
1650 tot ca 1880 !). 
De restauratie is door architect W. Stooker te Utrecht in 1967 begonnen en 
door het architectenbureau van Dr. Ir. C. L. Temminck Groll voortgezet. In 
het najaar van 1970 werd de restauratie voltooid 2). 
Dankzij het verkregen feitenmateriaal is het mogelijk geworden de bouwge
schiedenis enigermate te achterhalen. 
Allereerst wordt het exterieur van de kerk met de verschillende aanbouwsels 
beschreven, daarna het interieur met het aanwezig zijnde meubilair en vervol
gens (met behulp van conclusies uit deze beschrijvingen) wordt een overzicht 
van de bouwgeschiedenis gegeven. 
In het laatste hoofdstuk wordt de situatie van het terrein rondom de kerk gege
ven, zoals deze vermoedelijk is geweest en zoals deze nu is geworden. 

II. HET EXTERIEUR 

A. De toren 
De bouwperiode van de in tufsteen opgetrokken westtoren is onbekend, maar 
de romaanse stijl duidt op oen bouw uit ca 1200. 
'-fet binnenwerk van de niet zuiver vierkante toren meet 4.42 m x 3.82 m (1 
voet x 12 voet) en het buitenwerk 5.64 m x 5.03 m (18.5 voet x 16.5 voet) 

1) Het kerkarchief bevindt zich in de consistoriekamer van de N.H. kerk te Maars. 
sen. 
Zie voor gegevens omtrent de bestaande afbeeldingen: de lijst van bestaande afbeeldin
gen aan het slot van dit artikel. 
?->• Aan de Heer W. Stooker ben ik veel dank verschuldigd voor de aangeboden huln 
bij het doornemen van de archiefstukken. Verder veel dank aan Dr. Ir. C. L. Tem
minck Groll voor het verstrekken van gegevens en informaties over hetgeen gevonden 
en gedaan is gedurende de laatste restauratie. 
In 1965 heeft architect B C. van Beusekom opmetingen verricht, waarnaar dooi hem 
tekeningen zijn gemaakt. 



dââr, waar de muur door hoeklisenen en rondbogen is verzwaard, hetgeen een 
muurdikte van ca 61 cm geeft. De dikte van de lisenen en rondbogen bedraagt 
ca 6 cm, zodat dit een eigenlijke muurdikte oplevert van ca 55 cm. Aangenomen 
is dat 1 voet 30.5 cm is. Aanvankelijk was de toren alleen aan de oostzijde niet 
vrij, doordat daartegen de voorganger van het huidige schip stond. Hij had dus 
drie buitenmuren, die ook als zodanig zijn behandeld, hetgeen nog te zien is. 
Door het aanbouwen van zijruimten tegen de noord- en zuidmuur werden de
ze later binnenmuren. Als enige als zodanig bewaard gebleven buitenmuur, ver
schaft de westzijde het duidelijkst de gegevens voor een gedetailleerde beschrij
ving van de toren. 
De kerk zou in 1528 geheel herbouwd zijn met uitzondering van de toren, die 
een „bouworde uit de Normandische tijd" heeft3). 
De ons bekend zijnde afbeeldingen van verscheidene kunstenaars tonen, even
als de huidige situatie, dat de toren altijd het romaanse karakter heeft behou
den. 
Op de oorspronkelijke drie buitenmuren is nog zichtbaar, dat deze in drie ge-
velvelden zijn verdeeld, die ongetwijfeld aanvankelijk met de torenverdie
pingen hebben gecorrespondeerd. Deze gevelvelden verhouden zich als 3 : 4 : 5. 

Het eerste gevelveld, welke de hoogte van de grondverdieping aangeeft, is 
2.95 m x 5.30 m. 
De toegang tot het torenportaal wordt gevormd door een rondbogige romaanse 
ingang met tegen de dagkanten van buiten naar binnen: een vierkante, een bol
vormige en vierkante tufstenen profilering en vervolgens een tegen de binnen
zijde aangezette tufstenen rondboog op zandstenen staande stijlen met een vier
kante profilering, waarin een % hol is aangebracht. 
In de 19e eeuw is hiertegen een boog met blokbandwerk aangebracht, zodat het 
portaal een klassicistisch aanzicht kreeg. Bij de laatste restauratie is deze wegge
haald, waardoor het portaal weer de romaanse stijl herkreeg. 
Recht boven de ingang is een spitsboogvenster, dat voor 1/3 gedeelte in het 
eerste en voor 2/3 in het tweede gevelveld ligt. Dit venster, vermoedelijk voor
zien van laatgotisch traceerwerk, is goed zichtbaar op het schilderij van Van 
der Heyden uit ca 1670 (zie afb. 3). 
Vermoedelijk dateert dit venster uit de tijd van de herbouw van 1528, waarbij 
het identiek aan de overige laatgotische vensters van het schip werd gemaakt. 
Het gevelveld wordt afgesloten met van boven naar beneden: bolvormige water-
lijst, tufsteenlaag als „muizentand" uitgevoerd, normaal ingelegde steenlaag 
en rondbogenfries, met bepleisterde boogvelden, welke zodanig door het ven
ster doorbroken is, dat er links en rechts van het venster drie rondbogen over 
zijn. 
Het aanbrengen van het spitsboogvenster kan een gevolg zijn geweest van een 
gewijzigde inwendige indeling; thans 5 verdiepingen, oorspronkelijk 3 of 4 
verdiepingen. 

Het tweede gevelveld kan de hoogte van de vroegere eerste verdieping heb-

3) Aa, A. J. van der; Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. 
14 dln. Gorinchem 1846. 7e deel, p.507. 
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Afbeelding 1 „Maersen". 1661. J. S. Pentekening van J. Stellingwerf. 

ben aangegeven of die van de tweede verdieping als de indeling al was toe
gepast. Dit gevelveld meet 4.10 m x 5.30 m. 
Op een anonieme tekening uit ca 1880 is hierin boven het spitsboogvenster 
een rechthoekige opening zichtbaar, welke niet eerder is weergegeven. Op het 
schilderij van Van der Heijden uit ca 1670 is de westgevel in vier gevelvelden 
verdeeld met in het derde veld een spleetvormige opening, net onder het galm-
gat. Deze muurindeling moet echter op fantasie berusten, want hiervan zijn geen 
sporen teruggevonden en op geen andere afbeelding komt een dergelijke in
deling voor. Deze opening moet dus vermoedelijk gezien worden als opening 
in het tweede veld. Op een anonieme gravure naar Schouten uit ca 1780 is op 
deze hoogte een rechthoekig venster zichtbaar (zie afb. 9,3,7). Mogelijk is 
de spleetopening in 1763 tot een rechthoekige opening vergroot, toen er veel 
aan de toren vernieuwd en gerepareerd moest worden, vanwege de deplorabele 
toestand, waarin deze zich bevond.4). 
Bij de recente restauratie zijn de oude dagkanten van de sleufopening terugge
vonden, zodat deze weer in de oude gedaante teruggebracht kon worden. 
Op deze eerste (?) verdieping bevinden zich tegen de binnenmuren boogvormige 
muurconstructies en in de hoeken pendentiefaanzetten, welke op een koepel
vormig gewelf kunnen wijzen. Gezien de hoogte van deze verdieping kan dit 
heel goed mogelijk zijn. In de zuidelijke torenmuur liep van boven naar bene
den toelopend een vrij brede scheur, die door de te grote druk van de koepel 

4) Kerkarchief: Advies ter Finantie gedaan te Utrecht op 19 October 1763. 
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kan zijn veroorzaakt. De scheur is nu, duidelijk zichtbaar, bij de restauratie 
met tufsteen opgevuld. 
Ook aan de westzijde was het muurwerk op deze hoogte uit elkaar gedrukt, zo
als te zien is aan de boog boven de deur. De scheidingsrand tussen het tweede 
en derde gevelveld is smaller dan die tussen het eerste en tweede veld: bolvor
mige waterlijst, „muizentand" en rond bogige fries met elf bepleisterde hoogvel
den. 

Het derde gevelveld heeft een afmeting van 5.30 m x 5.30 m. Hier waren rond
om in de vier muren galmgaten, waarvan het gat in de oostmuur is dichtge
metseld, omdat het dak van het schip in de gotische tijd hoger werd opgetrok
ken. Aanvankelijk liep de daknok tot onder het galmgat en nadat het schip was 
verhoogd, is deze tot onder de torengoot komen te lopen. De galmgaten zijn 
rondbogig en hebben een boogvulling. Een romaans zuiltje met teerling-kapi-
teel, waarop een hamerstuk, deelt het galmgat in twee openingen, die door 
twee, niet concentrisch lopende, bogen worden afgesloten (zie afb. 11). 
Beerstraten, Roghman, Stellingwerf, Van der Heyden en De Beyer, die de 
kerk tussen ca 1650 en 1764 hebben afgebeeld, geven het galmgat weer met 
het deelzuiltje. Op de anonieme gravure naar Schouten uit ca 1780 is het zuil
tje echter verdwenen en zijn de waterborden goed zichtbaar. 
Is het zuiltje bij de reparaties in 1763 verdwenen? 5). 

Nu zijn de zuiltjes bij de restauratie weer aangebracht, waarbij de exacte 
maten van de daarop rustende bogen aan de dichtgemetselde oostelijke ope
ning konden worden teruggevonden (zie afb. 14). Op de anonieme tekening 
van ca 1880 is onder het galmgat een rechthoekig venster afgebeeld, boven 
het toen rechthoekige venster in het tweede gevelveld (zie afb. 9). 
Uit het rekeningenboek van 1877 is gebleken, dat er in dat jaar een uitgave 
werd gedaan voor een nieuw raam in de toren, waarmee dit venster be
doeld kan zijn 6). Ook dit venster is nu in een spleetvorm gewijzigd, welke 
dus niet hoeft terug te gaan op een voorgaande opening, zoals wel het geval 
is in het tweede gevelveld. 
Een rondom de torengoot lopend rondbogenfries met nu weer, overeenkom
stig de vondsten, bepleisterde hoogvelden, vormt de afsluiting. Aan de noord
en zuidkant zijn negen, aan de westkant tien en aan de oostkant, terzijden 
van de daknok, vier bogen. 
Gezien de reeks afbeeldingen, heeft de toren een lage vierkante spits gehad, 
die later door een achtzijdige spits is vervangen. In 1789 is, volgens een re
kening uit 1798, de torenspits geheel vernieuwd, waarbij waarschijnlijk de acht
zijdige spits met aanloopstukken is aangebracht7). 
De 19e-eeuwse tekeningen tonen de nieuwe spits (zie afb. 8, 9). 
Stellingwerf geeft in zijn tekening uit 1725 een vernieuwing op de spits aan, 
door tussen de bekroning van de appel, kruis en haan en spits twee op el
kaar gestapelde kubusvormige blokken te plaatsen. In 1718 blijkt een eikenhou-

5) Ibidem, als 4. 
6) Kerkarchief: Notulen van Kerkvoogden en Notabelen der Hervormde Gemeente 
van Maarssen en Nieuw-Maarsseveen, Juli 1863-December 1871. Tot 1891 alleen van 
Kerkvoogden. Zie het jaar 1877. 
7) Kerkarchief: Brief, October 1798, van I. L. Mulder, coster, aan de munisipaliteit 
van Maarssen. 
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Afbeelding 2 „De Maersse en Maersseveense kerck", Ets van R. Roghman 
166011670. 

ten makelaar met een lengte van 17 voet in de toren te zijn aangebracht, het
geen misschien noodzakelijk was, vanwege dit tussenstuk 8) (zie afb. 4). De teke
ningen uit de 19e eeuw vertonen bovendien nog een balustrade op een zware 
torengoot. Het vrij hoge „hekwerk" is bij de laatste restauratie weggenomen. 
Een rekening geeft het jaar, waarin deze is gemaakt, namelijk 1812: „debet 
aan Wiessen beluster voor de ommegang van de toren; Howert voor boven-
plaat op de omgang etc. . ." .9) . 
In rekeningen wordt herhaaldelijk melding gemaakt van reparaties aan de 
toren en de met leien afgedekte spits. 

B. De zijruimten naast de toren 
Tegen de noord- en zuidzijde van de toren zijn bakstenen nevenruimten ge
bouwd, die met een schuin oplopend leien dak tot onder het galmgat reiken. 
Het noordelijke aanzetstuk heeft een baksteenformaat van 22.5-23.5/11-11.5/5.5 
cm; 10 1 is 71 cm en is in min of meer staand verband gemetseld, niet in 
verband met de noordelijke schipmuur 10). 
De zuidelijke nevenruimte heeft ongeveer hetzelfde formaat: 22-23/11-11.5/ 

8) Kerkarchief: Rekeningenboek van de kerk te Maarssen. 1709-1737. Zie het jaar 
1718. 
9) Kerkarchief: Rekening uit 1812 aan de Heren Kerkmeesters van Maarssen voor 
gedane reparatie aan de kerktoren etc. . . . 
10) De baksteenformaten zijn door Dr. C. L. Temminck Groll opgegeven. 
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Afbeelding 3 N.H. kerk te Maarssen. Schilderij, toegeschreven aan J. van der 
Heyden en figuren aan Adr. van de Velde, ca. 1670. 

5.5-6 cm; 10 1 is 71 cm en is meer in staand dan in kruisverband gemetseld 
en wel in verband met de zuidelijke schipmuur. 
Deze ruimten dienden vermoedelijk tot kapellen, omdat ze elk via een smalle, 
halfronde boogopening met het schip waren verbonden. Deze toegangen zijn 
later niet geheel op de volle muurdikte dichtgemetseld en daarom nu nog her
kenbaar. 
In de noord- en zuidmuur is een spitsboogvenster, waarvan het laatgotisch 
traceerwerk later door een houten raam met roedenverdeling is vervangen. 
Het baksteenformaat, de laatgotische tracering en het in verband gemetseld 
zijn met de zuidelijke schipmuur doen veronderstellen dat deze kapellen uit 
de tijd van de herbouw van 1528 dateren. 
Op het schilderij, de tekening en de ets van ca 1650 tot ca 1670 is de oostelijke 
gevelafsluiting van de noordelijke nevenruimte met een in- en uitzwenkende 
lijn weergegeven, die na 1670 recht moet zijn afgesloten. 
Onregelmatig vlechtwerk in de topgevel van deze ruimte kan ook op een even
tuele vormverandering wijzen. Een dergelijke gevelafsluiting komt echter pas ca 
3/4 eeuw na 1528 voor, hetgeen betekent, dat de noordelijke ruimte jonger zou 
zijn dan de zuidelijke ruimte (zie afb. 1, 2, 3). 
De zijkapellen waren met een half houten tongewelf overwelfd gedacht, waar
van alleen de sponningen aanwezig zijn. De ruimten dienen nu tot trapruimten 
naar de verdiepingen en naar het orgel en zijn toegankelijk door deuropeningen, 
in de eindgevels, die in de 19e eeuw aangebracht moeten zijn. 

14 
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Afbeelding 4 „D'kerk van Maersen" 1725. J. S. Pentekening van J. Stellingwerf. 

C. Het schip 
De 16e-eeuwse kruiskerk heeft rondom steunberen, die tot net onder de dak
goot reiken. Tussen deze steunberen zijn hoge vensters met oorspronkelijk 
laatgotisch traceerwerk, dat door de verscheidene kunstenaars op verschillende 
wijze is weergegeven, maar ca 1780 door een houten raam met roedenverde-
ling is vervangen en in ca 1845, of eerder, nogmaals door een fijnere empire 
roedenverdeling. Eerste liepen de verticale houten stijlen waaiervormig uit 
bovenin de spitsboog, maar bij de empire roedenverdeling lopen deze conver
gerend toe. De grote vensters van het transept hebben altijd de bakstenen mid
denstijl behouden (zie afb. 7, 8). 
Het baksteenformaat van de noordelijke schipsmuur is 21-22/10-10.5/5.25-5.5 
cm; 10 1 is 70 cm. De muur is in staand verband gemetseld, evenals de zuide
lijke schipmuur, welke een baksteenformaat heeft van 22-23/11/5.5-6. cm: 10 
1 is 71 cm. In de noordelijke muur werd een kleine nisopening teruggevonden 
en heropend. 

D. Aanbouwsels tegen het schip 
In de 17e, 18e, en 19e eeuw zijn er tegen de kerk voor verschillende doeleinden 
aanbouwsels gekomen, waarvan sommige zijn blijven staan en sommige zijn 
verdwenen. Op het schilderij van Abr. Beerstraten, de tekening van Stelling
werf en de ets van Roghman is een ommuurde ruimte tegen de eerste travee, 
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Afbeelding 5 „De kerk te M aar s en". Kopergravure van H. Spilman naar J. de 
Beyer. 1749. 

gerekend vanaf de toren. Stond hier een asbak, of het turf- of baarhok, waar
over in de archiefstukken wordt gesproken? 
In 1697 worden „stukken, lopende het proces over de asback tussen de kerk van 
Maarssen en Jesuvoen voorgevallen, teruggevorderd". En volgens een opdracht 
in 1739 moet de aannemer „het baar- en turfhok van leien en goten voor
zien" n ) . Het is niet zeker of het hier over ommuurde ruimte gaat. 
Tussen deze ruimte en de eerste steunbeer tekent Stellingwerf nog een „noor-
mannenpoortje", hetwelk later nooit meer is afgebeeld. Maar op de gravure 
van Spilman naar een tekening van De Beyer uit 1749 en op de tekening van De 
Beyer uit 1764 staat op deze plaats een naar voren geprojecteerd klassicistisch 
aandoend portaal, dat uit eind 17e of begin 18e eeuw zal dateren (zie afb. 1, 
2, 5, 6). 
Dit niet meer aanwezige portaal is vermoedelijk in 1842 weggebroken. 
In een, in dat jaar opgesteld, bestek staat: „uitgebroken deurkozijnen moeten 
dichtgemetseld worden op de volle dikte der muur met stenen als daar ter 
plaatse aan de kerkmuur worden gevonden. Het verband moet goed bij het 
oude metselwerk komen en in kasten met vertanding en daarna behoorlijk af-
gevoegd" 12). 

11) Kerkarchief: Resolutie Boeck van de kerk tot Maerssen, 1690-1746. Zie de jaren 
1697 en 1739. 
12) Kerkarchief: Bestek uit 1842. 
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Afbeelding 6 ,,De kerk te Maarssen". Pentekening van 3. de Beyer. 1764. 

De schipmuur heeft op deze plaats inderdaad nauwkeurig ingevoegd metsel
werk. 

Tegen de zuidmuur van het schip werd eveneens aangebouwd. Voor de derde 
travee staat de 18e-eeuwse koepelvormig gedekte kapel of wapenbordenkamer 
met daaronder de grafkelder van de familie Huydecoper. 
Het baksteenformaat van het zeer fijne metselwerk is: 20.5-21/10/4.2 cm; 10 1 
is 47 cm en de gehele kapel is in zuiver kruisverband gemetseld. 
De tweede en derde steunbeer is tot aan de hoogte van de kapeldakgoot in de 
muren opgenomen en verder tot de goot van het schip afgebroken. 
Op de hoeken staan hoeklisenen met zware blokbanden en in de zuidmuur be
vindt zich een met flauwe boog afgesloten venster met kleine ruitjes (zie afb. 
4, 12). 
Vanuit de kerk kon men in de wapenbordenkamer en grafkelder komen door 
een klassiek-barokke zandstenen boogopening in de schipmuur, welke met een 
smeedijzeren hek is afgesloten. 
Dankzij datering van het hek en een opgave in een rekeningenboek is het bouw
jaar van deze wapenbordenkamer bekend. 
Op de achterkant van de middenstijl is het hek gesigneerd en gedateerd: 1721 
JEHK. Verder staat in het rekeningenboek van 1720: „Van de Weled. Heer J. E. 
Huydecoper, Heer van Maarssen etc. met het bouwen van seyn Eiketombe en 
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Afbeelding 7 „De kerk te M aar s en". Anonieme kopergravure naar H. Schouten, 
ca 1780. 

Simpeltuer...".13). Met het woord simpeltuer zal sepulture bedoeld worden, 
hetgeen graf of grafkelder betekent. 
Een register van de graven in de kerk en een plattegrond met genummerde gra
ven, opgenomen in 1739, geeft de juiste plaats aan van de kelder. 
Onder nummer 30 is vermeld: „Het eerste grafsteede komt toe aan de Weled 
Hr. Jan Elias Huydekooper, Heer van Maarsseveen en Neerdijk, burgemr. der 
stad Amsterdam, zijnde de ingangk van zijnE. kelder" 14). 
Zowel de wapenbordenkamer als de grafkelder zal dus in de jaren 1720/'21 
zijn gebouwd. 
Aan de gewoonte om in de kerk te begraven, wordt ongeveer een eeuw later 
een einde gemaakt. In 1811 wordt het verbod uitgevaardigd om in kerken, 
openbare godsdienstgebouwen e.d. te begraven, hetgeen in 1813 nog eens her
haald wordt, met tevens het bevel om zerken en stenen op de graven met 
kalk of cement te bestrijken. 
Dit verbod doet de vraag ontstaan naar een groter stuk grond om te begraven, 
hetgeen in 1829 leidt tot het nemen van het besluit om het kerkhof Algemene 
Begraafplaas te maken en met een muur te omringen. 
Het College van Kerkvoogden ontvangt in 1830 een schrijven: „Dat de begraaf
plaats zo spoedig mogelijk in orde moet zijn, de grafkelder van Huydecoper 
vanaf de begraafplaats toegankelijk moet zijn, de koepel boven de kelder al-

13) Kerkarchief: Rekeningenboek e tc . 1709-1736. Zie het jaar 1720. 
14) Kerkarchief: plattegrond en register. 

18 



•.<; , •: 

Afbeelding 8 N.H. kerk te Maarssen. Sepiatekening, toegeschreven aan P. J. 
Lutgers. ca 1845. 

tijd van de kerk afgescheiden moet blijven en de ingang tot de kelder moet 
worden afgesloten, zodat ze nooit meer op de gewone wijze geopend kan wor
den". 
Als oplossing voor het afsluiten van de grafkelder vanuit de kerk wordt Huy-
decoper in 1830 gesommeerd om zijn grafkelder op de Algemene Begraaf
plaats in order te doen brengen. Het afsluiten veroorzaakt veel onenigheden 
tussen de Kerkvoogden en Huydecoper, die ongeveer tien jaar duren en waar
van een levendig gevoerde correspondentie in het archief bewaard is gebleven. 
In 1840 wordt de zaak afgesloten, doordat Kerkvoogden opdracht geven: 
„Met de koepel van Huydecoper zo snel mogelijk beginnen, omdat eindelijk 
het hek (om de begraafplaats) geplaatst is" 15). 
In de zuidmuur van de kapel wordt dan in het jaar 1844 een opening ge
maakt, waarvoor een portaaltje wordt gebouwd, met een rondbogige, met hou
ten deuren afgesloten opening, als toegang tot de kelder beneden16). 
Het naar voren geprojecteerde portaaltje is in 1969 weggehaald met toestem
ming van de familie en de grafkelder is nu definitief afgesloten. 
Aan de rechterkant van de Huydecoperkapel is ca 1860 een tweede grafkel
der gebouwd, half boven, half onder de grond en een identiek portaaltje ervoor. 
Deze grafkelder is van de familie Doude van Troostwijk. 

15) Kerkarchief: Notulenboek. de administratie van de kerk van Maarssen. begonnen 
de Ie van de Louwermaand a° 1811-1863. Zie de jaren: 1811, 1813. 1829. 1830. en 1840. 
16) Kerkarchief: Ibidem als 15. Zie de jaren 1843 en 1844. Brievenboek 1824-1869. 
Zie het jaar 1843. 
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Aan de linkerkant is ca 1880 nog een dergelijke constructie gekomen en wel van 
de familie Van Notten. 
De twee laatstgenoemde portaaltjes zijn blijven staan en de koster zet nog 
elke dag één van de houten deuren open, waarachter gaas is gespannen (zie 
afb. 12). 

Stellingwerf tekent in 1725 ook tegen de eerste travee aan de zuidzijde een op
bergruimte, zoals hij ruim zestig jaar eerder aan de noordzijde laat zien. Het is 
niet met zekerheid te zeggen of ook hier een dergelijke ruimte is geweest (zie 
afb. 4). 

E. Het transept 
Het transept is met twee, onderling in grootte verschillende, soorten bakstenen 
opgetrokken en wel zodanig dat verondersteld kan worden, dat niet het gehele 
transept bij de herbouw van 1528 vernieuwd is. 
Tot een hoogte van ca 1.50 m bestaat de muur uit een baksteen van groot for
maat, die zeker ouder is dan de kleinere baksteen van het bovendeel. 
De maat van de grote baksteen van de noordelijke transeptarm is 28-29/13.5-
14/6.2-6.8 cm; 10 1 is 79 cm en van de zuidelijke transeptarm: 29 cm; 10 1 
is 80 cm. Deze muurgedeelten zijn in zeer onregelmatig verband gemetseld. 
Boven de 1.50 m heeft de noordelijke transeptarm dezelfde steen als die, welke 
in de schipmuur gevonden wordt (10 1 is 70 cm) en is in staand verband ge
metseld, terwijl de zuidelijke arm een baksteenformaat heeft van 22-23/10.5/5.5-
5.8 cm; 10 1 is 70 cm en in staand-kruis verband is gemetseld. 
De noord- en zuideindgevel hebben elk een hoog spitsboogvenster, hetwelk ge
lijktijdig met de vensters van het schip veranderd zal zijn. 
Op de hoeken staan overhoekse steunberen. 
In rekeningen en notulenboeken komt men zo nu en dan een berichtgeving tegen 
over reparaties en vernieuwingen aan het transept. 
Onder andere wordt er in 1877 een uitgave gedaan voor een nieuw portaal 
aan de zuidzijde 17). Dit moet het portaal tegen de oostzijde van de zuidelijke 
transeptarm zijn, dat ca 1845 door Lutgers als een houten portaal getekend is 
en dat later door een stenen kan zijn vervangen. De plaats van dit portaal is 
nog te herkennen aan het voegwerk (zie afb. 8). 
Dit was het toegangsportaal tot de herenbank van het Huis ter Meer. 
In rekening van loodgieter J. Spijker wordt in 1882 ook over een ingang ge
sproken: „Een blikken pijp gerepareerd aan de nieuwe ingang van het noorder-
kruis aan de westkant" 18). 
Het is duidelijk, dat dit het tweezijdig naar voren geprojecteerde portaal naar 
de herenbank van de familie Huydecoper moet zijn. Bovenop dit portaal be
vonden zich kanteeltjes, die echter wegens slechte toestand nu zijn weggebro
ken. 

17) Kerkarchief: Notulenboek etc. 1863-1861, en tot 1891. Zie het jaar 1877 
18) Kerkarchief: Rekening uit 1882. 
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Afbeelding 9 „Maersen". Anonieme o.i. inkllekening. ca 1880. 

F. De consistorie 
De ligging van de „kerkekamer", zoals de consistorie in de notulen genoemd 
wordt, is in de hoek van het koor-noordtransept. 
De consitorie heeft eveneens een muurgedeelte, dat ouder zal zijn dan het ove
rige met kleine baksteen opgetrokken gedeelte. De groote baksteen: 28-29/14-
14.5/6.8-7 cm; 10 1 is 81.5-82 cm komt hier ook voor en wel met de dikte van 
een steunbeer bij de koormuur en in verband hiermee gemetseld. 
In de oost- en noordmuur zat een spitsboogvenster, hetwelk in de oostmuur 
met een kleinere baksteen is dichtgemaakt en in de noordmuur in een breder 
en lager spitsboogvenster met een rijk neogotisch maaswerk van terra-cotta 
is veranderd (zie afb. 15). 
Alleen op de tekening van De Beyer uit 1764 is de consistorie weergegeven en 
dan nog zonder steunbeer. Deze is dan ook later toegevoegd en niet in verband 
met het metselwerk van de muren (zie afb. 6). 
Over de kerkekamer wordt weinig in het archief vermeld. Onder andere moet 
er in 1848 een aanbesteding zijn gedaan voor de te veranderen kerkekamer, 
waarbij mogelijk de vensterveranderingen hebben plaatsgevonden en de steun
beer is gemaakt19). 
Tegen deze steunbeer in 1888 een gietijzeren gaslantaarn bevestigd, met onder 
de ca 80 cm lange arm een vuurspuwende draak. De lantaarn is tegelijk met 
de kerkverlichting van gas op electrische verlichting overgegaan, in 1913 20). 

19) Kerkarchief: Notulenboek etc. 1811-1863. Zie het jaar 1848. Brievenboek 1824-
1869. Zie het jaar 1833. waarin eveneens een mededeling wordt gedaan. 
20) Kerkarchief: Bestek uit 1888. Notulen Kerkvoogden, 1905-1919. Zie het jaar 1913. 
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G. Het koor 
De kerk heeft een 3/8 afgesloten koor, dat helaas alleen maar door De Beyer 
in 1764 getekend wordt (zie afb. 6). De muren van het koor bestaan geheel 
uit de grote baksteen: 28-29/14/6.5-7 cm; 10 1 is 81-82 cm. 
Vermoed kan worden, dat het koor tezamen met de onderbouw van het transept 
en het met grote bakstenen voorziene gedeelte van de oostmuur van de consis
torie bij de nieuwbouw van 1528 nog in goede staat verkeerden en ongewijzigd 
zijn gebleven. 
De muren zijn in staand verband gemetseld en tussen de baksteen komt, voor
al langs de vensters, veel natuursteen voor. De spitsboogvensters van het koor 
zijn iets minder hoog dan die van het schip. Het laatste venster in de zuidzijde 
bij het transept is altijd dicht geweest, maar heeft wel dezelfde profileringen als 
de overige vensters: holvormig en afgeschuind (zie afb. 8). Het dak van de 
koorafsluiting heeft bovenop een kruis een eenhoorn als bekroning. 
Een portaal in de noordzijde, naast de consistorie, geeft toegang tot het koor. 
Op de tekening van De Beyer van 1764 is slechts een deur, waar later dus een 
portaal voor gezet is, dat aanvankelijk ook voorzien was van kanteeltjes, zo
dat dit ook uit de laatste kwart van de 19e eeuw zal dateren (zie afb. 6). 
Door dit 3/6 afgesloten portaal met vijfdelig ribgewelf komt men in het koor
gedeelte, dat niet bij kerkdiensten in gebruik is. Een houten schot, opgetrokken 
tussen de eerste en tweede koortravee, vormt een scheidingswand met een 
deur, waardoor toegang wordt verschaft tot het gedeelte, waar men kerkdien
sten houdt. 

Iir. HET INTERIEUR 

Het interieur van de kerk is niet betrokken geweest bij de laatste restauratie, 
gedurende welke men zich uitsluitend met het exterieur en de aanbouwsels 
heeft bezig gehouden. Om echter inzicht te krijgen in het kerkgebouw is het 
wenselijk iets te weten over het interieur met het aanwezig zijnde meubilair, 
Het éénbeukige schip bestaat uit vier en het éénbeukige transept uit twee tra-
veenën, die minder diep en wijd zijn dan die van het schip (zie plattegrond). 
Schip, transept en koor zijn overwelfd met een houten tongewelf van gelijke 
hoogte, met nokrib, gordelbogen en trekbalken, die in een bestek sierspanten 
worden genoemd. In de viering zijn twee diagonaal lopende ribben en in de 
koorafsluiting zes radiaal lopende ribben. Deze radiaal lopende ribben, evenals 
de gordelbogen, gaan via muurstijlen naar beneden, waar ze op consoles rusten, 
uitgezonderd de eerste en laatste rib in de koorafsluiting, die zonder muur
stijl en console zijn (zie lengtedoorsnede). Het College van Kerkvoogden neemt 
in 1700 het besluit: „Het oude wulf sel boven het koor af te breken, een muur 
te maken etc." 21). Een dergelijke maatregel wijst erop, dat er toen grote repa
raties en/of vernieuwingen hebben plaatsgevonden. 

Kan met het oude wulf sel een stenen overwelving zijn bedoeld? Het minder 
hoog zijn van de vensters zou ook op een overwelving kunnen duiden. Het 
houten tongewelf van schip en transept uit de herbouwtijd zou dan ouder zijn 
dan dat van het koor. 

21) Kerkarchief: Resolutie Boeck etc. 1690-1746. Zie het jaar 1700. 

22 



Afbeelding 10 Het Huis ter Meer en omgeving in vogelvlucht. Kopergravure van 
Hendrick de Leth. ca 1740. 

Het huidige tongewelf van schip en transept dateert uit 1913. In dat jaar blijkt 
het plafond aan vernieuwing toe zijn en de kerkvergadering besluit: „tegen 
de bestaande kapbetimmering van het schip en transept wordt een geheel nieuw 
houten gewelf aangebracht. De sierbinten worden hierdoor wel ingebouwd, 
maar daarvoor komen andere, precies daaraan gelijk. Als overgang tussen muur 
en gewelf wordt een houten lijstwerk aangebracht". 
Hoewel de kap van het koor ook aan vernieuwing toe is, maar een geheel 
nieuwe bekapping te duur is, wordt besloten: „nieuwe planken voor de oudere 
te spijkeren. Verder zullen de muren bepleisterd worden. De kapspanten kun
nen, als ze van eikenhout zijn, worden afgekrabd en een nieuwe kleur krijgen. 
De rozetten, waarop de spanten doodlopen, krijgen een verguldsel op grond 
van rood" 22). 

De consistorie, waar men vanuit het voorste koorgedeelte via een deuropening 
binnenkomt, heeft twee stenen kruisribgewelven gehad, die echter in de 19e 
eeuw door stuc kruisribgewelven zijn vervangen. 
In de zijmuren zijn twee spitsboognissen, waarvan een in de westmuur tot 
kast dient. 

Wat de muren betreft, dateert de oudst gevonden mededeling uit 1691, namelijk 

22) Kerkarchief: Notulen Kerkvoogden, 1905-1919. Zie het jaar 1913. 
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een opdracht: „de kerk schoon te maken en waar de kalk van de muur af is, 
deze opnieuw te bepleisteren" 23). 
De binnenmuren van het koor zijn tot bovenaan toe bepleisterd; die van het 
schip, transept en het in gebruik zijnde koorgedeelte vanaf een ca 2 m hoge 
houten lambrizering. 
Vermoedelijk heeft men vanwege het feit, dat het afgezette koorgedeelte slechts 
als neven- of doorgangsruimte fungeerde, in 1913 meer aandacht besteed aan 
het gewelf van schip en transept. 
Omstreeks 1827 kan de afscheiding aangebracht zijn, toen de Kerkvoogden 
vergaderden over een ruimte om godsdienst te geven: „nog geen klacht dat 
de kerkekamer te klein is voor het geven van godsdienstonderwijs. In dat geval 
is het van belang het kerkfonds te doen vorderen om een geschikte gelegen
heid in het koor daar te stellen, hetgeen met geringe kosten te doen is" 24). 
Dat er in dat jaar of kort daarna iets gedaan is, wordt duidelijk door een op
dracht, vermeld in het bestek van 1842, waarin onder meer bepaald wordt: 
„het schot en hek, welke thans koor en kerk van elkaar scheidt, moet worden 
afgebroken . . .". In hetzelfde bestek: „op het in metselwerk bepaalde funda
ment zal de aannemer op hardstenen neuten een deurkozijn van green 13 à 18 
duim groot etc.. . leveren en stellen twee deuren; het onderste deel van eiken 
en het overblijvende deel te vullen met balusters, die van het hek komen en mid
dendoor worden afgezaagd en de achterkant dichten. Dit kozijn beleggen met 
architraven, waarvoor het oude snij- of lofwerk gebruikt moet worden etc. . . 
Daarna dit alles te beschieten van kerkzijde met deuren, 3 duims delen van ge
lijke breedte etc.. ., deze delen en verder houtwerk van beide zijden schaven". 
Ongetwijfeld wordt hier over het nu nog aanwezig zijnde schot gesproken, dat 
tot bovenin het gewelf reikt, met middenin een deur, bestaande uit twee deur
kozijnen, die elk vier balusters hebben, welke aan de achterzijde glad zijn afge
zaagd en waarachter groen laken is gespannen. Bovenop deze deur bevindt 
zich een brede architraaf. 

Waar heeft het hek met de voor de deur gebruikte balusters gestaan? 
Volgens hetzelfde bestek heeft de kerk een oksaal gehad, want de aannemer 
moet: „gaanderij afbreken met de balusters of beschieting, de banken, de vloer, 
het houten schot etc... en de balken afzagen en tevens de trap ernaar toe". 
Iets verder staat: „de trap naar het orgel afbreken en ook de impoststijlen met 
togen tegen de kolommen, die het oksaal dragen". 
Mijns inziens stond dit oksaal achterin de kerk en vormde het de afscheiding 
tussen het schip en de ruimte onder de orgelgalerij, die door houten Dorische 
zuilen, welke bepleisterd zijn, wordt gedragen; twee halfzuilen tegen de schipmu-
ren en twee ronde zuilen in het midden. De aldus gevormde drie openin
gen moeten met bogen of togen afgesloten zijn geweest, waarboven de ba-
lusters hebben gezeten. Dit geheel zou het „oksaal" geweest moeten zijn. 
Na wegbreking hiervan wordt bepaald: „togen en impoststijlen onder het or
gel weggenomen zijnde, de sponningen en de schaften dichten van de kolom
men met hout, vooral de naden". 
Met gaanderij wordt de orgelgalerij bedoeld, want de kerk heeft nooit op een 

23) Kerkarchief: Resolutie Boeck etc. 1690-1746. Zie het jaar 1691. 
24) Kerkarchief: Notulenboek etc, 1811-1863. Zie het jaar 1827. 
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Afbeelding 11 De toren van de N.H. kerk te Maarssen na de restauratie. Foto: 
P. A. H. van Vliet. 
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andere plaats een galerij gehad. In 1827 spreekt men in de kerkvergadering 
hierover, wegens gebrek aan zitplaatsen, en wordt het voorstel gedaan: „zit
plaatsen aanbrengen op de gaanderij of de preekstoel verplaatsen". 
Dat hieraan gevolg is gegeven, is weer op te maken uit het bestek van 1842: 
„de banken van de gaanderij wegnemen, alle banken verder uitbreken, een 
nieuw plan maken voor de banken, die van verschillende grootte zullen zijn en 
nauwkeurig bepaald zullen worden en de preekstoel terugzetten". Verplaatsing 
van de preekstoel moet dus ook hebben plaatsgevonden, hetgeen wil zeggen, dat 
de preekstoel vanuit het midden van de viering tegen de noord-oosthoek van 
het koor-transept gezet is. Met het terugzetten wordt dan bedoeld het her
plaatsen in de viering. Hiervoor krijgt ze tegen de achterzijde een nieuwe trap, 
waarvan in het bestek staat, dat ze precies dezelfde oude balusters moet krij
gen, zoals de oude trap had 25). 
De fraaie eikenhouten preekstoel met veel barok snij- en krulwerk zal uit ca 
1700 dateren, evenals de herenbanken, die de kerk rijk is: de herenbanken van 
familie Huydecoper en die van het Huis ter Meer. 
De bank van de familie Huydecoper, tegen de rechterhelft van de noordelijke 
transeptarm, heeft een luifel en tegen de rugleuning het familiewapen, maar 
is verder zeer eenvoudig. Deze bank kan, dankzij een mededeling uit 1700, ge
dateerd worden: „Van Hr. Joan Huydecooper op Gansenhoef, bij 't aanvaar
de van seyn Ed. Plaats voor 't houten gestoelte, staande in de kerk tot een ver
eering gegeven" 20). De herenbank van het Huis ter Meer staat hier recht tegen
over en beslaat de gehele zuidwand van de transeptarm. Deze bank is veel rijker 
en met een fraai uitgesneden baldakijn overhuifd. Bij de ontvangsten aan huur 
voor banken wordt ze voor het eerst in 1735 vermeld: „Tegen het ent van 
het kruys een onder- en bovenbank, die aan de Hoog Edl. Heer ter Meer 
behoort" 27). 
Als in 1900 het Huis ter Meer wordt gesloopt, wordt de bank geveild en be
sluiten de Kerkvoogden deze voor ƒ 500,— te kopen, hetgeen in 1906 plaats
vindt, „omdat het een sieraad van de kerk is en de prijs ruimschoots door ver
huring gedekt zal worden" 28). 
De familie van het Huis ter Meer heeft de kerk bovendien ook nog het orgel 
in 1790 geschonken. Dit orgel, tegen de westmuur, staat op een galerij, dat 
naar de kant van het schip is afgesloten met een schot, bestaande uit drie pane
len, waarvan op het middelste in een medaillon de wapens van de familie De 
Wit en Van Lockhorst is „opgehangen" aan linten, waarop geschilderd is: 
„Gegeven door de Hoog Ed. Welgebe. Vrouwe Baronesse van Lochorst Douar. 
Wit en Van Lockhorst is „opgehangen" aan linten, waarop geschilderd is: 
sneden. 
Op een barok, met bladwerk uitgesneden, houten onderaanzet staan de orgel
pijpen, die trapsgewijs naar het midden toe oplopen, in vijf bundels gegroepeerd, 

25) Kerkarchief: Notulenboek e t c . 1811-1863. Zie de jaren 1827 en 1833. 
26) Kerkarchief: Reecken Boeck van de kerck tot Maerssen. Zie het jaar 1700. 
27) Kerkarchief: Rekeningenboek e tc . 1709-1737. Zie het jaar 1735. 
28) Kerkarchief: Notulen van Kerkvoogden. 1892-1905. Daarna van Kerkvoogden 
en Notabelen tot 1939. Zie de jaren 1900. 1906 en 1907. 
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met bovenop witgeschilderde houten figuurtjes: aan iedere zijde een trompet-
blazer en slagwerker en bovenop een harpspeler. 

In de derde travee van de zuidwand van het schip is het venster gedicht van
wege de toegang tot de wapenbordenkamer van de familie Huydecoper. 
De met blokbanden bezette zandstenen boogopening, welke reeds hierboven 
is vermeld, heeft op een bewerkte sluitsteen twee familiewapens, waarboven 
een obeliskvormige decoratie is aangebracht. 
Naar dit middenstuk lopen vanaf de muurstijlen, boven over de boog, vo
luten. 
De toegang is afgesloten door het smeedijzeren hek uit 1721, dat met symbo
lische motieven is gedecoreerd: gekruiste zeisen, zandlopers en lelieachtige 
bloemmotieven. 

Op de vloer van koor en schip zijn verscheidene grafzerken met opschriften, 
sommige zelfs met familiewapens. In totaal zijn drieëntwintig zerken geheel 
of gedeeltelijk ontcijferd en gedateerd; de oudste is uit 1611 en de jongste uit 
1833, hetgeen dus uit de tijd van na het verbod is29). 

IV. HISTORISCH OVERZICHT VAN DE 
BOUWGESCHIEDENIS VAN DE K E R K 

De kerk heeft ondanks vele reparaties, vernieuwingen en aanbouwingen haar 
laatgotisch karakter behouden. 
De oude romaanse kerk, waarover, behalve de toren, niets bekend is, zou 
een eind 12e- of vroeg 13e-eeuws bouwwerk zijn, dat als kerkkapel van het 
Huis ter Meer gediend kan hebben. De ridderhofplaats wordt al in de 11e 
eeuw vermeld en lag ten noorden van de kerk30) (zie afb. 10). 
Zoals boven reeds vermeld, zou de huidige kerk in 1528 op de oude grond
vesten herbouwd zijn, waarmee niet de grondvesten van de romaanse kerk 
bedoeld hoeven te zijn, maar die van een vroeg- of middengotische kerk met 
transept. 

Gijsbertus Lappius van Waveren, oudheidkundige rechtsgeleerde, zou op be
neden- en bovendorpel van de kerkdeur gelezen hebben, resp.: „Thidehart Re-
cünt en „Ehldehart Recunt" si). Deze onverklaarbare en ondateerbare op
schriften zijn niet teruggevonden en kunnen misschien ergens omgedraaid of 
onder liggen. 

Onregelmatigheden in metselwerk en onderling in grootte verschillende bak
stenen zijn vooral belangrijke richtlijnen voor de reconstructie van de bouw
geschiedenis geweest. 
Het bewijs, dat het dak van de oudere kerk lager is geweest, wordt geleverd 
door het nu nog aanwezige galmgat in de oostelijke torenmuur, welke op slor
dige wijze is dichtgemetseld (zie afb. 14). De nok van het dak, dat tot net on-

29) Bloys van Treslong Prins, P. C ; Genealogische en heraldische Gedenkwaardig-
heden m en uit de kerken der provincie Utrecht. Utrecht, 1919, p . 114-116. 
30) laarboekje van het Oudheidkundig Genootschap ..Niftàrlake" 1913 n 30-33 
Utrecht, 1913. ' 
31) Aa, A. J. van der; Aardrijkskundig woordenboek e tc , 6e deel, p. 507 en 508. 
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Afbeelding 12 De drie grafportalen op Afbeelding 13 Het koor van de N.H 
het kerkhof van de N.H. kerk te Maan- kerk te Maarssen, zoals deze is nade 
sen. Het middelste graf portaal van de restauratie. Foto: P. A. H. van Vliet, 

familie Huydecoper is gedurende de 
restauratie weggebroken. 
Foto: C. L. Temminck Grolt. 

der het galmgat zal hebben gelopen, zou later tot aan de torengoot zijn opge

trokken. 
Het schuin oplopend zeer onregelmatige metselwerk in het bovengedeelte van 
de westelijke schipmuur, dat in de noordelijke nevenruimte zichtbaar is, doet 
eveneens een hoger optrekken van het dak vermoeden. Als deze muur inder
daad de oude muur is, kan hieruit geconcludeerd worden, dat de oudere kerk 
ook een schip heeft gehad, dat breder was dan de toren. 
Wegens het aanwezig zijn van de grote oude baksteen in het koor en gedeel
telijk in transept en consistorie is het mogelijk, dat de herbouw van 1528 van 
de oostpartij is uitgegaan en vervolgens is voortgezet met een kleinere steen 
in schip en nevenruimten. 
Het navolgende overzicht geeft veranderingen en aanbouwingen aan, waar
over enige gegevens bekend zijn. 

1528(7): het aanbrengen van het laatgotische spitsboogvenster in de 
verder ongewijzigde toren. 

1720/'21: het bouwen van de wapenbordenkamer met eronder de graf
kelder van de familie Huydecoper. 

Tussen Ie en 3e het portaal tegen de noordmuur van het schip, 
kwart 18e eeuw: 

1763(7): het uithakken van de spleetvormige torenopening tot een 
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Afbeelding 14 Het dichtgemetselde 
galmgat in de oostelijke torenmuur. 
Foto: P. A. H. van Vliet. 

Afbeelding 15 De neo-gotische raamtra-
cering van terra-cotta van het venster in 
de noordmuur van de consistoriekamer. 
Foto: P. A. H. van Vliet. 

grotere raamopening, welke nu weer tot lichtsleuf is terug
gebracht. 

russen 1764 en het wegnemen van het deelzuiltje in het galmgat, zodat dit 
één opening wordt. Nu is er weer een romaans deelzuiltje 
in geplaatst. 

het veranderen van de vierkante torenspits in een achtzijdige 
spits met aanloopstukken. 

het maken van een zware torengoot met balustrade. De hek-
vormige balustrade is bij de restauratie weggehaald. 

het grafportaal naar Huydecoper's kelder, nu weggehaald. 

het grafportaal en de grafkelder van de familie Doude van 
Troostwijk. 

het grafportaal en de grafkelder van de familie Van Notten. 

ca 1780 

1789: 

1813: 

1844: 

1860(7): 

1880(7) 

1877: 

1882: 

het portaal tegen de oostmuur van de zuidelijke transept
arm, nu verdwenen. 

het portaal tegen de westmuur van de noordelijke transept
arm. 

Tussen 1880-'90: het portaal tegen de noordmuur van het koor. 
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Lengtedoorsnede van de N.H. kerk te Maarssen. Tek. van B. C .van Beusekom, arch. 

Schaal 1 : 400 

Vóór de reformatie behoorde de kerk tot de Aartsdiaken van Utrecht en de 
patroonheilige van de kerk was St. Pancratius. In de kerk was het altaar en de 
vikarij van St. Michael en bovendien was er een vikarij aan het altaar van de 
Heilige Moeder Gods en St. Nikolaas.32). 
Het eens aanwezig zijn van de vikarij van St. Michael kan doen vermoeden, dat 
er een Michaëlskapel is geweest op de eerste verdieping van de toren. De ruim
te, welke vermoedelijk een koepelgewelf heeft gehad, heeft in de oostmuur nog 
een gedeelte, dat ingevuld lijkt te zijn, zodat hier een doorkijk naar het schip 
gedacht kan worden. 

Helaas zijn er geen opgravingen verricht en zijn de archiefstukken vrijwel nooit 
nauwkeurig gepreciseerd, waardoor belangrijke gegevens voor de bouwgeschie
denis ontbreken en vele hiaten overblijven. 
a. over de periode van vóór 1528 is niets bekend. 
b. over de tijd van na 1528 zijn inlichtingen, dankzij de archiefstukken, het 
waarneembaar onregelmatig metsel- en voegwerk in de muren en de duidelijk 
aanwijsbare veranderingen en wijzigingen van de verschillende onderdelen. 

V. HET TERREIN RONDOM D E K E R K 

Behalve de restauratie van het buitenwerk van de kerk is het terrein eromheen 
opnieuw aangelegd. Dankzij de weergave hiervan door de verschillende kun
stenaars en opmerkingen in notulen- en rekeningenboeken kan, in grote lijnen, 
de situatie van de aan de kerk toebehorende grond als volgt worden beschre
ven. 

Zuidkant: het kerkhof, dat in 1829 Algemene Begraafplaats werd en 

32) Ibidem als 31. 
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Plattegrond van de N.H. kerk te Maarssen. Tek. van B. C. van Beusekom arch 
Schaal 1 : 365 

ca 1840 ommuurd moet zijn. Op de tekening van Stelling
werf uit 1725 is het nog een lege ruimte, welke echter door 
Lutgers ca 1845 als een ommuurde begraafplaats wordt 
weergegeven. Hierachter ligt de pastorie, die in 1866 geheel 
opnieuw is opgebouwd. 

een vrij smalle grondstrook, dat met bomen en een sloot 
werd afgesloten. 

Westkant: 

Noordkant: 

Oostkant: 

een voorplein, waarop enige bomen stonden en vanaf ca 
1780 afscheidingspalen. Aan de straatzijde heeft een sloot 
gelopen, waarover via een brug met poort een toegangspad 
liep. Was dit pad verbonden met een weg door de tuinen 
van het Huis ter Meer ten behoeve van de kerkgang van de 
familie? Tot ca 1670 moet de poort daar gestaan hebben, 
totdat deze werd afgebroken, zoals op de ets van Roghman 
duidelijk te zien is. Kort daarna echter schildert Van der 
Heyden een meer aan de westzijde gelegen klassicistisch uit
ziende poort. De door hem weergegeven situatie kan echter 
niet juist zijn, want het is onmogelijk dat er aan de noordzij
de, aan de weg, een huis heeft gestaan. 

op enige afstand achter het koor staat tot aan de weg toe, 
reeds in de 18e eeuw, een rij woonhuizen. 

Het oudst gevonden bericht over deze huizen dateert uit 1689: „Noch den 
bequam huys ende tuyn ende school behorende aan de kerk vanMaerssen 
steende voor aen den dyck oft kerckhoff. Hetwelk bewoont wordt door Mees
ter Adnaen Parn, coster ende schoolmeester tot Maerssen". 
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Ca 1699 moet hier een huis bij gekomen zijn, omdat in dat jaar geld wordt ont
vangen „van Abraham Beerenwout als diaken voor 1 jaar erfpacht van 't nieuw 
huys op 't kerckhof". 
In een inventaris van de aan de kerk behorende goederen uit 1709 komt onder 
andere voor: „erfpacht van huysinge van de Weduwe van Willem Schot, staande 
aan kerckhof; erfpacht van huysinge diaconie toebehorend, staande aan 't kerk
hof regt of ende beoosten van de kerk; item nog pastory huysinge achter de kerk 
met bequame tuyn, tegenwoordig bewoond door Jeremias Trescarode, bedie
naar van het Heilige Evangelium; item nog 2 schoolhuysinge met een tuintje 
ervoor, staande aan 't kerkhof ende dyk ofte rijweg, tegenwoordig bewoond 
door schoolmeester Adriaen Parn". 
In 1735 wordt toestemming gegeven; „aan Carel de Bie, diaken, ackoort voor 
het huysie, getrocken aan de schoolmeestershuis33). 
Dit kan de aanbouw aan het schoolmeestershuis zijn, die nu is weggebroken, 
waardoor dit direkt aan de weg is komen te liggen. Dit laatstgenoemde huis 
heeft een houten „gevelsteen" met opschrift: „J.L. Mulder lanz heeft aan dit 
gebouw de eersten steen gelegt den 13 Maart 1794 M). Het is ook mogelijk dat 
dit huis als school gebruikt werd, omdat nog enige jaren geleden op de muren 
schoolborden waren geverfd. 
Op sommige afbeeldingen komen wel enige huisjes voor, die echter niet naar 
waarheid weergegeven hoeven te zijn. De huisjes zijn deels, in later tijd, geheel 
vernieuwd. Het terrein aan west-, noord- en oostzijde is opnieuw aangelegd en 
deels bestraat. Bovendien is aan de westzijde gedeeltelijk een nieuwe beplanting 
gekomen, nadat veel van de oude begroeiing gerooid was. Vlakbij het kerkge
bouw en aan de straatzijde zijn aan de noordzijde ca 1 m hoge hardstenen af-
scheidingspalen herplaatst (zie afb. 7). 
De muur van het kerkhof, vanaf de zuid-westhoek van de toren tot aan de 
sloot, is gedeeltelijk opnieuw opgetrokken, naar voorbeeld van de oude muur 
uit 1877, waarvoor destijds de opdracht als volgt luide: „een muur maken van 
80 cm hoog met ijzeren hek erop van gelijke hoogte". 
Nadat het kerkhof Algemene Begraafplaats was geworden in 1829, wordt dit 
rondom afgezet, echter nog niet direkt met een stenen muur, zoals uit latere 
rekeningen blijkt33). 
Aan de oostkant, vanaf het koor in zuidelijke richting, loopt een scheef wegge
zakte muur, welke vlakbij het koor een nieuw toegangshek heeft gekregen. 

Gelukkigerwijs is het mogelijk geweest om het eigenlijke terrein van de geheel 
uitwendig gerestaureerde kerk weer zodanig aan te leggen en bij de kerk te be
trekken, dat het totaal één geheel vormt, dat, ongeacht van welke zijde men 
de kerk benadert, een fraaie aanblik biedt. 

33) Kerkarchief: Reecken Boeck etc. 1689-1708. Zie de jaren 1709 en 1699. Rekenin-
genboek etc. 1709-1737. Zie de jaren 1709 en 1737. 
34) Betr. huis: Het huisteken is gerestaureerd en in bezit van de huidige bewoners. 
Nu is boven de deur een kopie aangebracht. , „ , , . . . . XT . . .„ 
35) Kerkarchief: Notulenboek e t c , 1811-1863. Zie de jaren 1826-1829. Notulen e t c . 
1863-1891. Zie de jaren 1877 en 1887. Rekening uit 1890: „Aan metselaar G. Oos mr. 
metselaar te Maarssen. uitbetaling betreffende de muur op het kerkhol. gedee l te l i j 
van oude, gedeeltelijk van nieuwe steen. 
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LIJST VAN BESTAANDE AFBEELDINGEN 

ca 1650: Het Huis ter Meer en de N.H. kerk te Maarssen. 
Schilderij van Abr. Beerstraten. 
92 x 128 cm. Gesigneerd, niet gedateerd. 
Privé verzameling te Berlijn. 

1661: „Maersen". 1661. J. S. 
(afb. 1) Gewassen grijze pentekening van J. Stellingwerf. 

114 x 162 mm. Gesigneerd: J. S., en gedateerd. 
Uit: Atlas Munniks van Cleef. Kon. Huisarchief. Den Haag, 
L 11998. 
ca 1730: o.i. inkttekening door L. P. Serrurier naar Stellingwerf. 
R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no. 869. 

1667: .,D'kerk van Maersen". 1667. J. S. 
Gewassen grijze pentekening van J. Stellingwerf. 
111 x 175 mm. Gesigneerd: J. S. en gedateerd. 
Uit: Atlas Munniks van Cleef. Kon. Huisarchief. Den Haag, 
L 12000. 
ca 1760: o.i. inkttekening door L. P. Serurrier naar Stellingwerf. 
R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no. 878. 

1660/1670: „De Maersse en Maersseveense kerck". 
(afb. 2) Ets van R. Roghman. 

13.5 x 16.8 cm. Gesigneerd: R. Rogman feset, niet gedateerd. 
R A . te Utrecht. Top. Atlas, no 871-1. 

ca 1670: N.H. kerk te Maarssen. 
(afb. 3) Schilderij, toegeschreven aan J. van der Heyden; figuren aan Adr. 

van de Velde. 
36 x 42 cm. Niet gesigneerd en niet gedateerd. 
Kollektie Widener te Philadelphia. 
R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no. 868**. Tentoonstelling Nederland
se architectuur schilders 1600-1900. Centraal Museum 1953. 
Utrecht, catal., no 45. 

1725: ,,D'kerk van Maersen". 
(afb. 4) Gewassen grijze pentekening van J. Stellingwerf. 

109 x 175 mm. Gesigneerd: J. S. en gedateerd. 
Uit: Atlas Munniks van Cleef. Kon. Huisarchief. Den Haag, 
L 11999. 
ca 1730: o.i. inkttekening van L. P. Serrurier naar Stellingwerf. 
R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no 869. 

ca 1740: Het Huis ter Meer, N.H. kerk en omgeving te Maarssen in vogel-
(afb. 10) vlucht. 

Kopergravure van Hendrick de Leth. 
59 x 58 cm. Uit reeks van 26 gravures, gemaakt door H. de Leth. 
In 1958 is een origineel door de Gemeente Maarssen aangekocht. 
Op het Raadhuis is één in kleur en één in zwart-wit. 
R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no G 1595. 

1749: ,.De kerk te Maarsen". 
(afb. 5) Kopergravure door H. Spilman naar J. de Beyer. 

Uit: Verheerlijkt Nederland VII, neg. Top. L 2186. 
64 x 94 mm. L de Beyer del. en H. S[pilman] f. Niet gedateerd. 
R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no 871. 
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1764: ,,De kerk te Maarssen". 
(afb. 6) Gewassen pentekening van J. de Beyer. 

119 x 201 mm. Geparafeerd en gedateerd. 
Uit: Atlas Munniks van Ooy, no. 585. Atlas Paleis Soestdijk. 
Neg. Monum. zorg, Voorburg. 

ca 1780: „de kerk te Maarsen". 
(afb. 7) Kopergravure, anoniem, naar H. Schouten. 

141 x 182 mm. Niet gesigneerd en niet gedateerd. 
Uit: Gesigten van voorname Hollandsche dorpen. Verz. band 
Kon. Bibl. R.K.D. Top. L 1489. 
R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no 872; idem no 872-1; idem, proef
druk in sepia. 

ca 1845: N.H. kerk te Maarssen. 
(afb- 8) Sepiatekening, toegeschreven aan P. J. Lutgers. 

Niet gesigneerd en niet gedateerd. 
R.A. Utrecht. Top. Atlas, no 873". 

ca 1869: N.H. kerk te Maarssen. 
Zincographie, toegeschreven aan P. J. Lutgers. 
Niet gesigneerd en niet gedateerd. 
Uit: Auctie catal. van Huf f el, april 1924. 
R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no 873**. 

ca 1880: „Maarsen"o. 
(afb. 9) Anonieme o.i. inkttekening, ongedateerd. 

R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no 873. 
In de Top. Atlas is deze tekening ca 1760 gedateerd, hetgeen niet 
juist kan zijn: 
1. de achtzijdige torenspits is in 1789 aangebracht. 

2. de balustrade op de torengoot is er in 1812 opgezet. 
3. het rechthoekig venster onder het galmgat is vermoedelijk 1877 

er in gehakt. 
4. het nog niet aanwezig zijn van het portaal tegen de noordelijke 

transeptarm, welke in 1882 gebouwd is. 
Deze duidelijk nawijsbare feiten doen veronderstellen, dat de teke
ning ca 1880 vervaardigd moet zijn. 

ca 1890: Gezicht in de kerk met de grafkapel van de familie Huydecoper. 
Tekening in kleur door J. P. C. G(rolsman). 
R.A. te Utrecht., no 873***. 

ca 1930: N.H. kerk te Maarssen. 
Ets van W. van Leusden. 
29 x 33 cm. Niet gedateerd. 
R.A. te Utrecht. Top. Atlas, no 873*****. 
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Utrecht en de Stadhouders. 

Enige episoden uit de 17de en 18de eeuw. 

door K. Potjewijd 

Het is bekend, dat in de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Neder
landen de Stadhouderlijke en de Stadhouderloze Tijdperken elkaar afwisselen. 
Het is eveneens bekend dat de Stadhouderloze perioden niet altijd het gevolg 
waren van het ontbreken van iemand, die de Stadhouderlijke waardigheden 
zou willen of kunnen bekleden. Inderdaad, de Stadhouderloze perioden waren 
ten dele kunstmatig. Achtergrond hiervan vormde de omstandigheid dat de 
leden van de verschillende bestuurscolleges in de Verenigde Nederlanden op 
den duur geen lust hadden, het afgeworpen landsheerlijk gezag van Philips II 
in te wisselen voor een nieuw landsheerlijk gezag, ook al werd dat uitgeoefend 
door een Prins van Oranje. 
Liever bleven de bestuurders of Regenten zélf baas in de respectieve colleges 
dan zich te onderwerpen aan de persoon en de politiek van een nieuwe lands
heer. Stadhouder blijft dan ook de titel van de prinsen van Oranje, d.w.z. plaats
vervanger van de landsheer, met dien verstande dat de landsheer in 1581 plech
tig afgezworen was. 
Zéker, de Republiek der Verenigde Nederlanden was een federale staat, maar 
met bijzonder weinig federale organen; elk der samenstellende delen, iedere 
provincie was bovendien volstrekt autonoom en kon naar eigen goeddunken 
al of niet een stadhouder aan haar hoofd stellen. 
Wanneer wij de staatsvorm van de provincies afzonderlijk willen typeren dan 
kunnen wij stellen dat in Utrecht, met welke provincie wij ons hier in het bij
zonder bezighouden, de monarchale en de oligarchische vorm elkaar afwisselen 
al naar gelang er al of niet een Stadhouder aan het hoofd van de provincie 
staat. 
Deze alternerende staatsvormen vinden we prachtig terug in de eed die de Ra
den in de Vroedschap van de stad Utrecht onder de verschillende regimes moes
ten afleggen. Wanneer in november 1650 Willem II sterft en daarmee een 
Stadhouderloze periode begint, vestigt zich het oligarchisch bewind in de 
stad op de volgende wijze: in mei 1651 wordt door overlijden een vroedschaps-
plaats vacant. Er wordt een buitengewone vroedschapsvergadering uitgeschreven 
waarin: 

„. . .na rijpe deliberatie met eenparige stemmen is verstaen, dat het recht 
van stellen van Burgemeesters, Raiden in de Vroetschap ende Schepenen 
deser Stad, is en te eeuwigen dage sal verblijven bij de Vroetschap alleen. 
Vaststellende voor een onverbrekelijke Resolutie ende eeuwigen wet dat 
men hetselve recht nimmermeer in 't geheel ofte eenigen dele, in welker 
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voege ofte op wat manier sulx ook soude mogen wesen, aan iemand an
ders sal mogen toestaan. En is dese resolutie naer iteratieve lecture al-
sulcx bij resumptie gearresteert" *) 

In de eed sindsdien door de vroedschappen af te leggen vinden wij de geciteer
de woorden nagenoeg letterlijk terug. Een openlijker en duidelijker stichtings
akte van een zuivere oligarchie lijkt mij moeilijk denkbaar. 
In 1667 wordt door de Staten van Utrecht, in navolging van het besluit der 
Hollandse Statenvergadering, het Stadhouderschap „gemortificeerd": 

„De Staten van den Lande van Utrecht, in rijpe deliberatie geleyt sijnde, 
ende in de respective Leeden gedient hebbende, 't poinct waar op deselve 
alleen, ende expresselijk waren beschreven, hebben eenpariglijk goedge
vonden en vastgesteld, dat het Stadhouder Ampt van dese Provincie, in 
alle sijne deelen ten eeuwigen dagen sal wesen en blijven gemortificeert" 2) 

Vernietiging dus van de civiele bevoegdheden van de Stadhouder in den Lande 
van Utrecht. De onverenigbaarheid van de civiele en de militaire waardigheden 
van de Stadhouders zou al een ernstige verminking van het ambt betekenen. 
De stad Amsterdam had reeds in 1650 de civiele en de militaire bevoegdheden 
onverenigbaar verklaard. In 1670 wordt in de „Actie van Harmonie" door al
le provincies dit beginsel aanvaard. 
In datzelfde jaar wordt te Dover een geheim verdrag getekend waarbij twee 
Europese monarchen zich verbinden tegen de oligarchische Republiek der Ver
enigde Nederlanden „die alle negotie tot zich trekt en alle koningen de wet 
wil stellen". 
Pieter de Groot, de gezant van de Republiek in Parijs, die in februari 1671 over 
de samenzwering naar Den Haag schrijft, voegt daar aan toe: 

„om hetwelk met succes tegen te gaan, meent men het zekerste te zijn, 
dat men de Republiek in een souvereiniteit verandert ende die stelle in 
handen van den Prinse van Oranje, die daardoor aan zijn promoteurs 
geobligeert zijnde, vertrouwd werdt zich met derselver interesten te zul
len voegen".3) 

In dit laatste zou Prins Willem III zijn „promoteurs" teleurstellen; wel heeft 
de gezamenlijke aanval van de Franse en de Engelse koning zijn verheffing tot 
Stadhouder en aanstelling tot Kapitein- en Admiraal-Generaal tot gevolg. 
Japikse schrijft in zijn „Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau": 

„Uit eigen kracht wierp de bevolking in de meest Hollandse steden, waar 
formele oproeren uitbraken, de papieren staketsels omver, waarmee de 
regenten hadden getracht de Oranje-macht in te dammen. 
. . . De Staten-Generaal herstelden op 8 juli (1672) het kapitein- en 

admiraalschap, waarmee ook de „Acte van Harmonie" in de prulle-
mand verzeilde". 4) 

Feitelijk is Willem III op dat moment alleen nog maar Stadhouder in Holland 
en Zeeland; Utrecht, Gelderland en Overijssel worden „in de macht van de 

1) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie inv. nr. 121, Resolution van de Vroed
schap, 22 mei 1651. 
2) v. d. Water, Deel I p. 168. 
3) Geyl, Deel II. p. 69. 
4) Japikse, Deel I. p. 257. 
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Vijanden gehouden" en in Groningen en Friesland vervulde de Friese Tak van 
het Huis van Nassau het Stadhoudersambt. Als Kapitein-Generaal staat Willem 
III echter aan het hoofd van alle troepen in de Republiek. 
Na het vertrek van de Franse troepen vestigt de Stadhouder in de Provincies 
Utrecht, Gelderland en Overijssel een nagenoeg absolutistisch bewind: deze 
gewesten krijgen ieder een „Regeringsreglement". 
Voortaan zal de Stadhouder de benoemingen doen in de meeste bestuurscolleges 
in die provincies, óók in de Utrechtse Vroedschap. In de eed die de vroed
schappen voortaan moeten afleggen verandert niet veel, alleen de bovengenoem
de oligarchische passage komt te vervallen. 
In 1702 komt Stadhouder Willem III, inmiddels Koning van Engeland gewor
den, na een val van zijn paard te overlijden, evenwei „zonder wettige descenden
ten na te laten". Burgemeesters van Utrecht concluderen daaruit dat: 

„Het Stadhouderschap deser Provintie (daardoor) quam te cesseren ende 
het reglement op de forme van Regeringe, in den jare 1674 gearresteert, 
te eenen male te vervallen; alsulx in de boesen van de regering wederge-
keert was de faculteit ende het recht om zodanige ordre ende forme van 
Regering te beramen ende vast te stellen zoals ten meeste nutte van de 
Stadt ende Privilegen komt te vereijsschen" 3) 

Enige dagen later wordt in een buitengewone Vroedschapsvergadering vast
gesteld: 

„dat dezes Stads regeringe metterdaad wedergekomen is, in deselve forme 
en Staat als den 22en en 24en May ouden stijl in den jare 1651 is 
gearresteert." r>) 

Hiermee is de Oligarchische clausule weer in de Vroedschapseed opgenoemen. 
Met het overlijden van Prins Willem III sterft de Hollandse tak van het Huis van 
Oranje uit. 
In 1695 had Prins Willem III zijn Friese neef, Johan Willem Friso, geboren in 
1687, tot universeel erfgenaam aangewezen. In 1702 staat deze Prins nog onder 
voogdij van zijn moeder en in 1707 pas zal hij het Stadhouderschap in Fries
land en Groningen zélf ter hand nemen. In 1711 heeft hij het ongeluk bij een 
overtocht over het Hollands Diep bij Moerdijk te water te raken en te ver
drinken. Bij zijn leven was in het gezin van Johan Willem Friso een dochter 
geboren: zes weken na zijn dood kwam in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwar
den een zoon ter wereld, Willem Karel Hendrik Friso. Deze jonggeborene zal 
straks het Stadhoudersambt in alle provincies bekleden, maar zo ver is het nog 
niet. Voorlopig staat de Prins onder voogdij. Niettemin wordt hij reeds tijdens 
zijn minderjarigheid in verschillende gewesten tot stadhouder gedesigneerd. 

„Er bleef voor Prins Willem, nadat hij meerderjarig geworden was (1729) 
en de Stadhouderschappen in zijn vier gewesten zelf had aanvaard (1729 
in Gelderland, Groningen en Drente; 1731 in Friesland), niet veel anders 
over dan geduld te oefenen." schrijft Japikse7) 

5) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie inv. nr. 121. Resolutiën van de Vroed
schap. 10 april 1702. 
6) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie, inv. nr. 121. Resolutiën van de Vroed
schap. 13 april 1702 
7) Japikse, Deel II, p. 28. 
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Dat geduld wordt in 1747 beloond. De Oostenrijkse Successieoorlog, waarin 
de Republiek de Oostenrijkse zijde houdt, brengt opnieuw vijandige Franse 
troepen op haar grondgebied. Op 1 mei 1747 vraagt men zich in de Utrechtse 
Vroedschap af: 

„of men niet bij dese hachelijcke toestand van saecken behoorde bedagt 
te sijn over het verkiesen en aanstellen van de Doorluchtige en Hoogge
boren Vorst en Heere, Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Oranje 
en Nassau, etc. tot Stadhouder en Capitain Generaal van de Provincie 
Utrecht, soo en in dier voegen als reeds in verscheyde Hollandse steden 
gepractiseerd is . . ." 8) 

Voor en aleer men tot een dergelijke aanstelling kan overgaan moeten: 
„de Heeren Leeden zijn ontslagen van den Eedt tegen een Stadhouder en 
Stadhouderlijke Regeeringe, in den jare 1651 gearresteerd en op den 
4en april 1702gerenoveert".9) 

Op 3 mei 1747, na „op de allerplegtigste wijse malkander over en weder te heb
ben ontslagen van opgemelden Eedt" stelt de Utrechtse Vroedschap de Prins 
van Oranje tot Stadhouder en Kapitein en Admiraal Generaal aan. 
Zoals het in Utrecht ging is het ook in de andere Stadhouderloze provincies 
gegaan en daarmee komt aan een tweede Stadhouderloze periode een eind. 
Het ligt voor de hand, in het licht van het voorafgaande, dat de Stadhouders 
in de loop der tijden hebben gezocht naar middelen om het ambt te continueren 
en bedacht zijn geweest op maatregelen om de uitoefening van de Stadhouder
lijke macht ook voor de toekomst veilig te stellen. 
Prins Willem II was, nog bij het leven van zijn vader, Stadhouder Frederik 
Hendrik, als diens opvolger aangewezen: in Utrecht en Overijssel in 1630 en in 
Holland, Zeeland en Gelderland in 1631. 
Zijn plotselinge dood in 1650 maakt de weg vrij voor de oligarchische regerings
vorm in de verschillende gewesten; voor Willem III, acht dagen na de plotse
ling dood van zijn vader geboren was uiteraard, toen nog niets geregeld. Na zijn 
aanstelling tot Stadhouder in 1672 volgt op 2 februari 1674 in Holland en Zee
land de erfelijk-verklaring van het ambt in die gewesten in de mannelijke lijn. 
Op 16 april van hetzelfde jaar, op de dag van de invoering in Utrecht van het 
„Regeringsreglement", dat aan Willem III nagenoeg absolute macht in dat ge
west gaf, komt dit punt in de Utrechtse Vroedschap aan de orde. Deze verga
dering wil meer dan alleen de erfelijkheid van het Stadhoudersambt in het ge
west: 

„Is voorts geresolveert ende verstaan dat wegens haer Ed. Mo. (de Staten 
van Utrecht) de saeck ter Generaliteit daerhenen op 't krachtigste sal 
worden gedirigeert, teneynde bij Haer Ho. Mo. (de Staten Generaal) het 
Capiteinschap en Admiraalschap Generaal aan HoochgemelteSijneHoog-
heyt ende Sijne Hoocheyts mannelijcke wettige descendenten, bij S.H. in 
wettigen huwelijkce te procreëren insgelijx mach worden gedefereert.. ."10) 

8) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie, inv. nr. 121, Resolution van de Vroed
schap. 1 mei 1747. 
9) GA. Utrecht, Archief van de Secretarie, inv. nr. 121, Resolution van de Vroed
schap. 2 mei 1747. 
10) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie, inv. nr. 121, Resolution van de Vroed
schap, 16 april 1674. 
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Hier wil men dus bevorderen dat de civiele én de militaire ambten van de Stad
houder erfelijk worden verklaard. In de Staten-Generaal krijgt dit zijn beslag. 
De machtspositie van Stadhouder Willem III in de Republiek is inderdaad 
ongekend maar als hij in 1702 zijn in 1695 gestorven vrouw in de dood volgt, 
doet het ontbreken van „mannelijcke wettige descendenten" de gehele opzet 
teniet. 
Een poging om zijn Friese neef als opvolger te doen aanwijzen was vastgelopen. 
De gedachten van Stadhouder Willem IV moeten in dezelfde richting zijn ge
gaan als die van zijn illustere voorganger; niet lang na zijn aanstelling tot Stad
houder in Utrecht in 1747 zal daar in de Vroedschap de kwestie van de erfe
lijkheid van het ambt aan de orde gesteld worden nu niet alleen in de mannelijke 
maar ook in de vrouwelijke lijn: 

„ . . . zodat, bijaldien zijn Hoogheid iets menschelijks overquam (dat 
God genadiglijk verhoede) minderjarige Prins of Princesse nalatende, 
men alsdan gedurende de minderjarigheid H.K.H. Mevrouw de Princesse 
van Oranje als Regentesse declareerde; dat men ten anderen, soo S.H. 
mögt komen aflijvigh te worden, sonder wettige erven na te laten alsdan 
de Stadhouderlijke weerdigheid aan Hare Koninklijke Hoogheid offereer-
de".n) 

Het zou geen overbodige maatregel blijken te zijn; Vier jaar na de aanvang 
van zijn Stadhouderschap komt Willem IV te overlijden, Anna van Hanover 
achterlatende met een dochter van 8 en een zoon van 3 jaar. 
Indien in de opvolging van Anna op dat tijdstip niet voorzien zou zijn geweest, 
had wellicht een nieuw Stadhouderloos Tijdvak kunnen aanbreken. De Gou
vernante, van haar kant, laat nu niets meer aan het toeval over: in de eerste 
jaren van haar Regentschap zorgt de Gouvernante Anna ervoor dat in alle 
Provincies een voogdij regeling tot stand komt, die aan haar zoon, de latere 
Stadhouder Willem V, de uitoefening van de Stadhouderlijke rechten verzekert, 
óók wanneer zijzelf vóór de meerderjarigheid van de prins zou komen te over
lijden. Ook deze regeling wordt effectief: Anna overlijdt in 1759 als de Prins 
nog maar 10 jaar is. 

Het is alleen en uitsluitend aan deze mijns inziens bewust genomen maatregel 
te danken dat vanaf 1747 de stadhouderlijke rechten onverkort gehandhaafd 
zijn gebleven. 
In dynastiek opzicht was de Stadhouderlijke familie zeker niet gelukkiger dan 
voorheen. De erfelijkheidsverklaring, in samenhang met de voogdij regelingen, 
verzekeren echter de ononderbroken voortzetting van het Stadhouderlijk be
wind. 

Vanaf zijn aanstelling tot Stadhouder in de provincie Utrecht in 1747, heeft 
Prins Willem IV strikt vastgehouden aan de rechten die het Regeringsreglement 
van 1674 hem in dat gewest gaf. 
Ik hoop dit verderop aan te tonen. 
Het regeringsreglement garandeerde de Stadhouder het overwicht in de Utrecht
se Statenvergadering. De Utrechtse Staten tellen in 1747 nog seeds drie Leden: 

11) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie inv. nr. 121 Resolution van de Vroed
schap, 23 oktober 1747. 
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1. de Geëligeerden 
2. de Ridderschap 
3. de Stad (Utrecht) en Steden (Amersfoort, Rhenen, Wijk bij Duurste

de en Montfoort). 
Overeenkomstig het Regeringsreglement heeft de Stadhouder het benoemings
recht van degenen die in het College van Geëligeerden zitting hebben; feitelijk 
heeft hij dat recht ook, in het derde Lid der Staten immers worden Vroedschap
pen en Burgemeesters van Utrecht en ook in „de kleine Steden" jaarlijks door 
hem benoemd, alweer uit hoofde van het Regeringsreglement. 
Wanneer wij nu bedenken dat in de vergadering van de Staten van Utrecht 
niet per hoofd, maar per lid werd gestemd, dan is het duidelijk dat de twee Le
den van Staat die door middel van het benoemingsrecht, afhankelijk waren van 
de Prins, tesamen altijd de meerderheid in de Utrechtse Statenvergadering kon
den vormen. Dusdoende lag het gewest vast in de greep van de Stadhouder, een 
greep, waarin het zou blijven tot de val van de Republiek in 1795, zij het dat de 
Stad Utrecht ten tijde van de Patriotse woelingen in de jaren na 1780, zich tijde
lijk aan die greep wist te ontworstelen. Ik hoop nu eerst aan te tonen hoe Wil
lem IV en later de Gouvernante Anna in de eerste jaren na het herstel van het 
Stadhouderschap in Utrecht hun macht vestigen in het college van Geëligeerden 
en in de Vroedschap van de stad Utrecht. 

De aanvullende Voogdij regeling die in 1754 in de Utrechtse Statenvergadering 
wordt vastgelegd, vormt hierop het sluitstuk. 

Het college van Geëligeerden in de greep van de 
Stadhouder 

Het college van Geëligeerden vormt het „Eerste Lid" van de Staten van Utrecht; 
het had de plaats ingenomen van de Geestelijkheid die naast de Adel en Bur
gerij, belichaamd in het lid der Ridderschap en het Lid der Stad en Steden, 
vanouds in de Statenvergadering vertegenwoordigd was geweest. In de tijd van 
de Reformatie en de opstand tegen Spanje waren er uiteraard stemmen opgegaan 
om de Geestelijkheid de inspraak in de regering van het gewest te ontnemen. 
In 1582 wordt het Eerste Lid in dubbel opzicht „gereformeerd" en krijgt het 
een nieuwe Instructie: de vijf Utrechtse kapittels waaruit de vertegenwoor
digers van de Geestelijkheid voortkwamen, moesten hun banden met de Ka
tholieke Kerk verbreken; zij mogen zich voortaan uitsluitend bezighouden met 
het bestuur en beheer van hun goederen. De stad Utrecht en de Ridderschap 
kiezen of eligeren beiden uit de kapittels een aantal personen, „goede Patriot
ten, die den Hervormden Godsdienst beleeden of dien waren toegedaan", die 
tesamen voortaan het College van Geëligeerden zullen vormen. 
Er is in de jaren na 1582 nogal wat te doen geweest rondom het Eerste Lid: 
de Stad Utrecht wilde van het hele instituut af, de Ridderschap was hier echter 
„vierkant tegen". 

In 1618 hakt de Stadhouder, Prins Maurits, de knoop door: het instituut blijft 
bestaan en telt voortaan 8 leden, „een even groot getal van Edellieden en Bur
gers". Het is van belang hier vast te stellen dat adel en burgerij elkaar in het 
College in evenwicht houden. Het ingenieuze van het Regeringsreglement, dat 
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W. N. Pesters van Wulperhorst, door: J. Fournier. 
Centraal Museum, Utrecht, Cat. no. 1071. 

Willem III in 1674 invoert, bestaat hierin dat de Stadhouder het recht verkreeg 
om een „Supernumerair" of een 9de Geëligeerde te benoemen; al naar gelang 
de Stadhouder nu met de steun van de Ridderschap of met de steun van de 
Stad en Steden wenste te regeren kon hij een edelman of burger tot 9de Geëli
geerde benoemen. 
Daarmee zou de Stadhouder niet alleen de meerderheid in het College van 
Geëligeerden verkrijgen maar tegelijkertijd in de Utrechtse Statenvergadering, 
immers het Lid der Geëligeerden kon nu naar wens naast het Lid der Ridder
schap of naast het Lid der Stad en Steden opgesteld worden. En aangezien in 
de Statenvergadering niet per hoofd maar per Lid werd gestemd kon met be
hulp van Geëligeerden zodoende een meerderheid gevormd worden. 
De Geëligeerden hadden, zoals de Vroedschap van de Stad Utrecht, na de dood 
van Stadhouder Willem III in 1702 het Regeringsreglement buiten werking 
gesteld; met de aanstelling van Willem IV als Stadhouder in 1747 wordt het 
Reglement evenwel weer van kracht. 
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In december 1750 worden de Geëligeerden plotseling weer eens met één van 
die prerogatieven geconfronteerd die het Reglement nu eenmaal aan de Stad
houder verleende: bij missieve van 26 december 1750 wordt aan Geëligeerden 
kennis gegeven van het Stadhouderlijk besluit om: 

„ter vervulling van de supernumeraire plaats in het eerste Lith der Re-
geeringe 's Lands van Utrecht aen te stellen den Heer Jan Pesters". 12) 

De Geëligeerden leggen zich niet zonder meer bij deze kennisgeving neer en 
besluiten dat: 

„in respectueuse Termen zal worden te kennen gegeven dat de Heer 
Jan Pesters Haar Ed. Mo. als Mede Broeder gansch aangenaam soude 
wesen, maar dat Haar Ed. Mo. vermeynen, dat volgens het Reglement 
van den jare 1674, nu als een fondamentele wet van de tegenwoordige 
Regering geadopteerd en besworen, het aannemen van een Supernumerair 
in het Lid der Heeren Geëligeerde Raden niet bij deselve alleen geschie
den kan". 13) 

Men wil, op voze gronden overigens, de andere Leden van Staat bij deze 
benoeming betrekken. De manoeuvre haalt niet veel uit: het argument van de 
Geëligeerden was niet sterk en de Stadhouder weet in zijn antwoord de heren 
„als men soude willen subtiliseren", nog wel andere overwegingen „met vrij 
meer fondament" aan de hand te doen. 
Hij vertrouwt dan ook dat de Geëligeerden: 

„door ons nader verligt sijnde, derselve Inclinatie wel sullen willen vol
gen met aan onse Intentie te volgen door de voorn. Mr. Jan Pesters in 
gevolge onse aanstelling, hoe eer soo beter te admitteren".14) 

Dit vertrouwen wordt niet beschaamd en op 11 januari 1751 neemt Jan Pesters 
zitting in het College. 
Gijsbert Jan van Hardebroek, wiens „Gedenkschriften" voor ieder die zich 
met tweede helft van de achttiende eeuw bezighoudt een rijke bron van veelsoor
tige informatie zijn, tekent naar aanleiding van de aanstelling van Jan Pesters 
aan: 

„En (het) is waarlijk een informele saak, werdende de ordre in regerings-
wijze verandert, als meerder borgers als edellieden; edog de ridderschap 
spreekt geensints tegen".15) 

De schrijver raakt hier de kern van de zaak. 
In december 1751 valt het begin van een nieuw en taai conflict tussen de Ge
ëligeerden en de pas in haar functie getreden Gouvernante: op 18 december 
van dat jaar komen de Geëligeerden bijeen „om te delibereren en te resolveren" 
over de zesjarige commissies die met 1 mei 1752 opnieuw vervuld zullen moe
ten worden en die ter begeving aan het College staan. 
Voordat men tot de besprekingen overgaat doet de Heer van Giessenburg een 
voorstel. Johan Daniël D'Ablaing, Vrijheer van Giessenburg had sinds septem-

12) R.A. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722. 
Prothocolle van de Resolution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 28 december 1750. 
13) R. A. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht, inv. nr. 722. Prothocolle van de 
Resolution genomen bij de Heeren geëligeerden. 28 december 1750. 
14) R.A. Utrecht, archief van de Staten van Utrecht, inv. nr. 722. Prothocolle van de 
Resolution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 6 januari 1751. 
15) Hardenbroek, Deel I, p. 74. 
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ber 1747 zitting in het Eerste Lid en was dus op Jan Pesters na het jongste lid 
van het College. Zijn voorstel behelst de vraag: 

„...of niet alvorens te treden tot de begeving van de zesjarige Commis
sies, daaromtrent diende te worden communicatief gegaan met H.K.H, 
de Vrouwe Gouvernante".16) 

Onder communicatief-gaan moeten we verstaan dat, alsvorens het „placet" te 
vragen op een benoemingsvoorstel, door Geëligeerden te doen, bij de Gouver
nante wordt geïnformeerd of de voorgestelde, de goedkeuring van de Gouver
nante kan wegdragen. 
Het voorstel vindt geen bijval in het College behalve die van de Heer van Cat-
tenbroek, i.e. Jan Pesters. 
Een voordracht wordt nu opgemaakt maar nog niet verzonden: 

„Is verder goedgevonden en verstaan, dat van deze dispositie in zover 
de Commissiën in de Generaliteits-Collegiën aangaat, opening zal wor
den gedaan ter naastkomende Vergadering der Heeren Staten, teneynde 
daarop bij de Heeren Staten het Placet van Hare Koninklijke Hoogheijd 
mag worden versogt".17) 

Hier volgt men dus dezelfde tactiek als bij de aanstelling van Jan Pesters in 
december 1750; een punt waarover de stemmen verdeeld zijn in het College 
wil men in de Statenvergadering brengen en zodoende de volledige Staten van 
het gewest opstellen tegenover de Stadhouder, in dit geval de Gouvernante. 
Evenwel komen de Geëligeerden drie dagen later op dit besluit terug en nadat de 
Secretaris van de Staten de retroacta uit de tijd van Stadhouder Willem III erop 
heeft nagezien komt men overeen: 

„mede voor als nu het Placet van Hare Koninklijke Hoogheyd direct van
wege het Lid en Bij Missive van Haer Ed. Mog: zal worden versogt".18) 

Zo wordt op 5 januari 1752 de voordracht voor de zesjarige commissies naar 
Den Haag verzonden. Het antwoord blijft niet lang uit; in de vergadering van 
13 januari wordt het voorgelezen; de strekking ervan is negatief: 

„Waarop Wij Ued. Mog. wel hebben willen rescriberen dat wij ons de 
voorz. Nominatie geenszints kunnen laten welgevallen, verklarende ver
volgens bij dezen, de voorgeschrevene Genomineerde en gepresenteerde 
Personen tot de Commissiën daar bij vermeld voor niet aangenaam".19) 

In de volgende vergadering van de Geëligeerden komen de zesjarige commissies 
weer aan de orde: de voorstanders van communicatief-gaan krijgen een mede
stander in de heer Rudolf Leusden, sedert 1726 lid van het College. 
De overige heren persisteren echter expliciet bij de afwijzing van het voorstel 
dat de Heer van Giessenburg in de vergadering van 18 december 1751 gedaan 
had. 

16) R.A. Utrecht, archief Staten van Utrecht, inv. nr. 722 Prothocolle van de Réso
lution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 18 december 1751. 
17) R.A. Utrecht, archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van de 
Resolutiën genomen bij de Heeren Geëligeerden, 18 december 1751. 
18) R.A. Utrecht, Archief van de Stalen van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van de 
Resolutiën van de Heeren Geëligeerden, 21 december 1751. 
19) RA. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van de 
Resolutiën genomen bij de Heeren Geëligeerden. 13 januari 1752. Brief d.d. 11 januari 
1751. 

43 



Een nieuwe voordracht wordt opgesteld en nog diezelfde avond naar Den Haag 
verzonden; drie personen worden bij de „rescriptie" voor „aangenaam" ver
klaard : 

1. de Heer van Giessenburg, als Gedeputeerde der Staten Generaal 
2. de Heer van Cattenbroek, als Gedeputeerde in de Raad van Staten 
3. de Heer van Ouwerkerk, als Gedeputeerde in de Generaliteitsreken-

kamer voor de tijd van drie jaar. 
Zo blijven er van de vijf commissies nog altijd drie onvervuld. Nog driemaal 
zullen de Geëligeerden om het Placet van de Gouvernante moeten vragen. Nog 
vier voorgedragen personen zullen door de Gouvernante voor „niet aangenaam" 
gehouden worden voordat tenslotte alle commissie-plaatsen bezet zullen zijn.20) 
De Gouvernante maakt hier een onbeperkt gebruik van het Recht van Placet 
dat in het Regeringsreglement van 1674 verankerd lag: 

„Ende dat het Lid, wiens tourbeurte het wesen sal, eenige van de voorsz. 
(zesjarige) Deputation te doen, den Persoon daartoe te committeren, sal 
presenteren aan de Stadhouder van dese Provintie in der tijdt, ende dat 
het aan denselven Stadhouder vrij sal staan de voorsz. gepresenteerde per
sonen te verklaren voor aangenaam, ofte niet aangenaam, sonder ge
houden te sijn daarvan enige redenen te geven".21) 

De Stadhouder kon zo de tegenstanders van zijn politiek weren. 
De gebeurtenissen in de eerste maanden van 1752 zijn te beschouwen als de 
voortekenen van het „Staatsonweer" dat in het jaar 1753 boven Utrecht losbarst. 
De leden van het College van Geëligeerden werden voor drie jaar aangesteld. 
Het Regeringsreglement van 1674 schreef voor: 

„dat zij drie maanden voor het einde deezer drie jaren kennis van het ein
digen hunner bedieningen zouden moeten geven aan de Stadhouder, die 
hen 6f voor nog drie jaren in dienst zou mogen laten, óf anderen in hunne 
plaats aanstellen,... zonder enige nominatie van iemant".22) 

Zo maken in februari 1753 de Geëligeerden hun opwachting bij de Gouvernante 
om de continuatie van hun ambt te verzoeken. Hardenbroek doet in zijn „Ge
denkschriften" uitvoerig verslag van deze Visites en zijn verhaal is te plas
tisch om het niet in zijn geheel weer te geven. Alleen het verslag van de vi
site van de Heer van Mijdregt ontbreekt. 

Doublet 23J 
segt aan de Princes: indien sijn persoon van enige dienst aan 't landt, de provin
cie, of het huis van Hare Koninklijke Hooghydt dagt, dat sig alsdan tot de con
tinuatie recommandeerde; krijgt antwoort, dat op sijn tijd desselfs intentie soude 
doen weten; vraegt verder nae sijns vrouws24) welstant etc. en wilde H.K.H, doe 
henen gaan, dog Doublet segt Haer Hoogheydt nog te moeten betuigen indien 
enige onaangenaamheden in de regering van Stigt Haer Hoogheydt mogte voor-

20) R.A. Utrecht, Archief van de Stalen van Utrecht, inv. nr. 722, Prothocolle van 
de Resolutiën genomen bij de Heeren Geëligeerden. 10 april 1752. 14 april 1752, 
31 mei 1752. 7 juni 1752. 
21) v. d. Water, Deel I. p. 172. 
22) v. d. Water, Deel II, p. 170. 
23) Francois Doublet, Heer van Groeneveld. 
vanaf: 1747 Lid van het College van Geëligeerden. 
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komen, deselve nergens anders door veroorsaakt wierden als door sommige 
lieden die haar eyge intrest alleen sogten en alles in verwarring brengen; 

Renesse 25) 
heeft drie à ses dagen daarna audiëntie gehad segde omtrent hetselfde, kreeg ook 
diergelijke antwoort, alleen uitgesondert het laatste; edog doe Haer Hoogheydt 
over de gladheyt van de weg gesproken hadt, keerde sig meede om en ging 
henen. 

Nellesteyn ^) 
omtrent hetselfde, edog doe die vroeg of ietwas van Haer Koninklijke Hoog-
heydts ordres was naer de provintie, antwoordde de princes: „Ik bedank jou 
seer" ging henen en sprak nóg over het weer nóg over de reys. 

Weiland 27J 
president van staat, nog wiert geantwoord dat het aangenaam soude wesen hem 
plaisier te können doen en wiert ontvangen terwijl Haer Hoogheydt besig was 
met te schilderen, blijvende sitten met de pinceel in de handt. 

Re g ter en 28) 
heeft niet gesegt hoe ontvangen is alleen seyde hij : op deselfde manier omtrent. 

Leusden 29) 
segt: heel vriendelijk en wel. 
Giessenburg en Pesters souden ook particuliere audiëntie gevraagd hebben ten 
selven eynde, soo Regteren sey, edog begreep wel dat meersquanswijs was30). 

De ontvangst van de eerste drie heren blijkt niet al te vriendelijk uitgevallen; de 
heren Doublet, Renesse en Nellesteyn worden dan ook per 1 mei 1753 niet 
als Geëligeerden herbenoemd. 
Het geheel laat niet na in Utrecht veel gerucht te veroorzaken: roddelpraat 
gaat van mond tot mond. Een zekere Van der Nul, mogelijk een ondergeschik
te van Giessenburg vertelt: 
„dat dan sijn Heer met de anderen wel om soude können springen alsse Wel
lend altoos jae, Leusden nog meer, Meydrecht swakkelijk, en de nieuw inkomen
de per se".31) 
Ook een panflettenregen daalt over het Sticht neer: op poëtische wijze wordt 

24) Constantia Johanna Loten. 
25) Jor. Willem Jacob van Renesse tot Lockhorst, 
vanaf: 1731 Lid van het College van Geëligeerden. 
26) Wouter Hendrik van Nellestein. 
vanaf: 1746 Lid van het College van Geëligeerden. 
27) Jor. Godard van Tuyll van Serooskerken, Heer van Weiland en Nederhorst. 
vanaf: 1725 Lid van het College van Geëligeerden. 
28) Jan Hendrik Graaf van Rechteren, Heer van Westerveld. 
vanaf: 1745 Lid van het College van Geëligeerden. 
29) Rudolf Leusden. 
vanaf: 1726 Lid van het College van Geëligeerden 
30) Hardenbroek, Deel I p. 105. 
31) Hardenbroek, Deel I p. 108. 
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soms commentaar gegeven op het ontslag van de drie Geëligeerden.32) 
Er zijn echter ook schimpdichten van minder allooi en opvallend zijn daarin de 
felle uitvallen in de richting van Willem Nicolaas Pesters.33) 
De Heer van Rennesse houdt op 3 mei 1753 na een twee en twintigjarige zit
tingsperiode zijn laatste toespraak in het College van Geëligeerden; zijn Advijs 
wordt ook in druk verspreid.34) 
Nadat van de scheidende heren afscheid is genomen, wordt aan de twee nieuw 
benoemde Geëligeerden zitting in het College verleend; het zijn de Heren: Jonk
heer Jan Floris van Nassau la Lecq, Heer van Ouwerkerk en de heer Mr. Lau
rens Pit.35) 
Een negende Geëligeerde wordt niet benoemd, de Gouvernante reserveert zich 
deze raadsplaats en houdt zodoende een middel paraat om op het ogenblik dat 
het hââr nuttig en nodig voorkomt, haar macht in het College opnieuw voelbaar 
te maken. 
Al met al hebben nu sinds december 1750 drie nieuwe heren hun intrede in 
het College gedaan. 
— de Heer Jan Pesters, Heer van Cattenbroek 
— Jonkheer Jan Floris van Nassau La Lecq, Heer van Ouwerkerk 
— en de Heer Mr. Laurens Pit. 
Deze drie heren stonden buiten de afspraak die de Geëligeerden onderling in 
October 1747 hadden gemaakt over de verdeling van de door het College te 
vergeven ambten. Op 23 October 1747 was naar aanleiding daarvan een „Regle
ment" opgesteld, dat is: een rooster volgens hetwelk de heren ieder op hun beurt 
een ambt zouden mogen bekleden of vergeven. 
In juli 1754 komt het ambt van Bisschopsheemraad van de Lekdijk Bovendams 
vacant. Volgens het rooster is de Heer van Weiland aan de beurt. De drie 
nieuwe heren vragen zich af: 

„of in vervolg geen andere schikking omtrent de Begeving van alle dier-
gelijke Ampten diende te worden vastgelegd." 36) 

In de vergadering van 6 juli 1754 wordt het „reglement" van 23 October 1747 
„buiten effect gesteld": 

„zullende voortaan de Ampten en Commission, aan het Lid of op den 
Tour der Heren Geëligeerden komende te vervallen en te vaceren, met 
onderling Harmonie en bij Vrindelijke Inschikking worden vergeven".37) 

Het systeem van „Reglement maken" zal bij de bespreking van de verhouding 
tussen de Stadhouder en de Utrechtse Vroedschap nog ter sprake komen. 
In verband met wat De Witte van Citters38) opmerkt over de terminologie van 
het „Reglement maken" moeten wij ernstig rekening houden met de mogelijk-
32) G.A. Utrecht, Bibliotheek 1027x 
..De Klagen Stigtse Maagdt", 1753 (handschrift) 
33) G.A. Utrecht, Bibliotheek 1027xx, 
..Voor Advies van de Heer van Renesse" met „De Klagende Maagt van Utrecht" en 
eenige andere gedigten. Utrecht 1753. 
34) G.A. Utrecht, Bibliotheek 1027xx, 
..Voor Advies Van de Heer van Renesse". Utrecht 1753. 
35) Geparenteerd aan de Familie Godin. 
36) R.A. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van de 
resolution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 6 juli 1754. 
37) R.A. Utrecht, Archief van de Staten van Utrecht inv. nr. 722. Prothocolle van de 
Resolution genomen bij de Heeren Geëligeerden, 6 juli 1754. 
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heid dat in feite een nieuw rooster is opgesteld waarin ook de nieuwe heren op
genomen waren. 
Het is misschien geschikt om als afsluiting van dit stuk over het College van 
Geëligeerden even stil te staan bij de opmerkingen die I. Vijlbrief in zijn studie 
naar aanleiding van het College maakt. 
Hij schrijft in zijn inleiding op de gebeurtenissen in de stad Utrecht in de jaren 
1780 - 1787: 

„Haar woeligheid had het Sticht een regeringsvorm bezorgd waarin aan 
de aristocratie kunstmatig het overwicht was verschaft door de handhaving 
van een antiquiteit, het College van Geëligeerden".39) 

Er zijn twee mogelijkheden: óf de schrijver vergeet dat het College van Geëli
geerden slechts voor de helft uit edellieden bestond óf de schrijver gooit de 
aristocratie, de Utrechtse Ridderschap, op één hoop met het stedelijk patriciaat. 
Dit laatste lijkt het meest waarschijnlijk gezien zijn typering van Utrechts bur
gerij op pagina 149 van zijn boek: 

„nog steeds was de samenstelling van deze burgerij dezelfde als in vroe
ger eeuwen: een machtige aristocratie van adellijke en burgerlijke ori
gine . . . etc."40) 

Zeker uit de aristocratie en het patriciaat kwamen de regenten voort die zit
ting hadden in de Utrechtse bestuurscolleges, maar binnen die colleges waren 
aristocratie en patriciaat, of zoals Vijlbrief het uitdrukt: „aristocratie van 
adellijke en burgerlijke orgine" eikaars concurrenten. De maatschappelijke schei
ding tussen edelman en burger, ook al had deze laatste zich een landgoed 
verworven, sneed in de 18de eeuw nog diep en het was geen eenvoudige zaak 
om als burger in de Ridderschap „geadmitteert" te worden zoals verscheidene 
Utrechtse heren ondervonden.41) 
Wanneer Vijlbrief over de Geëligeerden verder schrijft: 

„Afwisselend hadden Holland en Oranje deze aristocratie in het zadel ge
houden", 

dan heeft hij in zoverre gelijk dat „Holland" zo goed als „Oranje" het College 
van Geëligeerden nodig hadden om in de Utrechtse Statenvergadering een 
meerderheid te formeren en dat geen van beide ermee gebaat zou zijn als deze 
„antiquiteit" verdween. En als de schrijver daarop laat volgen: 

„en de hoofdstad had deze willekeur met weerzin verdragen", dan rijst 
toch even de vraag: „Wie of wat moeten we onder „de hoofdstad" ver
staan?" 

We moeten aannemen dat Vijlbrief hier de „democratische Patriotten" op het 
oog heeft en zeker niet de bestuurders van de Stad Utrecht. 
Voor deze laatste was het college evenzeer als voor de politieke krachten bui
ten het gewest, in het politieke spel een bruikbaar instrument. 
Inmiddels hebben wij gezien hoe na 1750 de Stadhouder het College van Ge
ëligeerden in zijn macht brengt, daartoe in staat gesteld door de rechten die het 
Regeringsreglement van 1674 hem verleende. 

38) De Witte van Citters, p. XI 
39) Vijlbrief, p. 158. 
40) Vijlbrief, p . 149 
41) Pogingen in die richting werden in de 18de eeuw ondernomen door de heren 
d'Ablaing, Godin en van Borsselen. 
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In 1750 wordt een 9de of Supernumeraire Geëligeerde aangesteld. In 1752 
houdt de Gouvernante vast aan het Recht van Placet inzake de „Zesjarige" 
commissies. 
In 1753 tenslotte ontslaat zij drie leden uit het College. Vooral deze laatste 
maatregel maakte diepe indruk. 

De Stadhouder en de vroedschap van Utrecht na 1747 

De middelen waarmee de Stadhouder zijn overwicht vestigde in het Eerste 
Lid van de Staten van Utrecht, staan hem ook ter beschikking ten aanzien van 
het Derde Lid van die vergadering. 
Het Derde Lid omvat, zoals bekend de Stad Utrecht, en de Steden: Amers
foort, Montfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede. Binnen het Derde Lid heeft 
de stad Utrecht ongetwijfeld het overwicht gehad. 
Op de samenstelling van de stadsregeringen heeft de Stadhouder beslissende 
invloed: De Vroedschappen, (die tesamen de regering van een stad vormen) 
worden jaarlijks door hem aangesteld. De Stadhouder kon de Vroedschappen 
ieder jaar op de daartoe vastgestelde tijd: 

„óf in dienst houden, óf geheel, óf ten dele veranderen naar zijn welge
vallen" 4'2). 

Ook de vervulling van de verschillende ambten binnen en buiten de respec
tieve steden, door leden van de Vroedschap is aan de Stadhouderlijke goed
keuring onderworpen. 
Het reglement van 1674, dat sedert 1747 weer van kracht is vormt ook hier de 
grondslag van de Stadhouderlijke bevoegdheden. 
De Stadhouderlijke macht nu, wordt in de Utrechtse Vroedschap eerder voel
baar dan in het College van Geëligeerden; werden daar, zoals wij gezien hebben 
in 1753 drie heren niet herbenoemd, reeds in 1749 was dit met vier leden van 
de Utrechtse Vroedschap het geval. 
In October van dat jaar worden: 
— Mr. Cornelis van Cleef, Lid van de Vroedschap v.a. 1722 
— Mr. W. van Dam, Lid van de Vroedschap v.a. 1729 
— Mr. Everhard van Harscamp, Lid van de Vroedschap v.a. 1741 
— Mr. I. C. Martens, Lid van de Vroedschap v.a. 1733 
niet in de vroedschap herbenoemd 43). 
In hun plaats worden vier nieuwe heren als Vroedschap aangesteld en deze 
worden tegelijkertijd ieder voorzien van een commissie, hetgeen tot gevolg 
heeft dat vier „ouder Heren" moeten worden „overgeslagen". 
Over deze gang van zaken doet Oud-Burgemeester H. A. Wttewaall van Stoet-
wegen, die tot de „overgeslagen" heren behoort in de Vroedschap zijn „Beklag" 
44) 

Het is helaas niet mogelijk hier verder in te gaan op de schilderachtige figuur 

42) v. d. Water, Deel l p . 171. 
43) Hardenbroek, Deel I p. 44. 
44) H. A. Wttewaall, Heer van Stoetwegen, Beklag, uitgebracht in de Vroedschap 
der Stad Utrecht, dewegens dat vier leden dier Vroedschap bij de herbenoeming door 
Z. Hgh., in 1749 waren voorbijgegaan. (Medegedeeld door Jhr. Mr. J. L. A. Martens 
in: B.M.H.G. I (1877) p. 377). 
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die deze Oud-Burgemeester moet zijn geweest, iemand die consequent en prin
cipieel steeds dân protest aantekent wanneer naar zijn mening de rechten van de 
Stad Utrecht aangetast worden. Zélfs noemt hij als achtergrond van zijn „dis-
gratie": 

„dat ik geweest hebbe tegens de successie van het Stadhouderschap in 
de vrouwelijke linie, dog niet tegen de successie in de mannelijke alsoo 
daar meer exempels waren. 
Hier heeft men het nu gevonden, waarinne Wttwaall sig heeft vergeten 
en ondankbaar getoond aan den Huyse van Orangie en Nassauw . . . 
Temeer worden ik daar in bevestigt, om dat meer Heren met mijn, die 
mede tegens de successie in het vrouwelijke sijn geweest, hetselfde weder
vaart dat mijn overkomt, te weten, dat zij mede stilsitten en gepostponeerd 
worden voor jongere Heeren, als hier voor is gesegt".43) 

Ook nu nog - 11 maanden nadat het Stadhouderschap door de Staten van 
Utrecht erfelijk is verklaard - ook in de vrouwelijke lijn, geeft Wttwaall zijn ar
gumenten daategen in de Utrechtse Vroedschap ten beste. 
De Erfelijkverklaring zal hieronder nog ter sprake komen. 
Niettemin wordt duidelijk hoe de Utrechtse Vroedschap in de greep van de 
Stadhouder geraakt; een greep waaruit zij zich niet zal kunnen losmaken, niet 
na de dood van de Stadhouder en ook niet na de dood van de Gouvernante 
Anna; dan mede door toedoen van Willem Nicolaas Pesters. Het is nu de gele
genheid om zijn activiteiten nader te belichten. 

Het nu bijna honderd jaar oude boek van Jhr. De Witte van Citters „Contracten 
van Correspondentie" bezet in de vaderlandse historiografie een eenzame 
plaats. De ondertitel „Bijdragen tot de Geschiedenis van het Ambtsbejag in de 
Republiek der Verenigde Nederlanden" verhult weinig maar is niet bepaald in
nemend. Het onderwerp van het boek is niettemin van onschatbaar belang voor 
het inzicht in de verhoudingen binnen de Federale, de Gewestelijke en de Ste
delijke bestuurscolleges van de Republiek. 
De schrijver heeft zelfs het onderwerp van zijn boek zó klaar en helder aange
duid dat ik niet beter doen kan dan de eerste regels van zijn inleiding hier 
letterlijk aan te halen: 

„Dat het regeren eer en profijt geven kan, is van de vroegste tijden opge
merkt; geen wonder dat zij die het tot regeren gebragt hadden alle kracht 
inspanden om hunne posten te behouden." 46) 

Een Contract van Correspondentie is nu niet anders dan een vaak schriftelijke 
afspraak tussen degenen die zitting hadden in een bestuurscollege, om de amb
ten, functies, met de daaraan verbonden emolumenten onder elkaar te verdelen 
of te laten circuleren en een stap verder gaande, om de samenstelling van het 
college zoveel mogelijk te continueren. 
Gevolg van deze Contracten was het ontstaan van familieregeringen in de ste
den en gewesten, d.w.z. dat bepaalde families generaties lang bepaalde bestuurs
colleges beheersten, met uitsluiting van andere families. Tegen het einde van 
de 18de eeuw, als de Republiek „op haar laatste benen loopt" wordt hierop 

45) Wttewaall, in: B.M.H.G. I (1877) p. 386. 
46) De Witte van Citters, p. I. 
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veel kritiek geuit, maar reeds in de 17de eeuw bloeide het systeem. 
Mogelijkerwijze was het een onvermijdelijk euvel in een maatschappijstructuur 
als die van een Republiek, waarin de hovelingen ontbraken en het aantal be
taalde ambtenaren uiterst gering was en het merendeel van de administratieve 
en bestuurlijke taken vervuld werden door privé-personen, behorende tot de 
vermogende burgerij. 
Hoe dan ook de Contracten van Correspondentie vormen een integrerend onder
deel van het bestuurssysteem van de Republiek, in Stadhouderlijke zowel als 
in Stadhouderloze periodes. 
Ook binnen de Utrechtse Vroedschap waren zij een geaccepteerd verschijnsel, 
zozeer zelfs dat wij een dergelijk contract, hier „Reglement" genaamd, in het 
Resolutieboek van de Vroedschap terugvinden.47) 
Het Reglement dateert van 8 september 1713 en de deelnemers zijn verdeeld 
in twee „Classen". 
In de tweede „Classe" zien wij ook opgenomen Nicolaas Pesters, vader van 
de broers die het uitgangspunt voor dit onderzoek vormen, Nicolaas Pesters 
behoorde niet tot de meest invloedrijke personen in de stad; deze waren vere
nigd in de eerste „Classe" met aan het hoofd de Burgemeester Quint. Het hele 
contract is eigenlijk zijn werk, volgens het „Biografisch Woordenboek" van Van 
de Aa,48) dat soms verrast door zijn details. 
In 1747, het jaar van de aanstelling van Willem IV tot Stadhouder in het ge
west, is dit „Reglement" nog steeds van kracht en wij zien nu de Utrechtse 
Vroedschap een poging wagen om het ook door de Stadhouder aanvaard te 
krijgen. Daartoe wordt een commissie naar Den Haag gezonden en een copie 
van het Reglement aan de Stadhouder overhandigd: 

„om desselfs goedvinden te verstaan, of in vervolg van tijd hetzelve 
Reglement soude moeten worden geobserveerdt, offwel de respective 
Classen gemortificeerd, sulkxs dat de te maken Nominatie van Burge
meesteren en Schepenen soude moeten geschieden door de gesamentlijcke 
veertig Raden. . . " 49) 

De vraag is hier of de Nominatie zal plaats hebben door alle veertig leden van 
de Vroedschap óf dat zij zal verblijven in de handen van degenen die het 
„Reglement" ondertekend hadden. De Stadhouder voelt zich echter geenszins 
gebonden aan het „Reglement" van 1713 en geeft in een brief van 9 October 1747 
te kennen: 

„dat het voorgeschreven Reglement van de beyde Classen voortaan ten 
eenen male zal cesseren; en dat de nominatie van Burgemeesteren en 
Schepen bij vervolg zal moeten worden geformeerd uyt het gehele Corps 
van de Regering..." 50) 

Er is dunkt me geen reden om zoals Vijlbrief doetS1) eraan te twijfelen of het 

47) G.A. Utrecht, Archief van de Secretarie inv. nr. 121 Resolution van de Vroed
schap. 24 juli 1713. 
48) van der Aa, Deel IX, p. 166. 
49) G.A. Utrecht, Archief der Secretarie inv. nr. 121, Resolutiën der Vroedschap, 
21 augustus 1747. 
50) G.A. Utrecht, Archief der Secretarie inv. nr. 121 Resolutiën der Vroedschap, 
10 October 1747. 
51) Vijlbrief, p. 139. 
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„Reglement" van 1713 is blijven voortbestaan. De Stadhouder heeft vanaf 
zijn aanstelling steeds vastgehouden aan de rechten die het „Regeringsregle
ment" van 1674 hem in het gewest verleende. Het „Reglement" van 1713 was 
daar ten enenmale mee in strijd: immers waarom zou de Stadhouder zich beper
kingen opleggen t.a.v. de candidaatstelling voor de vervulling van ambten in de 
Stad Utrecht? 
In 1759 echter komt binnen de Utrechtse Vroedschap een nieuw Contract van 
Correspondentie tot stand. 
Vierentwintig Utrechtse Vroedschappen nemen er aan deel. 
Willem Nicolaas Pesters, die zelf geen zitting in de Vroedschap heeft, staat 
aan het hoofd van deze Correspondentie die hem bij de Patriotten zo berucht 
zal maken en hem een plaats in de vaderlandse geschiedenis zal verzekeren. 
Over deze Correspondentie doet in 1782 een Patriots pamfletschrijver een boekje 
open: 

„De dood van Mevrouw de Princesse wel voorzien zynde, moest men 
zyn banden vastleggen; het was niet genoeg dat onze Regenten zich aan 
den Stadhouder verbonden zagen door dat gehaatte Reglement van 1674; 
men moest de gelegenheid waarnemen om dien band nog nader te doen 
knellen, en daartoe bereidde den EXoverste (i.e. Pesters) met behulp van 
de Heer Woertman, by voorraad een Reglement tot oprechting van een 
Correspondentie van twee maal twaalf Heeren . . . 
Zoo ras de Dood van Mevrouw de Princes (i.e. de Gouvernante Anna) 
daar was, deed hy Exoverste eenige van de jongste Raaden uit de Vroed
schap ten zijnen Huize komen, dien hy het voorgeschreeve Reglement 
heeft voorgehouden en doen teekenen, terwijl hy eenige van de Oudste 
Heeren aan een ander Huis en wel van de nu oud-Burgemeester Van 
Buuren, heeft doen te zamen komen, die hy evenals de voormelde jonge 
Heeren, dat Reglement aldaar heeft voorgedragen en doen teekenen. 
Van een zoodanig kunstje bediende hy zig, om onder het Hertogelijk 
Bestier, geduurende de minderjarigheid van den Prince zig van Regenten, 
immers van de meerderheid derzelve te verzekeren. 
Hij presideerde altoos in de Correspondentie der jongere Heeren en deed 
hen op de voort te brengen zaaken, na zijn goedvinden besluiten; dit ge
daan zijnde bragt hy hetzelfde over in de Correspondentie van de oudere 
Heeren en maakte voorts met hen overleggingen om de zaaken overeen
komstig zijn plan in de Raad tot beslag te brengen... 
Het is zedert de instelling van deeze Correspondentie, dat men den Ex-
oversten heeft genoemd DE KOETZIER of de ZWEEPVOERDER van 
het TWEEMAAL TWAALF-SPAN". &) 

Het doel van deze Correspondentie kan niet anders geweest zijn dan de ver
zekering van de rechten van de Stadhouder in het gewest in deze in dynastiek 
opzicht zo precaire jaren. Na de dood van de Stadhouder in 1751 overlijdt nu 
in 1759 zijn vrouw, de Gouvernante Anna, twee minderjarige kinderen achter
latend, Princes Caroline 16 jaar en Prins Willem V 10 jaar oud. 
In samenhang met de Voogdijregeling, die nu van kracht wordt, is het Contract 

52) G.A. Utrecht, Bibliotheek 1129 (pamflet) 
..Biographia Ultrajectina of Guide Legende van de Stichtse Sinterklaas" Deel II, p. 12. 
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van Correspondentie, dat in 1759 binnen de Vroedschap van de Stad Utrecht 
wordt opgericht een belangrijk middel om de Stadhouderlijke rechten veilig 
te stellen. In het licht van wat hiervoor (p. 35-38) over de houding van de 
Utrechtse Vroedschap verteld is, kan het niet verwonderen dat van de kant van 
de Stadhouder omgezien wordt naar middelen om de greep op de Stad te be
houden. 
Ook voor de positie van de Stadhouder in de Utrechtse Statenvergadering is 
de Stad Utrecht van grote betekenis, zoals wij gezien hebben (p. 40) en zoals wij 
nog zullen zien (p. 58). 
Het politieke aspect van deze Correspondentie is dan ook opvallend en ver
klaart tegelijkertijd hoe Willem Nicolaas Pesters, hoewel hij geen lid van de 
Utrechtse Vroedschap is, toch aan het hoofd kan staan van een Correspondentie 
binnen dat College. 
Op de structuur van de Correspondentie van 1759 kan ik hier niet ingaan. 53) 
Wel moet vermeld worden dat de Correspondentie een lang leven beschoren 
is geweest. Als in 1766 Prins Willem-V zelf de uitoefening van zijn Stadhouder
lijke rechten ter hand neemt blijft de Utrechtse Correspondentie voortbestaan 
met Willem Nicolaas Pesters aan het hoofd. 
Degenen die tijdens zijn minderjarigheid de zaak van de Stadhouder in de af
zonderlijke gewesten hadden gediend geven hun machtpositie niet licht prijs 
aan de nu 18-jarige Prins. 
Het karakter van Prins en de afhankelijkheid van zijn vertrouwelingen bren
gen mee dat hij zich, meerderjarig geworden, van deze vertrouwelingen niet 
ontdoet. 
Zó blijft Willem Nicolaas Pesters ook na 1766 de Utrechtse Vroedschap be
heersen en alleen de Patriotse woelingen in de jaren tachtig zullen aan die ge
steldheid van zaken een eind maken. 

De erfelijkverklaring van het Stadhouderschap en de 
aanvullende voogdijregeling in de provincie van Utrecht 
1747 -1754 

De politieke betekenis van Jan en Willem Nicolaas Pesters bereikt haar hoogte
punt in de jaren 1759-1766. Beiden zien erop toe dat de rechten van de Stad
houder in gewest en stad Utrecht gedurende deze feitelijk Stadhouderloze jaren 
onverkort gehandhaafd blijven. 
De middelen daartoe waren gegeven in de Resolutie, door de Staten van Utrecht 
aangenomen op 17 april 1754 „rakende de Voogdije of Waerneminge van het 
Erf stadhouderschap, Kapitein- en Admiraelschap Generaal deser Provincie". 
Alvorens over te gaan tot de bespreking van dit voor de geschiedenis van het 
gewest zo belangrijke stuk, is het dunkt me op zijn plaats een ogenblik stil te 
staan bij de totstandkoming van de Resolutie, op 10 januari 1748 in de Utrecht
se Statenvergadering genomen met betrekking tot de Erfelijkverklaring van 
het Stadhouderschap in deze provincie. De Resolutie van 1754 immers moet be
schouwd worden als een aanvulling daarop. 

53) Mogelijk heeft de „correspondentie" van 1713 geheel of gedeeltelijk als voorbeeld 
gediend. 
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In de Resolutie van 10 januari 1748 wordt het Stadhouderschap en Kapitein-
en Admirael Generaelschap erfelijk verklaard, zowel in de mannelijke als in de 
vrouwelijke lijn. Dit laatste was zonder meer een novum en betekende onge
twijfeld een versterking van de positie van de Stadhouder en zijn familie. 
De zaak komt het eerst in het College van Geëligeerden ter sprake op voorstel 
van de Heer van Giessenburg. In de vergadering van 23 October wordt besloten 
de Erfelijkverklaring in de vergadering van de Staten te brengen. Inmiddels 
wordt op 16 november van dat jaar door de Staten van Holland en West-
Friesland tot de Erfelijkverklaring in de vrouwelijke en de mannelijke lijn be
sloten. 

Deze nu, zenden aan de Geëligeerden een afschrift54) van hun Resolutie verge
zeld van een brief met de aanbeveling een dergelijke Resolutie ook in Utrecht te 
doen aannemen. Het antwoord van de Geëligeerden is op zijn zachtst gesproken 
ietwat korzelig; refererend aan een toespeling op „goede Nabuurschap en Intel
ligentie tussen de twee Provincie" in de brief van de Staten van Holland, 
antwoorden zij: 

„Wij mogen en kunnen met meer genoegen voorbeelden van latere tijden 
gedenken, wanneer wij als vrienden en Naburen hebben geharmonieerd 
en U. Ed. Gr. Mog. zig zoveel aan onze concurrentie hebben laten gele
gen zijn, dat in zaken van belang niets hebben willen doen zonder alvorens 
met ons te communiceren. 
Het was te wenschen geweest, Ed. Gr. Mo. Heeren, dat in het geval, nu 
voorhanden zijnde, hetzelve ook had kunnen geschieden en dat in een zaak 
van dat gewigt en waervan het behoud en het welzijn van de Republiek 
het waer en eenig oogmerk is, met gelijke schreden was geprocedeert en 
het niet mögt schijnen dat de ene Bondgenoot den andere wil vervangen 
en alleen de roem van navolging overlaten".55) 

Op 18 december 1747 bewilligen de Geëligeerden in de Erfelijkverklaring van 
het Stadhouderschap en Kapitein- en Admiraelschap Generael op de voet als 
dit in de Hollandse Statenvergadering gebeurd was. 
Ook in de Utrechtse Vroedschap ging het met de Erfelijkverklaring niet „van 
het leien dakje". Op 17 October 1747 wordt in dit college hieromtrent een 
voorstel gedaan door: C. B. Albinus die sedert 12 October van dit jaar zitting 
in de Vroedschap had. 
Dit optreden van „onze Benjamin" zoals Burgemeester Stoetwegen de voorstel
ler noemt, leidt tot verhitte „disputen" in de vergadering56). In navolging van 
het besluit van Geëligeerden wordt op 6 januari 1748 door de Vroedschap de Re
solutie op het Erfstadhouderschap aangenomen,57) echter bij afwezigheid van 
„de jongste Vroedschap" Albinus. 
Deze voelt zich hierdoor zo gegriefd dat hij zich zet tot de opstelling van een 
„Protest", hetgeen voor Burgemeester Stoetwegen aanleiding is voor het ver-

54) R.A. Utrecht, Archief Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van Resolu
tion genomen door de Heren Geëligeerden, Brief dd. 18 november 1747. 
55) R.A. Utrecht, Archief der Staten van Utrecht inv. nr. 722 Prothocolle van Reso
lution genomen door de Heren Geëligeerden, 18 december 1747. 
56) Hardenbroek, Deel I p . 4. 
57) G.A. Utrecht, Archief der Secretarie inv. nr. 121 Resolutiën der Vroedschap 
6 januari 1748. 
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vaardigen van een „Contra-Protest". Bij de inhoud van deze „Protesten" 57) wil 
ik niet stilstaan. Wél blijkt uit een en ander dat de Erfelijkverklaring een omstre
den punt is. In het licht van wat in het voorgaande over de positie van de Stad
houder gezegd is behoeft dit niet te verbazen. Niettemin wordt door de Reso
lutie van de Staten van Utrecht d.d. 10 januari 1748 de Erfelijkheid van het 
Stadhouderschap in de mannelijke en de vrouwelijke lijn ook in dit gewest, een 
feit. 
In 1751 na de dood van de Stadhouder Willem IV wordt de Erfelijkverklaring 
van het stadhouderschap effectief in de vrouwelijke lijn. Prinses Anna van 
Hannover, weduwe van Willem IV neemt de uitoefening der Stadhouderlijke 
rechten ter hand onder de titel van Gouvernante. 
In de erfopvolging van haar kinderen in geval van minderjarigheid, was toen 
nog niet voorzien. In de eerste jaren van haar bewind brengt de Gouvernante 
nu in de verschillende gewesten een aanvullende voogdijregeling tot stand. 
Aan deze aanvullende voogdij regeling is onlangs aandacht geschonken door 
N. A. Bootsma, die in zijn boek „De Hertog van Brunswijk", er een hoofdstuk 
aan wijdt. Ongetwijfeld hebben deze aanvullende voogdijregelingen in de vader
landse historiografie niet de aandacht gekregen die zij verdienen.58) Voor de 
continuïteit van het Oranje-bewind zijn zij van het grootste belang. 
Uit de structuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden volgt dat voor 
ieder gewest een afzonderlijke regeling tot stand moest worden gebracht. In het 
kader van dit onderzoek is het vanzelfsprekend, dat alleen aan de voogdijrege
ling voor het gewest Utrecht aandacht wordt geschonken. Over de totstandko
ming van de regeling in dit gewest schrijft Bootsma: 

„Tegenover de republikeinen, van wie van Tuyll van Serooskerken heer 
van Zuylen de voornaamste was, stonden de vertrouwelingen van de 
Prinses; d'Ablaing van Giessenburg en Pesters van Cattenbroek uit het 
Lid der Geëligeerden en D. Woertman, vroedschap der stad Utrecht . . . 
Ook hier kwam dus de oppositie vooral van de Ridderschap. De heren 
Edelen hadden in 1752 gemeend, naar voorbeeld van hun Hollandse 
collegae, het initiatief te moeten nemen bij het ontwerpen van een voog
dij-regeling en in de toen geïnstalleerde commissie ad hoc geven zij ook 
volledig de toon aan. . . 
Toen de Prinses besloot zich ook in Utrecht met de voogdij te gaan be
moeien, blijkbaar dus in de zomer van 1753, dacht zij er natuurlijk niet 
over met deze Commissie in zee te gaan. 
D'Ablaing en de zijnen kregen de opdracht een plan op te stellen naar het 
Hollandse voorbeeld".39) 

Wat Bootsma hier opmerkt over de „oppositie van de Ridderschap" is van 
belang voor het inzicht in de verhouding tussen de drie Leden van de Staat in 
de Utrechtse Statenvergadering. 

57) „Contra-Protest en Beklag van Mr. Hendrik Assuerus Wttewaall, Eerste Burge
meester der Stad Utrecht, tegen het: 
Protes van de Heer C. B. Albinus. alderjongsten Raad in de Vroedschap derselver Stad 
van de 22 Januari 1748". 
Universiteitsbiblotheek Utrecht, Verzameling Pamfletten, niét gecatalogiseerd. 
58) Bootsma, p. 59. 
59) Bootsma, p. 132. 
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Voor het ogenblik echter is het belangrijk vast te stellen dat de Utrechtse voog
dijregeling het werk is geweest van enige vertrouwelingen van de Prinses. 
Op 17 april 1754 wordt in de Utrechtse Statenvergadering de „Resolutie om
trent de Voogdije over den Onmondigen Heere Erfstadhouder" aangenomen. 
Pas bij de inwerkingtreding in januari 1759 na het overlijden van de Gouver
nante Anna, wordt de regeling gepubliceerd.60) 
Wat nu de inhoud van de voogdijregeling zelf betreft, zij begint met de meer
derjarigheid vast te stellen: 

„op den geadimpleerden ouderdom van achttien jaren zulks dat zijne of 
hare Hoogheid alsdan ipso facto zal worden gehouden te hebben aange
treden en gesteld te zijn in de dadelijke Exercitie van de Digniteiten en 
Charges van Erfstadhouder en Kapitein- en Admirael Generael dezer 
Provincie". 

Vervolgens worden de Staten van Utrecht aangewezen als voogden: 
„Ten opzichte v a n . . . de Voogdije of Waernemige van het Erf stadhou
derschap, Kapitein- en Admiraelschap Generael dezer Provintie is goedge
vonden en verstaen dat deselve by hunne Ed. Mog. zal worden geexer-
ceerd . . . " 61) 

Wij hebben vroeger (p. 40) gesteld dat de machtspositie van de Stadhouder 
in het gewest Utrecht berust op de meerderheid in de Utrechtse Statenvergade
ring. 
Het eerste Lid der Staten, de Geëligeerden en het Derde Lid, de Stad en Steden 
zijn door het Stadhouderlijk benoemingsrecht afhankelijk. Kon de Stadhouder 
zodoende bij zijn leven de greep op het gewest behouden, hoe werd daarin dan in 
de voogdijregeling voorzien? 
Het „vijfde Poinct" van de resolutie, „rakende het bestellen van de Regeringe 
deser Provintie" geeft daarop het antwoord: Ten aanzien van de Geëligeerden, 
die voor drie jaar zitting hebben, wordt vastgesteld: 

„Dat bij expiratie van de voorsz, tyd en vervolgens van drie tot drie jaren 
de Geëligeerde Raden aen de Heeren Staten als exererende Voogdije. . . 
zullen doen een verzoek om continuatie, welk verzoek niet zal mogen 
worden afgeslagen of daerin gedifficulteerd als met Eenparigheid der drie 
Leden van Staet en met gelijke Eenparigheid van de Regenten van ieder 
Lid in het bijzonder".62) 

Ten aanzien van het Lid der Stad en Steden dat voorkomt uit de Vroed
schappen van respectievelijk de Stad Utrecht en de Steden Amersfoort, Mont-
foort, Rhenen en Wijk bij Duurstede, die jaarlijks benoemd worden, wordt 
vastgesteld dat: 

„De Raed, of Vroedschap der voorsz. Stad en Steden door hunne Ed. 
Mog. in hunne meergemelde kwaliteit alle jaren worden gecontinueerd 
en niet als bij Eenparigheid van de drie Leden van Staet en gelijke Een
parigheid van Regenten van ieder Lid in het bijzonder, veranderd mogen 
worden".63) 

60) Nederlandsche Jaarboeken 1759 Deel I. p. 321. 
61) Nederlandsche Jaarboeken 1759. Deel I p. 325. 
62) Nederlandsche Jaarboeken 1759, Deel J p. 330. 
63) Nederlandsche Jaarboeken 1759, Deel I p. 331. 
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Samenvattend kunnen wij stellen dat door middel van deze twee bepalingen 
uit de voogdijregeling, de samenstelling van genoemde twee Leden van de 
Utrechtse Statenvergadering „bevroren" wordt voor de duur van de minderja
righeid. Formeel zijn veranderingen binnen deze Leden van Staat wel mogelijk 
maar de vereiste „Eenparigheid" verleent aan ieder afzonderlijke „Regent" een 
absoluut veto-recht, dat tegen iedere verandering binnen één der drie Leden van 
Staat gebruikt kan worden. 
Wanneer wij nu bedenken dat sedert 1753 (p. 47) in het College van Geëligeer-
den het Stadhouderlijk gezag overheerst en dat in 1759 bij inwerkingtreding van 
de voogdijregeling, de Utrechtse Vroedschap door middel van het Contract van 
Correspondentie van Willem Nicolaas Pesters aan banden gelegd wordt, dan 
is het duidelijk dat de provincie Utrecht, óók tijdens de minderjarigheid van de 
Stadhouder in het „Stadhouderlijke vaarwater" gehouden kon worden, door de 
vorming van een meerderheid. 
Formeel is de positie van de Staten van Utrecht, die als voogden in de rechten 
van de Stadhouder zijn getreden, nu ongelofelijk sterk; alleen de „Eenparig
heid" die in bovengenoemde belangrijke zaken vereist wordt, ondermijnt deze 
positie tot in haar diepste diepten. 
Immers: de vereiste „Eenparigheid" garandeert de eerdergenoemde bevrie
zing" van de constellatie zoals die bij het leven van de Gouvernante was en de 
meerderheid, die toen in Utrechtse Statenvergadering gevormd werd door het 
Lid der Geëligeerden + het Lid der Stad en Steden, zou ook na haar dood ge
vormd kunnen worden. 
Tegelijkertijd wordt in 1759 het systeem der „Contracten van Correspondentie", 
voor zover het de Stad Utrecht betreft, een middel in de hand der Stadhou
dersgezinden om een groot bestuurscollege als de Vroedschap van Utrecht, on
der controle te houden. 
Er is in Utrecht dan ook geen sprake van een omwenteling in anti-Stadhouder
lijke of „Staatsgezinde" zin, gedurende de minderjarigheid van Willem V in 
de jaren 1759-66. 
De visie op deze periode in de verschillende handboeken behoeft zoal geen 
revisie dan toch wat meer nuance, zeker voorzover het de provincie Utrecht 
betreft. Japikse schrijft in zijn „Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis 
van Nederland" over deze jaren: 

„De hoofdzaak was, dat in de gewesten de bevoegdheden van het Stad
houderschap voor de verderen duur van de minderjarigheid van Willem 
V door de Staten als politieke voogden waargenomen d.w.z. als in Stad-
houderloze tijden geregeld werd: de regenten kregen dus de eigenlijke 
macht weer in handen.".64) 

De voorstelling van zaken die Geyl in zijn „Geschiedenis van de Nederlandse 
Stam" geeft, komt met die van Japikse overeen: 

„Van 1759 tot 1766 werd het stadhouderlijk regiem, dat Anna met zo'n 
drift en ijver, zij het met zo weinig succes, in zijn volheid had zoeken 
te bezwaren, feitelijk doorbroken. De magistraatsbestellingen, waarvan 
zij een straffe teugel op de regenten had gemaakt, kwamen weer aan de 

64) Gosses, I. H. en Japikse, N., Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van 
Nederland. 's-Gravenhage 19473, p. 671. 
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steden zelf; de regeringsregelementen werden opgeschort. De regenten 
kregen voor die korte spanne tijds hun in 1747-48 veloren vrijheid terug". 
65) 

Wij hebben hierboven (p. 45-46) gezien dat de Utrechtse Vroedschap in 1759 
wel onder zeer speciale voorwaarden „haar vrijheid terugkreeg". De „Corres
pondentie" van Willem Nicolaas Pesters beperkte deze terdege en van een terug
keer naar de toestand van vóór 1747 kan misschien naar vorm maar zeker niet 
naar inhoud, sprake zijn. 
Het Stadhouderschap beleefde kort na het herstel in 1747, in dynastiek opzicht, 
kritieke jaren. In het bovenstaande hoop ik duidelijk gemaakt te hebben hoe 
het Stadhouderschap deze crisis in de Provincie Utrecht met succes heeft kun
nen doorstaan. 
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„De Hœve" te Bilthoven. 

door Mr. P. H. Damsté 

1 
Het onderzoek naar de opeenvolgende eigenaren van een huis of landgoed 
kan een boeiende bezigheid zijn, haast even boeiend als het opkweken van 
een stamboom, en het resultaat kan dikwijls zijn waarde hebben als naslag
werk; als pure lectuur is zo'n overzicht-zonder-meer meestal vrij ongeniet
baar. Dit wordt pas anders wanneer bij de verervingen of verkopingen een 
persoonlijk element aanwezig is dat op enigerlei wijze het onderwerp voor 
de lezer verlevendigt. Maar ook is het mogelijk dat onze belangstelling wordt 
gaande gehouden doordat in de geschiedenis van een bezitting bijzondere rechts
figuren optreden. Mede daardoor kan het overzicht tot ons gaan spreken, 
al zijn de avonturen in dit geval van juridische of wel quasi-juridische aard. 
Ik heb gemeend dat de zakelijke lotgevallen van een bekende bezitting in 
het huidige Bilthoven door hun hier en daar opmerkelijk karakter de publi
catie rechtvaardigen van een onderzoek als hierboven bedoeld en moge daar
voor hier de aandacht vragen. 

Halverwege De Bilt-Bilthoven, tegenover de rijkspolitieschool „De Varen-
kamp", slaat een particuliere maar openbare boslaan af van de Soestdijkse-
weg. Gaat men deze laan, die geen naam heeft, in, dan krijgt men aan zijn 
linkerhand eerst „De Berenpan" van ons medelid Jhr. Th. Roëll en daarna het 
complex „De Hoeve". Het belangrijkste en oudste bestanddeel hiervan is een 
boerderij met ter linkerzijde een aangebouwd woonhuis. De boerderij heeft 
een ingemetselde steen met de datum 12 Julij 1855. Boerderij en woonhuis 
samen maken uiterlijk de indruk van een landhuis. Rechts van de boerderij 
en los daarvan bevindt zich nog een moderne woning van de jachtopziener-
boswachter van het landgoed „Noord-Houdringe" en op het tweede plan staan 
de nodige bijgebouwen als schuren, stallen, garage, enz. Het geheel ligt daar 
vrij onopvallend, wat van de weg af en door kleur en materiaal weinig af
stekend bij de omgeving. Het wit van de luiken is het enige wat het oog treft. 
Tot 1807 is „De Hoeve" een opzichzelf staande bezitting geweest, in welk 
jaar de toenmalige eigenares, de stad Amersfoort, haar in openbare veiling 
bracht. Zij bestond toen uit „een huizinge, hof en hofstede met omtrent 50 
morgen bouw-, weiland en heetveld". i) Koper werd voor ƒ 9550,— de eige
naar van „Houdringe", Pieter Hieronymus van Westreenen van Themaat, die 
er zijn landgoed mee vergrootte. Hij verkocht dit, na verscheidene andere uit-

1) Transporten, plechten en andere scabinale acten voor het gerecht van Oostbroek 
en De Bilt. Rijksarchief Utrecht (R.A.U.). Catalogus der rechterlijke archieven num
mer 1351. 
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Situatie van „De Hoeve" te Bilthoven anno 1970. 

breidingen, in zijn geheel in 1842 aan Jhr. J. C. W. Fabricius van Leyenburg. 
Nadat deze in 1881 was overleden werd het grootste deel van het achter
terrein van „Houdringe", wij zouden nu kunnen zeggen het Bilthovense ge
deelte, in 1884 verkocht aan J. de Jong Schouwenburg te Amsterdam. Ook 
nu nog behoort „Noord-Houdringe", waarvan „De Hoeve" deel uitmaakt, toe 
aan diens nakomelingen, de Erven H. J. de Jong Schouwenburg. Zij hebben 
de boerderij met 17 hectare bouwland verpacht aan Joh. Buijs. Het aange
bouwde woonhuis is niet verhuurd. De familie De Jong Schouwenburg gebruikt 
dit zelf als logeergelegenheid. De afzonderlijke dienstwoning is het huis van 
de jachtopziener-boswachter A. J. Hegeman en diens gezin. 
De oudst bekende vermeldingen van „De Hoeve" dateren uit de 15e eeuw. 
In een oorkonde van 1 Februari 1426 machtigt „Jacob heer van Gaesbeke, 
van Apkoude, van Putte ende Strijen, Erfmairscalc van Henegouwen" zijn 
neef Ghijsbert van Limbeeck om namens hem te verkopen „eenre hofstede 
mit zueven morghen lants, gheheten die Hoeve, geleghen by der bilt in Sunte 
Nyclaes kerspel in des abds gericht van Oesbroeck".2) Ten behoeve van deze 
verkoop staan Ghijsbrecht Gheilinck en Otte Jacobsz op 1 Maart 1426 aan 

2) R.A.U.. Catalogus van de archieven der Kleine Kapittelen en Kloosters (K.K.K.) 
nummer 693 x. 
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„De Hoeve" omstreeks 1910. Het voorerf is sindsdien nogal veranderd. De bomen links 
zijn verdwenen en ook de paden zijn er niet meer. Tegenwoordig is door hoog gras en 
opslag een foto van dezelfde plaats af niet goed meer mogelijk. 

Ghijsbert van Limbeeck af „die huer ende pacht ende bruycweer vander hof
stede mitten gheboemte ende mit seven morghen lants die gheleghen sijn after 
die bilte daer Daem in den Hoeven plach te wonen".3) Of Van Limbeeck 
daarop „De Hoeve" rechtstreeks aan het klooster Vredendaal heeft verkocht 
laat zich niet meer nagaan, maar wel blijkt dit klooster korte tijd later eigenaar 
te zijn. In een oorkonde van 4 November 1445 verklaart Timan Ghijsbertsz 
tegen drie Beijerse guldens 's jaars in eeuwige erfpacht van het klooster 
Vredendaal ontvangen te hebben de hofstede met de zeven morgen land ge
heten de Hoeve „teynden die bilt noertwert op daer men te Hees wert gaet, 
ende oec noch vijf marghen lants daer ie den convente van Vredendael voerscr. 
den vryen eyghendom of ghegheven heb, daer die hofstede mitten seven 
marghen lants voerscr. midden in gheleghen is".4) Een enkel woord van toe
lichting om deze tekst te verduidelijken. 

Van de weg die men „te Hees wert gaet" is - mirabile dictu, zeker voor een 
plaats als De Bilt - het eerste stuk, ter lengte van ongeveer twee kilometer, 
nog in wezen. Het is het brede bospad, dat, beginnende bij het tolhuis, onder-
langs de Soestdijkseweg loopt met aan de andere kant de nieuwe ijsbaan, na een 
paar honderd meter iets naar rechts afbuigt en eindigt nabij de Boslaan in 
Bilthoven. Tot voor kort kon men het pad nog 500 meter verder volgen tot 
waar het naast de Julianaschool uit kwam op de Julianalaan.5) Op dit punt 
was vroeger een splitsing. Rechtuit ging men naar Soest (Hees), rechtsaf naar 
Amersfoort. Van de weg naar Soest is in het intensief geëxploiteerde Bilt-

3) R.A.U., K.K.K. nr. 692. 
4) R.A.U., K.K.K. nr. 694. 
5) Dit gedeelte van de weg naar Hees is nu verdwenen door het in uitvoering komen 
van het gemeentelijke bestemmingsplan ..Bilthoven-Centrum II". 
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hoven-Noord niets meer terug te vinden. Aan de weg naar Amersfoort beant
woorden vrijwel de tegenwoordige Julianalaan en Paltzerweg. Het is vanwege 
deze vertakking dat we de weg naar Hees, die in vroeger eeuwen zo'n belang
rijke intercommunale functie vervulde, zowel met Soesterweg als met Amers-
foortseweg vinden aangeduid. Het getuigenis van een 62-jarige in De Bilt ge
boren en getogen tuinman van „Jagtlust" in 1782, dat hij de weg die men 
naar Hees rijdt nooit anders heeft horen noemen dan „de Oude Soesterweg" x) 
behoeven we dan ook niet al te streng te nemen. Bij de autochtone Biltse be
volking van vandaag, voor zover nog aanwezig, staat de weg naar Hees be
kend onder de naam „Schapendrift", ongetwijfeld een tot ver in de 19e eeuw 
nog functionele naam; nu nog slechts een historische, sinds met de hei ook de 
schapen zijn verdwenen. Het is overigens jammer dat juist het gedeelte van 
de Schapendrift dat tussen „De Berenpan" en „De Hoeve" doorloopt niet 
meer toegankelijk en nauwlijks meer herkenbaar is. (Zie situatietekening.) 
„Vredendaal" was een omstreeks 1400 gesticht mannenklooster, gelegen ter 
Zuidzijde van de straatweg tussen Utrecht en De Bilt, ongeveer op de hoogte 
van het tegenwoordige Steinenburg. Het nam de orde aan van de reguliere 
kanunniken van Sint Augustinus en werd in 1419 ingelijfd bij de Windeshei-
mer congregatie. In de nacht van 29 op 30 April 1528 werd het klooster 
door Gelderse troepen in brand gestoken. Het werd niet opnieuw opgebouwd 
maar de kloosterlingen werden overgeplaatst naar het klooster van Sint Jan 
in Amersfoort, krachtens een beschikking van de elect Hendrik van Beieren 
van 11 Mei 1529.6) De weinige conventualen die nog in dit Amersfoortse kloos
ter waren, werden mede onder de prior van Vredendaal gesteld. Behalve de 
bewoners gingen ook alle bezittingen van Vredendaal over naar St. Jan, o.a. 
dus „De Hoeve". Hoe groot dit goed toen was weten we niet, maar het archief 
van Vredendaal bevat enige oorkonden van na 1445 en voor 1529 waarbij de 
hofstede met aangrenzende stukken grond werd uitgebreid. Zo draagt Hildewer 
Willem Jansz weduwe op 2 Augustus 1451 via de abt van Oostbroek aan Vre
dendaal een stuk land over „daer boven naest ghelant is den Amersfoertschen 
wech die men rijt te Hese wart ende beneden Jan Pots erfghenamen", in ge-
mengder voor met Vredendaal en met Peter Jansz en Jan Willemsz.7) De bei
de laatstgenoemden dragen gelijktijdig een stuk land over, gelegen als het voor
gaande en in gemengder voor met Vredendaal en met genoemde Hildewer.7) 
Op 20 September 1486 doet Geertruit Timan Ghijsbertsz weduwe voor zich 
en haar kinderen afstand van de erfpacht die haar man in 1445 had ontvan
gen. 4) Op 22 Maart 1493 verkoopt Peter van Sconenberch aan Vredendaal 
een stuk heetveld, „leggende teynden die bilt aen die wech die men vaert te 
Heess, daer oestwert naest ghelegen is mijns heren meent van Utrecht ende 
westwert dat convent van Vredendael".8) En tenslotte dragen op 24 Novem
ber 1515 Elsabee Willem Jansz weduwe en haar kinderen aan Vredendaal over 
vier morgen land „geheten dat Roylant, by des abts voers. goeden geheten nye 
veen".9) Wanneer we bedenken dat de oude naam voor „Jagtlust", het gemeen-

6) R.A.U. K.K.K. nr 677 
7) R.A.U. K.K.K. nr 687 
8) R.A.U. K.K.K. nr 695 
9) R.A.U. K.K.K nr 689 
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tehuis van De Bilt, is „de Uithof te Nieuwveen", dan ligt het voor de hand 
te veronderstellen dat de vier morgen in laatstgenoemd transport ook nabij 
„De Hoeve" gelegen zullen hebben. 
Nadat in 1529 Vredendaal met al zijn bezittingen was opgegaan in het kloos
ter van St. Jan te Amersfoort - voluit heette dit klooster Sint Jan de Dooper 
en Sint Jan d'Evangelist - heeft dit laatste nog vijftig jaar een zelfstandig be
staan gevoerd. Op 28 Juni 1580 stelden de Staten van Utrecht een Ordre op de 
geestelijkheid en haar goederen vast, waarbij zij o.a. besloten enige gedeputeer
den aan te stellen die toezicht zouden moeten uitoefenen op alle eigendommen 
van de kloosters, zodat die goederen behoorlijk onderhouden, bestuurd en be
waard zouden worden.10) In een instructie voor deze gedeputeerden van 29 Juli 
1581 werd bepaald dat zij moesten toezien dat de conventen een solide rent
meester aanstelden dien zij, gedeputeerden, de eed zouden moeten afnemen. 
Van de kloosterbezittingen zou niets vervreemd of bezwaard mogen worden 
Zonder fnf^Sfp.mmincr van r\e- "staten n o o p r c t o cton/1 J p r Ctn(-a„ A~ o „ ^ r ; „ ö „ _ j a „ 
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had tegen de Ordre belangrijke bezwaren, in het bijzonder waar die op de ka
pittels betrekking had. Dit leidde er toe dat in 1586 deze Ordre op diverse pun
ten werd herzien bij het „Redressement op de geestelijke goederen". De stad 
Utrecht had reeds in 1580 als haar opvatting te kennen gegeven dat haar het 
beheer toekwam over de binnen de stad en de stadsvrijheid gelegen klooster
goederen. Bij de beraadslaging over het Redressement in de Statenvergadering 
van 27 October 1586 lieten ook de andere steden, d.w.z. Amersfoort, Mont-
foort, Rhenen en Wijk bij Duurstede, blijken, dat zij hadden besloten de admi
nistratie van de binnen haar muren gelegen geestelijke goederen aan zich 
te houden. De uitvoerige onderhandelingen hierover tussen de Staten en de 
stadsbesturen brachten geen overeenstemming, maar in feite kwam het tenslot
te erop neer dat de steden haar wil wisten door te drijven. Zo nam de stad 
Amersfoort de superintendentie op zich over de goederen van o.m. het aldaar 
gevestigde klooster van St. Jan en liet die goederen door een rentmeester ad
ministreren. De hiermee ingetreden periode heeft, ogenschijnlijk vrijwel onver
anderd, meer dan twee eeuwen geduurd. Formeel bleef het klooster als rechts
persoon bestaan, ook nadat de kloosterbewoners waren uitgestorven. (Na 1580 
mochten geen nieuwe kloosterlingen meer intreden.) De landerijen en hofste
den, waaronder „De Hoeve" te De Bilt, werden geregeld voor telkens zes 
jaar verpacht. De inkomsten werden aangewend ad pios usus zoals dat heette, 
een rekbaar begrip, waaronder in het algemeen predikanten- en schoolmeesters
salarissen vielen, maar in Amersfoort bijvoorbeeld ook de kosten van onder
houd van de stadsmuren. Immers, zo redeneerde men, het is toch zeker een 
pieus streven de vijand van de enige ware kerk, de Gereformeerde, van de 
stad te weren. De superintendentie van het stadsbestuur van Amersfoort over 
het beheer van de stadsconventen groeide uit, wat een natuurlijke gang van 
zaken was, tot zelfstandige beschikkingsbevoegdheid. Het behoeft dan ook 
niet te verwonderen dat, toen Johan Frederik Mamuchet, de eigenaar van 
het landgoed „Houdringe", in 1722 een grote kaart van zijn bezitting liet 

10) Voor deze gang van zaken wordt verwezen naar D. G. Rengers Hora Siccama, 
,.De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het 
neutrale recht", Ie deel, Ut rech t 1905. 
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„Hef &ƒƒ den Hoeve" uit het Kaartenboek van hofsteden toebehorende aan de Mannen-
conventen te Amersfoort anno 1642. 
Gemeentearchief Amersfoort, inventarisnummer 617. 

maken, de landmeter-tekenaar Justus van Broeckhuijsen als belendende eige
naar aan de Noordzijde inschreef „De Heeren van Amersfoort". " ) 
Het ligt voor de hand de boven gegeven voorstelling, dat het stadsbestuur 
zich steeds meer als eigenaar van de kloostergoederen is gaan beschouwen 
en gedragen, te willen herkennen in de bewoordingen waarbij in 1807 de ei
gendom van „De Hoeve" aan P. H. van Westreenen van Themaat, de eige
naar van „Houdringe", werd overgedragen. Als transporterende partij wordt 
daarin n.l. genoemd „het Gemeentebestuur der stad Amersfoort". Toch zou
den we ons daarmee vergissen. Want, toen de stad Amersfoort in 1807 „De 
Hoeve" verkocht, deed zij dit niet als uitoefenende de rechten van het (voor
malig) klooster van St. Jan, vloeide deze daad niet voort uit de indertijd op 
zich genomen superintendentie, maar trad zij op als volledige, zelfstandige en 
legale eigenaar. Hoe en wanneer zij deze qualiteit had verworven vormt een 
hoofdstuk op zichzelf. 

/ / 
In de chartercollectie van het gemeentearchief van Amersfoort bevinden zich 
onder de nummers 1472 en 1473 twee oorkonden, uitgegeven respectievelijk door 

11) Deze kaart, eigendom van de Stichting „Het Utrechtsen Landschap", hangt in 
het gemeentehuis van De Bilt. 
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Frederik Adolf graaf van der Lippe op 18 Augustus 1717 en door diens 
zoon Simon Henrik Adolf graaf van der Lippe op 25 Augustus 1718, beiden 
successievelijk optredende als Souverein van Vianen, Ameide, etc. De beide 
oorkonden zijn voor ons onderwerp van belang en omdat de eerste in de 
tweede is opgenomen, kan ik volstaan met de tekst van de laatste hier te 
laten volgen. 

Simon Henrik Adolf, Regeerende Grave ende Edele heere van der Lippe, 
Souverain van Vianen, Ameijde, etc., Erf-burggrave van Utregt, etc. doen te 
weten, dat voor Onsen Lieven Getrouwen Mr. Wolferd van Cattenburg, stad
houder van de Leenen onser Leenhove van Vianen en Ameijde, mitsgaders 
Leenmannen ondergenoemt, gecompareerd is de heer Johan Thiens, rentmees
ter van den Mansconvente binnen Amersfoort, als hiertoe geautoriseert van 
van de heer en Regeerders der stad Amersfoort vermogens acte in dato den 
13en Januarij 1716, alhier vertoont en naar desen geregistreert, te kennen ge
vende, hoe het den hooggeboren heere Frederik Adolf, regeerende grave ende 
edele heere van der Lippe, souverain van Vianen, Ameijde, etc., Onsen heer 
Vader L: M: 12) op des suppliants requeste van datoden 16en Januarij 1717bij 
acte op dessefs residence Detmold den 18en Augusti 1717 onder sijn Excellen
ties cachet en signature gedepescheert, ende naar desen mede in Onsen Leenre-
gistre geinsereert, gunstelijk gelieft hadde van alle leenpligtigheijd te ontslaan 
een tiende gelegen in Schalkwijk in de provincie van Utrecht en leenroerig 
aan Onsen huijse van Vianen, volgens de laatste investituere van den 13en 
Junij 1691, waar bij 't convent van Vredendaal buijten Utrecht, getransfereert 
en resideerende binnen Amersfoort, reguliers ordens, daar mede is beleent, 
welke tiende gemelte heeren regeerders aan de heeren van den Capittel van 
Sinte Marie t'Utrecht hadden verkoft als vrij en allodiaal goet, en waar voor 
ook d voors. Thiende door Onsen hooggemelte heer Vader soo als in de brie
ven van investituere is gedesigneerd bij den voors. ontslagbrief is verklaart, 
onder expresse conditie, dat gemelte heeren Regeerders voor Stadhouder ende 
Leenmannen van Onsen Leenhove van Vianen, met alle vereijste solenniteijten 
in eijgendom ten behoeve van Onsen heer Vader, sijne erven ende nakomelin
gen, heeren ofte vrouwen van Vianen, souden opdragen het erve en goet ge-
noemt den Hoef, gelegen in den Geregte van de Bilt, in de geseijde provincie 
van Utrecht, omme met het selve erve en goed weder beleent te worden ten be
hoeve van de stad Amersfoort, tot alsulke heergewaden, hofregten ende leen-
pligten als de voors. Tiende van Onsen heer Vader te leen wierde gehou
den. Soo verklaarden den Comparant in sijne voors. qualiteijt ende omme te 
voldoen aan de conditie, in de vorengemelte acte vervat, met halm, handen 
ende monde ten onsen behoeven mitsgaders van Onse erven ende nakome
lingen, heeren ofte vrouwen van Vianen, in eijgedom op te dragen, over te 
geven, quijt te schelden ende te vertigten het erve en goed genoemd den Hoef, 
gelegen in den Geregte van de Bilt, in de provincie van Utrecht, bêlent ten 
Oosten de heer Canonik Dierksen,1S) ten Westen Arien Reijerts weduwe, ten 

12) L: M: = Loffelijker Memorie. 
13) De heer Dierkens of Dierquens bezat een strook land tussen de tegenwoordige 
landgoederen „Noord-Houdringe" en „Beerschoten" in. 
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Noorden de duijnen ende ten Zuijden den heer van Hoedringen, sulks Onse 
ondergenoemde Leenmannen kenden regt ende genoeg te zijn, versoekende hij 
Comparant, vermogens resolutie van de heeren regeerders der stad Amersfoort 
in dato den 25en April 1718, naar desen geregistreert, wederom daar mede in 
voegen voors. is verlijt ende beleent te worden. Soo is 't, dat wij behoudens 
Ons ende een ijgelijk sijn goet regt, door den gemelden Onsen Stadhouder we
derom verlijt ende beleent hebben, verlijen ende beleenen mits desen de 
heer Johan Thiens voornoemt, ten behoeve van de stad Amersfoord, met het 
voors. erve en goed genoemt den Hoef, gelegen ende bêlent als boven, te hou
den van Ons, Onse erven en nakomelingen, heeren ofte vrouwen van Vianen, 
d'heer Johan Thiens voornoemt, in voegen voors., tot een onversterffelijk erf-
leen ende te verheeregewaden als 't verschijnt met een ouden schild, ende soo 
voorts erffelijk, beheltelijk dat bij het overlijden van den voornoemden heer 
Johan Thiens dese bij de regeerders der stad Amersfoort wederom aan Ons 
binnen behoorlijken tijd op een ander persoon 14) sal moeten worden versogt 
ende betaald het heeregewaat en de hofregten daar toe staande... Daar dit 
geschiede waren bij, aan ende over Elisa Gordon, Wolferd Louis van der Waal 
ende Henrik van Westervelt, Leenmannen, ende ten oirkonde deses hebben 
Wij Ons zegel hier onder aan doen hangen den 25en Augusti 1718. 

Door het huwelijk van Jenne van Vianen met Walraven van Brederode ver
erfde de heerlijkheid van Vianen, na de dood van Jenne's vader in 1418, 
op de Brederodes. Toen de ongehuwde Wolferd van Brederode in 1679 over
leed, kwam zij, wederom door vererving, via het geslacht van de graven Van 
Dohna, in 1700 aan Simon Henrik graaf van der Lippe, vader en grootvader 
van de geciteerde Frederik Adolf en Simon Henrik Adolf. De heren van 
Vianen noemden zich door de eeuwen heen souverein, omdat zij het standpunt 
innamen aan niemand ondergeschikt te zijn. Zij verklaarden hun goederen al
leen te houden „van de Godt van hemelrijk, zonne en maan." 1!>) 
Uit de bovenstaande tekst blijkt dat de stad Amersfoort, die een tiend onder 
Schalkwijk in leen hield van de heer van Vianen, deze tiend als allodiaal goed 
aan het kapittel van Sint Marie te Utrecht had verkocht. Dit kon natuurlijk 
niet en Amersfoort vroeg, om de verkoop toch doorgang te kunnen laten 
vinden, aan de heer van Vianen alsnog om defeodalisatie van de tiend. Fre-
derik Adolf beschikte op 18 Augustus 1717 gunstig op dit verzoek, maar 
stelde daarbij als voorwaarde dat de regeerders van Amersfoort hiervoor in 
de plaats een ander goed waarover zij de beschikking hadden aan hem, de 
heer van Vianen, in eigendom zouden overdragen om daarmee dan vervolgens 
weer door hem te worden beleend tegen de zelfde heergewaden, hofrechten 
en leenplichten als ten aanzien van de tiend hadden gegolden. Als object van 
dit nieuwe zgn. feudum oblatum aanvaardde de leenheer „De Hoeve" in het 
gerecht van De Bilt.16) Nadat Frederik Adolf in 1718 was gestorven verzocht 

14) Een leen werd steeds ten name van een natuurlijk persoon gesteld. 
15) Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren. XVIIe deel. p. 513. Amsterdam. 1749. 
16) Dr. W. van Iterson heeft op deze leensverwisseling reeds de aandacht gevestigd 
m zijn artikel „Open huizen en ridderhofsteden in het Nedersticht" in het Jaarboekje 
van Oud-Utrecht van 1955, pp. 96 en 97. 
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de stad Amersfoort aan zijn zoon en opvolger als souverein van Vianen, 
Simon Henrik Adolf, wederom met „De Hoeve" te worden beleend, wat dan 
met bovenstaande acte van 25 Agustus 1718 is geschied. Uit deze oorkonde 
blijkt, dat de stad Amersfoort ook die tiend onder Schalkwijk, als leengoed 
dan, te danken had aan het klooster Vredendaal. Er staat immers „een tiende 
gelegen in Schalkwijk in de provincie van Utrecht en leenroerig aan Onsen 
huijse van Vianen, volgens de laatste investituere van den 13en Junij 1691, 
waar bij 't convent van Vredendaal buijten Utrecht, getransfereert en resi-
deerende binnen Amersfoort, reguliers ordens, daar mede is beleent..." Het 
lijkt vreemd, dat bij een belening in 1691 nog steeds wordt gesproken van het 
klooster Vredendaal, dat al in 1529 definitief was opgeheven en waarvan de 
naam overigens ook nooit meer werd gebruikt. We zullen dit aan het conser
vatisme van de leenadministratie moeten toeschrijven. Maar ook wijst die be
naming erop dat het leen van die tiend onder Schalkwijk reeds van oude datum 
moest zijn en wel van vóór 1529. Men was op het Algemeen Rijksarchief 
zo vriendelijk een bevestiging hiervan voor mij te vinden in het leenregister van 
Walraven van Brederode als heer van Vianen, waarin een beleningsacte van de 
tiend ten behoeve van het convent van Vredendaal voorkomt van 16 Juni 
1521. " ) 

Om nu tot „De Hoeve" terug te keren, dit goed werd dus, zoals wij boven 
zagen, in 1717 eigendom van de heren van Vianen, waarbij de vorige eigenaar -
als zodanig gedroeg zich de stad Amersfoort - ermee werd beleend. Dat de 
Staten van Holland in 1725 de heerlijkheid Vianen met al haar rechten en eigen
dommen van Simon Henrik Adolf graaf van der Lippe kochten toen zij in ande
re vreemde handen dreigde over te gaan,18) bracht in de positie van de stad 
Amersfoort als leenman geen verandering. De leenverhouding tussen de Staten 
en de stad Amersfoort vond haar einde door de Staatsregeling voor het Bataaf -
sche Volk van 23 April 1798. In artikel XXV van deze regeling werd bepaald, 
dat o.a. alle rechten of verplichtingen, onder welke naam ook, uit het leen
stelsel of leenrecht afkomstig, die niet hun oorsprong hadden in een vrijwil
lige en wettelijke overeenkomst, voor altijd werden vervallen verklaard „als 
strijdig met der Burgeren gelijkheid en vrijheid".19) De Staatsregeling van 1 
October 1801 zei het in artikel 16 nog wat duidelijker: „Het Leenrecht wordt 
geheel afgeschaft en alle Leenroerige goederen gehouden voor Allodiaal. De 
Wet zorgt voor de schadeloosstelling der Leenheeren." 20) Alle leenmannen 
werden dus eigenaar van het door hen in leen gehouden goed en zo kreeg de 
stad Amersfoort de volledige eigendom over „De Hoeve", die zij in 1807, ter 
grootte van omstreeks 50 morgen, dat is 4 2 ^ hectare, aan de eigenaar van het 
landgoed „Houdringe" verkocht. Hoe het „De Hoeve" nadien is vergaan heb 
ik aan het begin van dit opstel al vermeld. 

17) Algemeen Rijksarchief. 's-Gravenhage. Archief Leenhof van Vianen. inventaris
nummer 13, Leenregister van Walraven van Brederode (1508-1530), folio 59 nieuw, 
45 oud. 
18) Legenwoordige Staat, XVIIe deel, pp. 512-513. 
19) Vervolg op Johan van de Water's Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht 
door Moorrees en Vermeulen, Ie Deel, Ie Aflevering, p. 26. 
20) Vervolg op J. v. d. Water's Plakkaatboek, Ie Deel, Ie Aflevering, p . 60. 
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Nogmaals de brooduitdeling, in 1575 
ingesteld krachtens beschikking 
van Egbertus Luessinck. 
door Dr. A. J. van de Ven 

In het jaarboekje onzer vereniging van 1968 beschreef ik de oorsprong en het 
in 1967 tenietgaan van een brooduitdeling, die haar oorsprong had gevonden 
in een viertal bijna vier eeuwen oude testamentaire beschikkingen. Aan één 
van deze was destijds tevens een sanctiebepaling verbonden, te weten die van 
de kanunnik ten Dom Egbert Luessinck (f 1570). Bij de overeenkomst tussen 
zijn executeurs en het Domkapittel uit 1575 was bepaald dat de eersten aan 
het kapittel een som van 2180 caroliguldens betaalden, waartegenover het 
laatste de verplichting ener eeuwig durende brooduitdeling aan daarvoor in 
aanmerking komende behoeftige lieden op zich nam. 
Mocht deze uitdeling echter te eniger tijd geheel achterwege blijven, dan zou 
het Domkapittel het genoemde bedrag voor de helft aan het H. Kruisgasthuis 
en voor de helft aan het St. Bartholomei gasthuis te Utrecht moeten uitkeren. 
Ik heb toen betoogd, dat de Nederlandse Staat als rechtsopvolger van het Dom
kapittel thans die verplichting alsnog diende na te komen tegenover de als 
stichting ook nu nog bestaande gasthuizen. 
De Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen hebben in dit betoog aanlei
ding gevonden zich deswege tot de Minister van Financiën te wenden. Enkele 
besprekingen hadden tot resultaat, dat de Staat bereid bleek te zijn om de 
bedoelde bepaling na te komen en aan het College van Regenten als vertegen
woordigers der beide stichtingen het bedrag van ƒ 2180 uit te betalen. In een 
dadingsovereenkomst, die op 15 augustus 1970 ondertekend werd door Voor
zitter en Secretaris van het College van Regenten en namens de Staat der Ne
derlanden door de Landsadvokaat, is deze zaak „naar volkomen wederzijds 
genoegen" van partijen opgelost. 
Met hun beider toestemming wordt hieronder de tekst der overeenkomst ge
publiceerd. 

De ondergetekenden 

het College van Regenten der Vereenigde Gods- en Gasthuizen te Utrecht als 
beheerder, krachtens Koninklijk Besluit van 27 maart 1817 gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van 19 december 1925 no 27, van de Stichtingen het Bartho-
lomeï-Gasthuis en het H. Kruys-Gasthuis, ten deze bevoegdelijk vertegenwoor
digd door zijn voorzitter, zijnde thans Meester Hendrik Lodewijk Hoogenhuis, 
wonende te Utrecht, en zijn secretaris, zijnde thans Meester Doctor Tom 
Vorstius Kruijff, wonende te Utrecht, 
partij ter ene zijde 
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en de Staat der Nederlanden, ten deze vertegenwoordigd door Mr. E. Droog-
leever Fortuijn, Landsadvokaat, 
partij ter andere zijde 

Overwegende 
1. dat door Egbert Luessinck, overleden te Utrecht op 28 juli 1570 bij codicil 

aan het Domkapittel te Utrecht is vermaakt de somma van 2180 caroli gul
dens onder de voorwaarde - voorzover thans van belang - dat voornoemd 
kapittel ten eeuwigen dage op alle vrijdagen „vier ende twintich weyte-
brooden elcx van een stuver" zou uitdelen aan 24 personen die moesten vol
doen aan voorwaarden als in dat codicil nader stonden omschreven en 
blijken uit een verklaring van het Domkapittel voornoemd van 8 januari 
1575; 

2. dat voorts bepaald werd dat indien de brooduitdeling vier opeenvolgende 
malen niet gedaan werd het voornoemde bedrag ad 2180 caroli guldens 
verbeurd zou worden ten behoeve van de gasthuizen: het Sint Bartholo-
meïgasthuis en het H. Kruys-gasthuis; 

3. dat bij Keizerlijk Decreet van Zijne Keizerlijke Majesteit Napoleon I d.d. 
27 februari 1811, de bezittingen van het Domkapittel te Utrecht tot Staats-
domeinen zijn verklaard, tengevolge waarvan de verplichting tot brooduitde
ling overgegaan is op partij ter andere zijde; 

4. dat partij ter andere zijde de brooduitdeling tot in het jaar 1967 voortge
zet heeft; 

5. dat partij ter andere zijde in 1967 de brooduitdeling heeft moeten staken, 
aangezien er geen personen meer in aanmerking wensen te komen voor deze 
uitdeling, zodat een uitvoering van de hierboven genoemde voorwaarde on
mogelijk is geworden, terwijl voorts in het kader van de thans geldende 
sociale voorzieningen en wel in het bijzonder de Algemene Bijstandswet 
een uitdeling als bedoeld door Egbert Luessinck niet meer past; dat partij 
ter andere zijde de uitdeling niet wenst en zal hervatten; 

6. dat partijen - na kennis genomen te hebben van een in het Jaarboekje van de 
Vereniging Oud Utrecht 1968 gepubliceerd artikel over voorgenoemde 
uitdeling geschreven door Dr. A. J. van de Ven - thans verdeeld houdt de 
vraag of partij ter andere zijde op grond van bovengenoemde bepaling ver
beurd heeft, ten behoeve van de partij ter ene zijde, de somma van 2180 
caroli guldens; 

dat partijen aan dit geschil een einde wensen te maken zonder daarover te 
procederen, weshalve zij, 

Bij wege van dading zijn overeengekomen: 

partij ter andere zijde betaalt aan partij ter ene zijde de somma van ƒ 2180 
(eenentwintighonderd tachtig gulden) ten behoeve van voorgenoemde gast
huizen ieder voor de helft; 
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partij ter ene zijde verklaart bij de ondertekening dezer acte voornoemd 
bedrag ad ƒ 2180,- te hebben ontvangen; 

partij ter ene zijde acht zich door deze betaling geheel voldaan, verklaart 
terzake van de brooduitdeling of het staken daarvan door partij ter andere 
zijde, noch thans noch in de toekomst, ook nog maar iets te vorderen te 
hebben en verleent aan partij ter andere zijde volledige kwijtschelding; 

partijen verklaren het tussen hen gerezen geschil aldus naar volkomen 
ii/prlArviirlc f rpnAPn^n tf* l ipKKpn oncmlr^et 

Aldus opgemaakt en ondertekend in duplo te 's-Gravenhage de 15e augus
tus 1900 zeventig. 

Het College van Regenten 
der Vereenigde Gods- en 
Gasthuizen te Utrecht 

w.g. 
(H. L. Hoogenhuis) voorzitter 

De Staat der Nederlanden 

w.g. 
(Mr. E. Droogleever Fortuyn) 
Landsadvocaat 

w.g. 
(T. Vorstius Kruijff) secretaris 
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Examen in Abcoude 

door E. P. Polak-de Booy 

Kort nadat Theodorus de Leeuw als ambachtsheer van Abcoude-Baambrugge 
een nieuwe koster/schoolmeester had aangesteld, was de plaats weer vacant. 
Meester Albertus van Wijck was nog geen drie maanden in functie geweest toen 
hij stierf, op 14 juni 1740. Negen dagen daarvóór was hij getrouwd met een 
meisje uit Amsterdam. Zij kreeg twaalf weken traktement uitbetaald en verliet 
toen het dorp. Daar moest men nu een waardig opvolger zien te vinden voor 
meester Albertus, die met zijn krachtig en lieflijk geluid een onvergetelijke in
druk had achtergelaten als voorzanger. 
De benoeming was ditmaal aan de heren van Abcoude-Proostdij, te weten de 
kanunniken van Sint Pieter te Utrecht. Hun vorige keuze, die van Gijsbertus 
van Harderwijk, aangesteld in 1733, was niet bijster gelukkig geweest. Hij was 
weliswaar een meester in het schoonschrijven, maar hij was Walgelijk In Gedrag, 
zo staat er in een brief uit 1740. Die brief was van Antipas Tredee, zwager van 
Gousset, secretaris van Abcoude. Jacob Gousset, die behalve secretaris ook 
doodgraver was, had vervelende ervaringen met Van Harderwijk opgedaan. 
Meester Gijsbertus had eens een hele rij klachten tegen de doodgraversknecht 
ingebracht bij de heren van Sint Pieter, eindigend met beschuldiging dat de kerk 
bij het afdragen der begraafgelden te kort gekomen was.x) Het voorbeeld dat hij 
daarbij gebruikte (een kind van een ongehuwde moeder was van ontbering 
gestorven en de kerk had niets voor het begraven gekregen) was niet geluk
kig gekozen, zodat we de stukken neerleggen met het gevoel dat Tredee wel 
eens gelijk kon hebben met zijn oordeel. In ieder geval was hij vast besloten 
het kapittel te behoeden voor een tweede misgreep. 
De dominee, Henricus van Harlingen, kreeg de taak eventuele gegadigden te 
examineren en van zijn bevindingen verslag uit te brengen bij het kapittel. Hij 
liet zich daarbij assisteren door deze Antipas Tredee, eens schoolmeester in Ab
coude, die het onderwijs vaarwel had gezegd toen hij trouwde in de schoutenfa
milie Gousset. Acht zondagen lang werd er geëxamineerd. Tredee schreef tegen 
het eind een soort rapport, waarin hij over elk candidaat het zijne zegt en laat 
doorschemeren dat hij over sommigen nog wel meer zou kunnen vertellen, niet 
te hunnen gunste. De dominee stuurde na elk examen een verslag, dat de heren 
dan op hun donderdagse vergadering konden bespreken. Vaak eindigde hij met 
een beleefd gestelde aanmaning toch alsjeblieft wat spoed te betrachten met de 
benoeming. Het duurde echter tot 11 augustus voordat de beslissing viel en 

1) R.A. Utrecht, archief van het kapittel van Sint Pieter nr. 858 
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Cornells de Ridder, een twintigjarige jonge man uit Amerongen, de aanstelling 
kreeg. 
Die brieven zijn het, samen met het eindrapport van Tredee, die ons laten zien 
over welke informatie de heren beschikten toen zij hun keuze deden.2). We be
grijpen er niet uit waarom zij nu juist De Ridder benoemden, maar we leren wel 
veel over de gang van zaken bij een dergelijk examen. Vergelijkbaar materiaal 
is schaars, althans in de provincie Utrecht. Er zijn wat lijsten met namen van 
sollicitanten naar vacatures in Tienhoven (1742), Vleuten (1744), Veenendaal 
(1769, 1774, 1785), en uit De Meern is bovendien wat examenwerk bewaard, 
maar pas van 1792.3) De Veenendaalse lijsten geven nog de meeste bijzonderhe
den zoals leeftijd en herkomst van de candidaten, maar die van 1769 is niet vol
ledig, omdat er alleen de zes op staan die uiteindelijk op de voordracht kwamen. 
Het mooie van het materiaal uit Abcoude is, dat we zeker weten dat alle 
sollicitanten genoemd zijn. 

Opkomst 

Albertus van Wijck was op een dinsdag gestorven. De zondag daarop, 19 
juni kwamen al de eersten hun gaven tonen. Hoe waren die het te weten geko
men? 
In ieder geval niet door een advertentie in de krant. De ambachtsheren hadden 
geen opdracht gegeven er een te plaatsen. Dat gebeurde bijna nooit voor een 
dergelijke functie, waar men niet eens recognitie voor mocht vragen. Er waren 
uitzonderingen, zoals Vreeland, maar wanneer men de Utrechtsche courant 
doorbladert, die vanaf 1744 op het gemeentearchief in Utrecht aanwezig is, 
dan ziet men wel advertenties voor kostschoolmeesters, maar niet voor dorps
onderwijzers. Dat komt pas later; Veenendaal adverteerde in 1769 wel, en plaat
ste in 1774 zelfs in twee kranten een oproep: in de Utrechtsche en in de Haar-
lemsche courant. En vanaf 1754 verscheen er een vaktijdschrift voor school
meesters, dat ook advertenties opnam.4) Dat werd gedrukt in Purmerend, en 
het had stellig meer lezers in het westen van het land dan in het Sticht, zodat 
we daarin weinig oproepen van Utrechtse dorpen vinden. 
In 1740 was dit alles nog toekomst en blijkbaar ging het ook zonder adverten
tie, wat op vrij snelle en doeltreffende communicatie tussen vakgenoten wijst. 
Er kwamen tenminste dertig sollicitanten. 

Die eerste drie zullen hun bezoek nauwelijks van te voren hebben kunnen aan
kondigen, latere candidaten hebben zich deels wel van te voren gemeld, zoals 
uit de brieven van de dominee blijkt. 

A bcoude als standplaats 

Dertig gegadigden was veel. Tienhoven had er in 1742 elf, Vleuten in 1744 

2) Idem, Sint Pieter nr. 857 
3) Idem, Sint Pieter nr. 907 (Tienhoven) Oudmunster nr. 615 (Vleuten en De Meern), 
Veenraadsarchief Veenendaal nr. 38 (Veenendaal). 
4) Mathematische Liefhebbery... Waar achter gevoegt is het maandelijks nieuws der 
Fransche en Duytsche schooien. Purmerend, 1754 — 
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twaalf. Veenendaal kwam in 1774 met zijn twee advertenties toch niet hoger dan 
zeventien kandidaten. Dat grote aantal wijst er op dat Abcoude een aantrek
kelijke standplaats was, en dat men dit wist. 
Laten we nagaan wat Abcoude te bieden had. Het vaste traktement als koster/ 
voorzanger was er 175 gulden per jaar, plus vrij wonen. Daarboven kwam het 
schoolgeld, benevens emolumenten. Over emolumenten vinden we zelden ge
gevens waar we houvast aan hebben. Er kon verkoop bij zijn van pennen en 
papier, de exploitatie van de duiven op de toren, het schrijven van rekeningen 
voor de herbergier, of het krijgen van een fooi bij het laten zien van de kerk. 
Men was er vaak wat geheimzinnig mee, wilde er niet voor uitkomen hoeveel 
het was, zoals de Geheymschrijver van Staat constateert, die in 1759 iets over 
de inkomens van Stichtse schoolmeesters publiceert.5) 
Het schoolgeld kan men begroten op vier stuiver per maand per kind (exacte 
gevens zijn van Abcoude niet bekend). Volgens dominee Van Harlingen waren 
er zeventig leerlingen, maar we kunnen deze mededeling niet geheel vertrouwen; 
misschien had hij het getal wat opgeschroefd om de urgentie van de zaak te on
derstrepen. Antipas Tredee noemde in 1717 twintig leerlingen. Dat was in een re
kest aan Gedeputeerde Staten, en zijn opgave diende als illustratie voor de scha
de die zijn school berokkend werd door een clandestiense roomse school. Hij 
zal naar beneden hebben afgerond. Neutraler is de mededeling van de Geheym
schrijver, in 1759, die 25 tot 50 leerlingen opgeeft: 25 in de winter, 50 in de zo
mer; net andersom als in andere plaatsen, in Abcoude waren de wegen 's win
ters onbegaanbaar. Deze mededeling doet ons genoegen, want we hoeven dan 
noch Tredee noch Van Harlingen van te grote overdrijving te betichten: de een 
gebruikte een wintergetal, de ander een zomergetal. Laten we het houden op 
veertig leerlingen, dan komen we op ongeveer 100 gulden aan schoolgeld, zodat 
het inkomen, met emolumenten mee, zeker boven de 300 gulden lag. 
Zo'n getal zegt pas iets, als we het ergens mee kunnen vergelijken. Gelukkig 
hebben we dan weer onze Geheymschrijver, die van een aantal schoolmeesters 
wèl de inkomens te weten kwam. Het basissalaris van Vleuten was 122, van 
Tienhoven 136 gulden. Als we Maarssen en Breukelen uitzonderen, waar de 
kosters alles samen zo'n 900 gulden verdienden, dan lag alleen Vreeswijk, met 
200 gulden traktement, boven Abcoude. De andere dorpen waren er ver bene
den. 

Overeenkomstige gegevens vinden we in de „Liefhebbery der Reekenkonst", 
een boekje met examenopgaven voor schoolmeesters over de jaren 1724 tot 
1748. 6) Er zijn sommen bij waar het salaris van de meester moet worden 
uitgerekend en daar komen dan basistraktementen uit van 60 tot 120 gulden, 
aan te vullen met schoolgeld van circa 60 leerlingen. Men mag aannemen dat 
in die tijd - althans in Noordholland - het gemiddelde totale inkomen lag tus
sen 200 en 400 gulden per jaar, plus vrij wonen. Dit leid ik af uit de voorwaar
den van de in 1748 opgerichte „Noord Hollansche schoolmeesters liefde Wedu
wen-beurs", een weduwenpensioenfonds, waarvoor zij, die een totaal inkomen 

5) Geheym-Schrijver van Staat en Kerke der Vereenigde Nederlanden, beginnende 
met die van de provincie Utrecht. I, 1-7. 1759, 1760. 
6) Gerard van Steyn, Liefhebbery der Reekenkonst, zijnde een verzaameling van 
examens over de reekenkonst op verscheiden vacante schoolmeesters plaatsen voorge
vallen. Enkhuizen, I, 1748. II, 1750. 
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hadden van meer dan 400 gulden, de maximum premie van 8 gulden per jaar 
betaalden. Wie 200 gulden of minder per jaar genoot, kon volstaan met een 
premie van vier gulden. Daartussen was er een progressief tarief.7) 
Tot zover het salaris. Daarnaast was Abcoude aantrekkelijk omdat het moge
lijkheden bood tot verdere ontwikkeling. Het lag in een streek waar in die tijd 
veel kostscholen ontstonden, en enkele sollicitanten noemden het verlangen 
een kostschool te beginnen dan ook als motief voor hun sollicitatie. Dat er 
in Abcoude al een was, wellicht zelfs twee, werd blijkbaar niet als een bezwaar 
gezien. Het ging er hoofdzakelijk om dat hier de omstandigheden gunstig wa
ren voor het aantrekken van kostkinderen. Het hierboven genoemde examen
boekje geeft ook sommen waarin kostkinderen een rol spelen, van 15 tot 30 
in getal. De opgaven bestaan uit berekeningen van de snelheid waarin zij enige 
vaten bier opdrinken. Ondanks dat kunnen we ons toch wel voorstellen dat 
enige kostkinderen de financiële basis van een schoolmeestersgezin aanmerke
lijk konden versterken. 

Het examen 

Een plattelandsschoolmeester leerde de kinderen schrijven, lezen en desgewenst 
ook rekenen. Ook gaf hij onderricht in de beginselen van de godsdienstkennis, 
en als koster en voorzanger deed hij dienst in de kerk. Voor dit alles bestond 
geen opleiding en geen diploma; bij elke sollicitatie was er dus een vergelijkend 
examen. Dat bestond uit een schriftelijk deel: schrijven en rekenen, een mon
deling: godsdienstkennis, en een praktijkexamen in de kerk. Van het hier 
beschreven examen is geen schrijf- of rekenwerk bewaard en we weten ook 
niet welke sommen zijn opgegeven. Dat is wel bekend van de examens in 
Veenendaal in 1774 en 1785. Van dat in De Meern 1792 bestaan zelfs nog de uit
gewerkte sommen alsmede wat schrijfvoorbeelden. De Liefhebbery der Reeken-
konst licht ons in over de rond 1740 in Noordholland opgegeven sommen; die 
in Abcoude kunnen soortgelijke geweest zijn, al heb ik niet de indruk dat de 
dominee en Tredee aan het rekenen een grote plaats inruimden. 
Wel zwaar telde het examen in de kerk. Tijdens de dienst op zondag traden de 
candidaten één voor één als voorzanger en voorlezer op; per zondag kregen ze 
allen dezelfde stukken te lezen en te zingen. Wie denkt dat de kerkdienst daar
door eentonig wordt, vergeet het wedstrijdelement, dat het juist spannend 
maakte. Op dit praktisch gedeelte strandden velen, zoals de opmerkingen van 
zowel Tredee als de dominee aantoonden: „Song wel en las boers"; Las vol
mondig en niet ten volle verstaanbaar"'; „Op alle de psalmen van de wijs ge
weest". Extra onfortuinlijk waren die meesters die uit een grote stad kwamen, 
waar de combinatie koster-schoolmeester niet veel voorkwam. Zij misten 
routine en faalden jammerlijk. 

De donderdag na het examen werden de candidaten verwacht op de vergade
ring van het kapittel. Een timmermansknecht uit Amsterdam was te slecht om 
doorgestuurd te worden; een man uit Goedereede was niet in de gelegenheid 
zo lang in het Sticht te blijven. Maar verder moeten de heren van Sint Pieter ze 

7) De voorwaarden van dit pensioenfonds zijn herdrukt in de Mathematische Lief
hebbery (zie noot 4) deel I (1754). 
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allen gezien hebben. Ook het schriftelijk werk en de referenties kregen ze on
der ogen; dat konden de afgewezenen later terughalen. 
Deze comparities zijn niet genotuleerd en ook verder blijkt niet dat het ver
schijnen voor het kapittel veel te betekenen had. De geheugensteun die de heren 
op de dag van de stemming kregen, bestond alleen uit een lijst van candidaten 
met daarnaast de opmerkingen uit dominees brieven. We zouden graag den
ken dat Cornelis de Ridder zijn benoeming dankte aan een gunstige indruk tij
dens zijn verschijnen voor het kapittel, maar elk bewijs hiervoor ontbreekt. 
Reis- en verblijfkosten zullen de candidaten wel zelf betaald hebben, er is ner
gens een aantekening over vergoeding van gemaakte kosten. 

Beroep, herkomst en leeftijd 

Het is interessant om na te gaan waar de sollicitanten vandaan kwamen en wat 
hun opleiding was. De meerderheid was in een of andere vorm bij het onder-
wijs betrokken. Twee waren zonder beroep, al had één van hen wel een tijd 
'school gelegen' te Baambrugge (nr. 3). Outsiders waren twee timmermans-
knechts, een goudsmid en een beeldhouwer. Veel kans hadden die niet, want het 
gehalte van de sollicitanten was ditmaal vrij hoog, zeker beter dan bijvoorbeeld 
in Tienhoven en in Vleuten omstreeks die tijd (in 1742 en 1744). 
De herkomst geeft aanleiding tot een opmerking. De meesten kwamen van vrij 
dichtbij, binnen een cirkel met de straal Utrecht-Abcoude. Het waren er acht
tien, waarvan acht uit Amsterdam. Vier kwamen van iets verder weg: Tiel, 
Jaarsveld, Amerongen en Oosterwijk. Dan was er één uit Goedereede en 
zeven uit Hollands Noorderkwartier. Ik heb de indruk dat Noordholland in 
die tijd veel schoolmeesters voortbracht: De Bilt had er toen een uit Oostzaan, 
Vreeland een uit de Beemster, en Baambrugge kreeg al in de zeventiende eeuw 
vier maal een meester uit Oostzaan. Een trek in omgekeerde richting heb ik 
niet kunnen vinden. Mogelijk stond het onderwijs in Noordholland al vroeg 
op een hoog peil wegens de plaatselijk grote vraag naar stuurlieden en boekhou
ders. Daar was het ook dat in 1748 de „Liefhebbery der Reekenkonst" werd ge
drukt en even later, vanaf 1754, het al eerder genoemde vaktijdschrift, de 
„Mathematische Liefhebbery". 

De leeftijden, die soms niet, soms wel zijn opgegeven, heb ik niet alle kunnen 
achterhalen. Voor zover na te gaan waren de candidaten vrij jeugdig, al waren 
er meer van boven de dertig dan bij twee examens in Veenendaal (1744, 1785) 
waar nog geen zesde ouder dan dertig was. Tussen twintig en dertig jaar, dat 
scheen de leeftijd te zijn waarop men moest zorgen een goede baan te krijgen, 
al zou men daarvoor een zomer lang elke zondag in een andere kerk examen 
moeten doen. 

De uitslag 

Zoals reeds gemeld, Cornelis de Ridder uit Amerongen was de gelukkige. Hoe 
dat kwam is niet duidelijk. Hij had alles „nogal vrij wel" gedaan volgens de 
dominee, maar Tredee was strenger: „gemene kerkzang" vond hij. De ambachts
heren hadden niet om een voordracht gevraagd, maar Tredee kon het toch 
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Examencandidaten voor Abcoude, juni/'augustus 1740 

datum naam 
examen 

leeftijd burg. funktie 
staat 

standplaats 
(woonplaats) 

19-6 1. Jan van Aalst 

2. Willem van Dijk 
3 Willem Pauli 

23 geh. 

„bejaard" — 
24 i.m. 

voorlezer enz. 

timmermansknecht 

Diemen 

Amsterdam 
Utrecht 

26-6 4. Pieter Marriot 33 

5. Nicolaas Piening 35 

6. Dirk Oosterhout 25 
7. Adriaan van Riel 
8. Moses Doeff 38 

geh. 

geh. 

j.m. 

geh. 
geh. 

cathechiseermeester 

schoolmeester 

schoolmeester 
schoolmeester 
beeldhouwer 

Amsterdam 

Amsterdam 

Tiel 
Amsterdam 
Amsterdam 

3-7 9. Pieter Sickel 34 j.m. muziekmeester Amsterdam 
10. Pieter Calenberg 29 geh. goudsmid Amsterdam 
11. Jacobus Paack (38?) geh. weeshuismeester Weesp 
12. Adriaan Willegrijp 23 — secr./voorlezer Marken 
13. Gerrit Roomboer — j.m. schoolmeester Cadwouw 

10-7 14. Willem Boesel 26 
15. Willem Schram 
16. Pieter Coupri 32 
17. Willem van Eek 24 

18. Leendert Decker — 
19. Cornelis de Ridder 20 
20. Antonie Verhoeff — 
21. Hendrik van Keulen — 
22. Jan Slooff — 

geh. 
j.m. 

geh. 
j.m. 
geh. 
geh. 
j.m. 

voorlezer/schoolm. 
voorlezer enz. 
schoolmeester 
schoolmeester 

schoolmeester 

voorlezer enz. 
voorlezer enz. 
voorlezer 

Den Hoorn (Te 
Calslagen 
Duivendrecht 
Jaarsveld 

Utrecht 
Amerongen 
Baambrugge 
Nigtevecht 
Wadwaai 

17-7 23. Jan Wiggerts 19 j.m. voorlezer 
van 't Wuyver 

24. Willem van Lutterveld 23 — voorlezer 

Binnenwijsend 

Oosterwijk 
bij Leerdam 

29-7 25. Paulus Capteyn — 

26. Jan van der Helm — 
27. Johannes Turckis 45 

geh. schoolmeester 

j.m. timmermansknecht 
geh. kostschoolmeester 

Lange Weide 

Abcoude 
Amsterdam 

31-7 28. Reyer van Loenen 24 j.m. weesvader Hoorn 

7-8 29. Marten van Strate 22 

30. Jacob Daalder 28 

j.m. schoolm./voorlezer 

j.m. schoolmeester 

Goedereede 

Oostzanen 
en De Heul 
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latere standplaats(en) 
(deels ontleend aan ge
gevens in Math, lief
hebberij). 

Oudloosdrecht 1748 
Baambrugge 1751 

Lopik 1750 

bijzonderheden 

motief: 
verbetering van wedde 
„bedroefd slecht" 

rekent goed; kent hoogduits; getrouwd met 
zuster van nr. 5 
motief: kostschool; kent Frans evenals zijn 
vrouw 

rekende zeer wel 
niet wijsvast, kon bijna niet cijferen 

zeer muzikaal; motief: kostschool 
in alles slecht 

overlijdt in Marken 1764 rekende vrij wel 
— ,,las siegt en song bedroefd siegt" 

Echteid 1741 

Mijdrecht 1741 

Tienhoven 1742 rekende prompt 

1754 nog Duivendrecht — 
overlijdt in Jaarsveld — 
in 1762 

Abcoude 1740, sterft 1742 — 
overlijdt Baambrugge 1751— 
Abcoude 1742 — 
— kent Italiaans boekhouden; stuurmanskunst en 

wat algebra 

— „song onaengenaem" 

vanaf 1750 Ammerstol stem aangenaam, religiekennis gering 

Linschoten 1741 
Heukelum 1743 

bijzonder mooie stem 

motief: kostschool; zeer wel in rekenen 

roek in Waterland 25 jarig jubileum in 
Hoorn in 1759 

kent Italiaans boekhouden; stuurmanskunst en 
wat algebra 
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niet laten om in zijn eindrapport van 3 augustus enige namen naar voren te 
brengen. Hij waarschuwde tegen Van Aalst en Verhoef, en liet zich gunstig uit 
over Pauli, Marriot en Coupri, en vooral over de zangmeester Sickel. Deze 
laatste prees hij zeer: „admirabel musicael gesongen, van uitmuntend en 
exemplair gedrag". 
Ook de dominee had Sickel graag aan de lessenaar gezien, hij zong „met een 
Sonderlinge musicale melody e", niet te vergelijken met een van de andere van 
die dag. Pauli en Marriot droegen eveneens zijn goedkeuring weg en verder 
noemde hij Van Aalst, deze dus in tegenstelling met Tredee, die niet met Van 
Aalst op had. De aanbeveling van de dominee was van 6 juli, toen nog lang niet 
iedereen verschenen was. De heren legden beide brieven naast zich neer en 
we zouden wel willen weten wat dan wel de doorslag heeft gegeven. Maakte 
De Ridder zo'n goede indruk, was er iemand die een goed woordje voor hem 
deed, of wilden de heren tonen dat zij onafhankelijk van dominee en kerkeraad 
hun keus bepaalden? 

Epiloog 

Lang hadden ze in Abcoude niet plezier van hun nieuwe meester; hij stierf al 
in 1742, 22 jaar oud. Hendrik van Keulen (nr 21 in 1740) werd zijn opvolger 
en bleef ruim dertig jaar les geven. 
Jan van Aalst (nr 1) die zonder Tredees inmenging misschien in 1740 benoemd 
zou zijn, kwam tenslotte toch in de buurt: Baambrugge, waar hij in 1751 An-
thonie Verhoef (nr 20) opvolgde na diens overlijden. Door zijn „onstichtelijk 
gedrag" kwam hij daar een tijd onder kerkelijke censuur te staan; misschien 
waren Tredees informaties dus wel juist geweest. Jan van der Helm (nr 
26) bracht het niet verder dan een waarneming in de school en kerk na de dood 
van De Ridder en een huwelijk met de kostersdochter Maria Coupri, zuster van 
Pieter (nr 16). Als er wat aan de school te timmeren viel, dan kreeg hij de op
dracht, dat wel. 
Pieter Calenberg (nr 10) gaf het ondanks zijn slechte beoordeling in Abcoude 
(„alle delen seer gemeen") niet op. In 1760 solliciteert hij naar een plaats op 
een diakonieschool in Amsterdam, weer tevergeefs. Moses Doeff (nr 8) 
was gelukkiger; deze beeldhouwer lukte het een aanstelling in Mijdrecht te 
krijgen, waar hij in 1741 met lesgeven begon. In Mijdrecht was het moeilijk 
iemand te vinden, het basistraktement was 30 gulden vertelt de Geheymschrij-
ver, en er waren zelden meer dan 30 leerlingen. Doeff bleef echter, tot zijn oude 
dag, al probeerde hij af en toe wel om iets beters te krijgen. 
Adriaan van Riel (nr 7) was tegelijk met Boesel (nr 14) onder de sollicitanten 
voor Tienhoven in 1742. Willem Boesel werd het, met 9 tegen 3 stemmen. Van 
Riel had geen schijn van kans, hij hoorde tot de mensen die goed konden reken
nen en schrijven, maar er in de kerk niets van terecht brachten. Of men in Tien
hoven zo gelukkig was met Boesel? De Geheymschrijver, die vier bladzijden 
aan hem wijdt, meent van niet; zelden had hij zo'n pedante, quastige Geksellen-
tie meegemaakt, wiens verstand wel verduisterd scheen door een gladharig boe
rinnetje. Hij eindigt zijn verhaal met een onvriendelijk gedicht van dertien regels 
op deze „HalfEerwaarde". Zijn uitbarsting valt zo uit de toon vergeleken met 
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zijn sobere opmerkingen over andere schoolmeesters, dat we vermoeden dat 
er een oude rivaliteit tussen vakgenoten (of medeminnaars) aan ten grondslag 
ligt. In ieder geval, Boesel bleef in Tienhoven tot zijn dood in 1792. 
Willem Pauli (nr 3) was een van de ster-candidaten van 1740. In Lopik, waar 
hij in 1750 de schoolmeestersdynastie Smitmans opvolgde, was men niet zo 
tevreden over hem. Hij strafte veel te streng en hij trok kinderen die hun school-
behoeften bij hem kochten, vóór boven de andere. Ook werd hij een stevig roker 
en hulde het schoollokaal in dichte dampen.8) 
Wel een illustratie voor de waarheid van Tredees verzuchting: „alle bequaem-
heden met een godvrugtig gedrag gepaart was wel het wemelijkst, maar hoe 
seiden vind men dat". Wie de vreze des Heren toegedaan was, die zou het meest 
zijn best doen tekortkomingen te overwinnen, zo meende deze oud-school-
meester. Maar hiervoor was geen examen, ook niet in het Abcoude van 1740. 

8) S. van der Linde. Het licht schijnt in de duisternis (Utrecht 1940) blz. 53 vgg. 
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Uit het leven van de 
Portugees Joodse Natie te Maarssen 

gezien door de ogen van de Utrechtse notaris Jacobus van 
Someren (circa 1758-1785) 

door H. J. H. Knoester 

INLEIDING 

Iedere genealoog merkt in de loop van zijn onderzoek op hoe de bevolking 
van de Nederlandse gewesten vroeger als het ware verdeeld was in kleine, 
hechte groepjes. Dorpen en streken op het platteland gaven daarvan nog zelfs 
kort geleden sprekende voorbeelden. Waren er in een kleine gemeenschap 
verscheidene godsdienstige richtingen, dan zag men slechts bij uitzondering 
- en in ieder geval met afkeuring van iedere dorpeling - dat gemengde huwe
lijken plaats vonden. 

Maar ook in de steden waren dezelfde grenzen te trekken. Tussen Gerefor
meerden, Rooms- en Oud-katholieken en Doopsgezinden waren diepe kloven. 
In ieder van die godsdienstige stromingen was weer onderscheid naar stand, 
geld en beroep. In Den Haag zal afkomst zwaar gewogen hebben, in een 
handelsstad als Amsterdam gaf geld de doorslag. Uit liefde trouwen zullen 
velen waarschijnlijk niet verstandig hebben gevonden. 
In deze twee steden woonden ook nog Joden, een groep die nog extra sterk 
van de overige bewoners was afgescheiden. En zelfs zij waren onderling scherp 
in twee kampen verdeeld: de Hoogduitse en de Portugese Joden. Tot in de 
19de eeuw trouwde geen Portugees met een Jood buiten zijn „Natie". De 
oorzaak lag in een grote voorsprong in welvaart en beschaving ten opzichte 
van de Joden uit Polen. Daarbij kwam een trots op de afkomst, die kennelijk 
uit het strenge Spanje was meegenomen. 
De Portugezen woonden 's winters voornamelijk in Amsterdam en Den Haag 
en de weigestelden 's zomers in het Sticht op buitenplaatsen aan de Vecht, 
vooral bij Maarssen. 

De Utrechtse notaris Jacobus van Someren, die eertijds te Maarssen zijn 
praktijk had uitgeoefend, was één van de weinige christenen, die sedert 1758 
door zijn werk wist, wat er in deze gesloten groep omging. Zijn protocol 
uit Maarssen nam hij later mee naar Utrecht, waar het nog in het Gemeente
archief berust. (Supplement Catalogus van het archief der stad Utrecht nr. 
434). Ik stel mijn lezers voor het protocol door te bladeren en zo een nieuws
gierige blik te slaan in het leven van een groep mensen, die zich, wat zaken 
aangaat, intens met de buitenwereld inliet, doch wat het overige betreft zich 
zorgvuldig van lieden buiten hun „Portugese Natie" afgezonderd hielden. 
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Sedert Gutenberg, Procop 
Waldfoghel , Pamfilio 
Castaldi, Laurens Jansz 
Coster of wie die eerste 
ook geweest mag zijn 
evolueerde de drukkunst 
en nooit werd zij in 
haar bestaan bedreigd. 
Pas nu, in het zicht van 2000, 
wordt het voorstelbaar 
dat nieuwe media voor 
woord- en beeldoverdracht 
de taak van het oude 
ambacht overnemen. 
Onvoorstelbaar? 
W ie de toekomst wi l 
voorspel len moet ook 
andere tekenen in ogen
schouw nemen: er wordt 
meer dan ooit gedrukt, 
er wordt zoveel gedrukt 
dat de technologiese 
ontwikkel ingen eerder de 
drukkunst l i jken te st imu
leren dan te torpederen. 
Er wordt zoveel gedrukt 
dat zelfs ruimte ontstaat 

voo reen nieuw type 
drukkeri j ; laten w e zeggen, 
een werkplaats voo r de 
'homo ludens', die daar 
grafies kan gaan spelen, 
geboeid als hij is door 
let tervormen, cl ichés, 
papier, inkten en de 
drukpers d ie het unieke 
social iseert. Nu al zijn er 
mensen die aldus te werk 
wil len gaan. 

Voor hen maken wij onze 
drukkeri j to t een grafofiel 
centrum, een ontmoetings
plaats voor ontwerpers, 
tekstschri jvers en ook 
minder gespecial iseerde 
belangstellenden. 
Z i j kunnen er met ons, 
drukinkt snuivend, tussen 
zetbok en drukpers 
ideeën uitwisselen en 
deze in praktijk brengen. 
In het materiaal zélf 
nieuwe inspiratie vinden, 
dat is de bedoel ing. 
W ie dat wi l volge 
Rinke Doornekamp wiens 
affiche mag gelden als 
proeve van de werkwi jze 
in onze drukkeri j . 



Reeds eerder heeft Jacob Zwarts in enige artikelenJ) over hen geschreven, 
doch daarbij vooral op de glorie van de allerrijksten onder hen gewezen. Het 
doen en laten van de doorsnee Portugees, die zich wel het buiten-wonen kon 
veroorloven, doch niet „schatrijk" was, is toch ook wel aandacht waard. 

Ik begin met de basis van hun soms luxueus bestaan. 

FINANCIËLE TOESTAND EN BEHEER VAN KAPITAAL 

Belegging 

Moeilijk is na te gaan welke van de aankopen van effecten voor handel en 
speculatie waren bedoeld en welke voor werkelijke belegging. Voor dat laatste 
zijn de boedelbeschrijvingen bij overlijden wel de beste maatstaf. Deze laatste 
akten zal men vaker bij notarissen te Amsterdam aantreffen. 

Effecten 

Behalve van de obligaties ten laste van de Staten der Nederlandse gewesten, 
worden V.O.C.-acties geregeld genoemd, (o.a. 3 en 17 september 1761, 27 mei 
1760, 28 augustus 1760, 31 oktober 1759 etc). 
David van Abraham Levy had onder zijn effecten ook fondsen van Groot-
Brittannië, Frankrijk en Denemarken (8 augustus 1777). 

Plantages 

Veel belangen had men bij plantages in Suriname. In een akte van 24 augus
tus 1760 gaat het over David Mozes Cardoze Baëza op de plantage Maha-
naim, en Joseph Gabay Faro op de plantage Gossen. 
Geregeld wordt de familie Henriques Moron genoemd in verband met haar 
belangen bij de plantage „Waaijcoribo" in Suriname (3-7-1778, 19 en 28 
april 1779). Ook op Curaçao had men belangen (28 oktober 1779). 

CONTACTEN BUITENLAND 

Aliassen 

Bij Portugese Joden, die handel op Spanje dreven of daar nog belangen had
den, was de gewoonte ontstaan aliassen naast de voornaam of familienaam 
aan te nemen, om zodoende moeilijkheden met de Spaanse inquisitie te ver
mijden. Het sterkste voorbeeld trof ik daarvan aan op 19 april 1779, waar 
Samuel van der Zee ook Pallache blijkt te heten. In andere gevallen betreft 

1) Van Jac. Zwarts verschenen onder meer: 
Hoofdstukken uit de Geschienis der loden in Nederland. Zutphen. W. J. Thieme & 
Cie, 1929. 
„Luxemburg" (Overkerck), Jaarboekje Niftarlake 1947, blz. 22. 
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het meer een verwisseling van voornamen en blijven de achternamen ongewij
zigd. Een Abraham of Moses noemt zich, als hij buiten de Joodse kring op
treedt, Antonio of Diego (bijv. 10-2-1763). 

De Taal 

Men had in die tijd nog kennis van het Spaans en Portugees. 15 december 
1766 is er dan ook sprake van een in het Portugees gestelde wisselbrief ten 
laste van Samuel Prado in bezit van Samuel Fernandes. De grondige kennis 
van die talen zal een groot gemak zijn geweest in de relaties met Spanje. Zuid-
Amerika en andere Sefardische gemeenten in Europa. 

KAPITAALSPREIDING 

Met hun effecten, grote collecties zilver en juwelen, contanten, direct aandeel 
in de handel, huizen in de stad, buitenplaats en bijbehorend land te Maarssen, 
waren vele Portugezen tot een goede spreiding van hun vermogen gekomen. 
Het waren duidelijk mensen, die reeds generaties lang verstand van dat soort 
zaken hadden. 

VERKEER VAN BERICHTEN AMSTERDAM-MAARSSEN 

Als de rijke Portugezen 's zomers van het buitenleven genoten, hielden zij 
door bemiddeling van anderen van hun natie handel en beurs goed in het 
oog. Vele akten zijn machtigingen geld op te nemen, handelsopdrachten uit 
te voeren, moeilijkheden op te lossen. 

30-1-1759: Diego Ximenes Pereira te Maarssen machtigt Salomon Meneses te 
Amsterdam om geld te vorderen uit 1/16 deel in het schip Vredenburgh. 

27-6-1759: Alvaro Franko Mendes machtigt op zijn buitenplaats Spruyten-
burgh Jacob Rodrigus Agilar voor hem geldzaken te regelen bij de Wissel
bank te Amsterdam. 

27-6-1759 machtigt dezelfde Abraham da Costen (Costa) voor hem op te tre
den in een proces om goederen uit Curaçao in een door Engelsen bij Fal
mouth aangehouden schip, dat Maria Galeij heet. 

13-8-1759: Diego Ximenes Pereira machtigt Abraham da Costa voor de Am
sterdamse Wisselbank, waar hij een rekening heeft. 

De Pereira's o.a. hadden veel belangen in geld- en obligatiehandel: 31-10-1759 
heeft David Pereira Junior op zijn buitenplaats Luxemburgh een machtiging 
gegeven om een transactie van ƒ 2000.— aan V.O.C.-stukken af te doen. 
27-5-1760 gaat er nog eens een machtiging uit voor ƒ 1500.— aan V.O.C.-actiën. 
Zo ook op 28-8-1760. 

Dergelijke machtigingen komen zo vaak in het protocol voor, dat het te veel 
zou worden ze allen te noemen. Alle bij elkaar geven ze een beeld van de leven-
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dige uitwisseling van berichten die in de zomermaanden tussen de bank en beurs 
van Amsterdam en de buitenplaatsen aan de Vecht bestond. 

WIJZE VAN LEVEN 
Indien een bewoner van een buitenplaats stierf, vond veelal een publieke ver
koop van zijn roerende en onroerende goederen plaats. De bewoners aan de 
Vecht kenden niet de gebondenheid aan hun lusthof, die aristocraten in het 
buitenland vaak eeuwenlang een huis in familiebezit deed houden. De meesten 
van hen verkochten hun bezitting na enige decenniën en daarbij ook het meubi
lair. De kopers en de prijzen van de voorwerpen staan soms nauwkeurig ge
noteerd. En ook de rijkste Amsterdammer kocht daar een deel van zijn inboedel 
bij elkaar. Ook in tijd van voorspoed hield men het hoofd koel. 

30-4-1759: Verkoop van de boedel van de Amsterdamse oud-schepen Pieter 
van Loon. Onder de kopers: Josef Brandon Belmonte, de heren Sinjoor, Bravo 
en David Pareira. 

DE VROUW IN ZAKEN 

Van tijd tot tijd vindt men akten, waaruit blijkt, dat de dames zelf hun zaken, 
zo nodig, konden behandelen. 

17-7-1760: Ribca da Costa, weduwe van Moses Mendez da Costa, handelt de 
zaken van haar man af, die compagnon was in de negotie op naam van Moses 
en David Mendez da Costa. 

21-4-1766 zien wij Gratia Peixotto, huisvrouw van Joseph Musaphia en Lea 
Peixotto da Silva, huisvrouw van Josua Peixotto da Silva, zelf optreden bij 
de afhandeling van de boedel van hun moeder Lea Abensur, weduwe Jacob 
Peixotto. Zij waren door hun mannen gemachtigd in haar eigen recht hun be
langen te behartigen, zolang de heren uitlandig zouden zijn. 
Als de dames de notarisakten ondertekenen ziet men, dat er onder hen zijn met 
een goede hand, gewend aan schrijven. 

GODSDIENST EN BESTUUR VAN DE PORTUGESE NATIE 

Bestuur 

Het bestuur van de Portugese Synagoge te Amsterdam werd vaak te hulp 
geroepen bij beheer van boedels. Er berustten daar nl. documenten, die door 
erfgenamen wel eens ter inzage opgevraagd werden. 

17-9-1759: Isaacq van Moses Senjoor Henriques en zijn vrouw Rachel Salvador 
vragen Isaacq de Meza, trésorier van de Portugese Joodse Gemeente te Amster
dam inzage in de familiepapieren, testamenten etc, daar berustende, handelend 
over een grote diamant van 10.000 gulden, die onder de weduwe van Abrahem 
Pereira berustte. De diamant kwam oorspronkelijk uit de boedel van Manuel 
Castantie Levy Duarte, de overgrootvader van Rachel Salvador. 
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De heer de Meza verklaarde van zulk een grote diamant „geen geheugenis te 
hebben". Het echtpaar Henriques-Salvador was weer een illusie a rmer . . . 

Het vermogen van minderjarige kinderen werd vaak beheerd door de Parnas-
sijns van de Portugees Isr. Gemeente te Amsterdam, zoals blijkt uit een akte 
van 25-3-1768 en 1-6-1773. 

21-5-1765: Rachel van Abraham Antunes ontvangt een legaat groot ƒ 3500.—, 
haar toegedacht door Debora Levie, huisvrouw van Joseph Attias de Neyra, 
dan ook via de parnassijns of bestuurders van de Synagoge van Curaçao. 

Onderwijs 

Het onderwijs aan de kinderen was in handen van zekere Josua de Keyser, 
die 1-11-1760 Portugees schoolmeester is en dagelijks onderwijst. 
3-4-1782 wordt Josuah Keyser voorzanger van de Portugese synagoge van 
Maarssen genoemd. In het protocol komt zijn naam rond 1781 veel voor. Hij 
leent, koopt en verkoopt en zal zo zijn inkomen wat vergroot hebben. 

Ritueel voedsel 

Een noodzaak voor de gehele gemeente was het gebruik van kosher voedsel. 
Hoewel niet vaak, komt ook dit facet enige malen in de akten tot uiting. 
Achter de naam Pieter Lelivelt zal de bakker schuilen, die de Portugezen van 
kosher brood voorzag: 

23-1-1760: Abraham Gabay Henriques en David Gabay Junior bekennen 
ƒ 119.— schuldig te zijn aan Pieter Lelivelt voor geleverd brood. 
Een inzicht hoe men voor kosher voedsel zorgt geeft ook een akte van 27-6-1764. 
Daarin spreekt men over 1000 ponden soete melks Portugeese kaasjes. Voor 
vlees wordt Joseph Nathans Vautijn, slagter te Maarssen genoemd. 

Huwelijk 

Vaak is sprake van een huwelijksbrief, volgens de costumen en gebruiken bij 
de Portugese Joden een „ketuba" of „ketoebah" genoemd, (o.a. 12-8-1767). 
Het zijn huwelijkse voorwaarden, hier tussen Aharon Hamez Vaz en Sarah 
Brandon Belmonte. (zie o.a. ook 1-6-1773 en 21-8-1784.) 
Een huwelijk was de zaak vooral ook van de ouders, dat leerde 4-3-1768 
Lea Brandon Belmonte. Zij had aan Isaacq Pasquaal trouwbeloften gedaan, 
zonder voorkennis van haar vader en zich „aan 's vader's oogh en opsigt ont
trokken". Zij krijgen toestemming te trouwen op voorwaarde, dat zij zich met 
meer zouden vertonen in Maarssen, noch in Amsterdam, noch onder het oog 
van Lea's vader en moeder. 

18-3-1768 worden van dit ongewenste paar de huwelijkse voorwaarden gemaakt, 
waarbij de bruid een huwelijksgift krijgt van ƒ 3000.— afkomstig uit de er
fenis van haar over-overgrootvader Antonio Alvarres. Ook hier wordt de 
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„Ketuba" weer genoemd. De kosten van het huwelijk zijn voor de bruide
gom. 
Op 22-3-1768 verschijnt voor de notaris Isaacq Pasquaal Davids, minderjarig 
jongman, om van de huwelijkse voorwaarden kennis te nemen. Zo hoefden 
beide partijen elkaar niet te ontmoeten! De ƒ 3000.— van de bruid werd be
heerd door de Parnassijns van de Portugees Isr. Gemeente te Amsterdam (akte 
25-3-1768). 

Liefdadigheid 

De Portugese Gemeente had in de loop van de 17de eeuw een aantal hulp
verlenende colleges gesticht, die leden van haar Natie in een wijde kring rond 
Amsterdam steunden. 
Bij testament werden de Portugese gemeente te Amsterdam en haar liefda
dige fondsen niet vergeten. In het testament d.d. 8-8-1777, dat David d' Abraham 
Levy op huis ten Bosch maakte, krijgt men een indruk hoe milde gevers hun 
schenkingen verdeelden: 

1. Aan de Sedaka of Armencassa zijner Portugeesche Joodsche Natie te Am
sterdam ƒ 1000.— eens, mits dat voor hem in derzelver kerk geleezen werde 
na der zelver gewoonte 't gebed in 't Joods genaamt Ascabah, jaarlijks op 
den grooten verzoendag en op den sabath volgende aan den jaarlijkschen 
verschijndag van zijn overlijden. 

2. Aan de sedakah of arme cassa te Maarssen ƒ 300.— op dito voorwaarden. 

3. Aan 't collegie zijner natie, genaamd Eshaim ƒ 300.—. („Ets Haim", betekent 
„Boom des levens", geeft steun aan leerlingen, die godsdienstonderwijs vol
gen op de school Talmud Tora te Amsterdam). 

4. Aan 't collegie Abij Jetomim ƒ 300,— (betekent „Vader der wezen", steunt 
onderwijs aan weesjongens). 

5. Aan 't collegie Missenet Zequenim ƒ 300.— 
betekent „Steun der ouden", oude-mannenhuis te Amsterdam.) 

6. Aan 't collegie Mason Abanoth ƒ 300,— (betekent „Voeding der jonge-
dochteren", Portugees-Israëlitisch meisjesweeshuis). 

7. De weeskinderen zijner Natie worden bedacht en ook de koster van het col
legie Abij Jetomim. 

8. Aan zijn boekhouder Samuel Coutinho ƒ 500.— voor een rouw (nl. om 
rouwkleding te kopen), terwijl de erfgenamen Levy de opdracht krijgen hem 
in dienst te houden. 

9. Rabij Jacob Fidanque krijgt 11 maanden lang ƒ 10.— mits hij voor de testa
teur het gebed genaamd Kadiz zegt. Dit moet hij onder ede beloven in te
genwoordigheid van de opperrabbijn der gemeente. 

Eindelijk na al deze liefdadigheid komt de familie aan bod, waar gelukkig 
nog meer dan genoeg voor over was. 
De heer Levy kende de onzekerheden op de beurs zeer goed. Zijn executeurs 
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stelde hij niet verantwoordelijk voor „nadeelen of schaden, die op of aan effec
ten mogte komen voor te vallen, 't sij door dalinge van Prijsen, Banqueroutten 
van correspondenten ofte uijt andere oorsaaken hoe genaamt." 

Het begraven der doden 

Grote waarde hecht men natuurlijk aan een Joodse begrafenis. Wie heden ten 
dage de prachtige marmeren grafzerken op de Portugees Israëlitische begraaf
plaats te Ouderkerk a/d Amstel ziet, kan zich daarbij ook nog de bijzondere 
liefde voor juist dat kerkhof voorstellen. 

2-3-1765 geven Abraham Farro Salasar en zijn vrouw Lea Jeschurun d'Oli-
veira in hun testament uitdrukkelijk te kennen begraven te willen worden op 
de Joodse Begraafplaats „Betthaim" (Ouderkerk aan de Amstel). 

8-10-1769 geeft ook Rachel de Pinto, weduwe van Samuel Ximenes Pereira, die 
dan op haar buitenplaats Doornenburgh haar testament maakt, goed te kennen, 
dat zij op „Bethaim" begraven wenst te worden. 
Zij waren de enigen niet, die dit voor alle zekerheid in hun testament vast legden. 

DE GROEP EN DE VERHOUDING TOT ANDEREN 

In een kwestie over een huurcontract tussen de vrouw van de broodbakker 
Pieter van Bork - eigenaresse van huis „'t Scheepje" aan de zuidzijde van de 
Vecht - en haar huurster Rebecca Abarbanel Sousa, roept de laatste getuigen 
bijeen. Allen die in huize „het Scheepje" toen toevallig op bezoek waren en de 
woordenwisseling hebben opgevangen, dragen Portugese namen: Senjoor Hen-
riques, Lopes Melhado, Ancona en Curiel Bueno. Het lijkt mij een goed voor
beeld van de geslotenheid van de groep. Werkelijk als een Natie apart leefde 
men temidden van vreemden. Spaans en Portugees werd in de huiselijke kring 
toen zelf s nog in ere gehouden, (akte 25-11-1782). 

26-6-1777 compareert Jahacob Teixeira de Mattos, die een 20-jarig dienstmeisje 
Elisabeth de Vries, dat in zijn huis is overleden, heeft doen begraven. Ook in 
dit geval spoedt men zich naar Van Someren om te verklaren, dat men zich ver
der niet met de nalatenschap wenst te bemoeien. Op 21-7-1777 wordt de boedel 
van het meisje beschreven. 

21-7-1777 komt Douke Sierks uit Britsum en Steens de bewaarde spulletjes op
halen: wat linnengoed, kleren, sieraden en servies om op haar kamertje koffie 
en thee te zetten. Ze had een flinke spaarpot en een paar Generaliteijtsloten, 
die ze zeker in haar diensthuis zal hebben gekocht. De Portugezen handelen druk 
in dergelijke loten. (Zie akte dd. 21-3-1763 en 17-5-1769). De zuster van de 
overledene kon met 822 gld. 8 stuivers 8 penningen naar Friesland terugkeren. 
Zij verklaarde de heer Eeixeira de Mattos beleefdelijk te bedanken voor alle 
genomene moeijtens, soo in 't besorgen der Begrafenis van de overledene, als 
getrouwe sorgh wegens haare nalatenschap. 
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VOORZICHTIGHEID 

Een zaak, die opvalt bij deze mensen, is de voorzichtigheid waarmee men 
boedels aanvaardt. Steeds weer stuit men op aktes, waarin men verklaart een 
overledene te begraven, doch de boedel niet te aanvaarden, alvorens inzage in 
de baten en schulden te hebben gekregen. In de protocollen van andere Utrecht
se notarissen komt zoiets sporadisch voor, maar bij de Portugezen herhaalde
lijk. Waren hun risico's groter? Waagden zij meer in de geldhandel? Mogelijk 
ook werden zij door godsdienstige plichten vaak gedwongen voor de begrafenis 
te zorgen van verwanten, waarvan niet bekend was hoe hun financiële positie 
was. Doch ook toont deze wijze van doen aan, dat een groot deel van hen zo 
schatrijk niet was. Men was waakzaam in dit opzicht en wist moeilijkheden 
goed te omzeilen. 

Grote rijkdom spreekt dacht ik niet uit de afbetalingen van betrekkelijk kleine 
schulden - in die tijd tenminste. 

13-9-1759: Abraham en David Gabay Henriques bekennen tezamen aan Sara 
Dias Brandon, weduwe van David de Sousa Pimentel een schuld te hebben van 
ƒ 119.—. ledere 2 maanden zullen zij ƒ 10.— aflossen. 

8-1-1778 verklaart de familie Peixotto of Pixotte haar onvermogen hun moe
der te begraven. Ook armoede kwam dus onder een deel der Portugezen voor. 
Doch nu dan die voorzichtigheid der beter-gesitueerden: 

Aanvaarding nalatenschappen 

27-4-1761 : De kinderen Gabay Henriques hebben hun vader Abraham begraven 
maar zijn niet genegen de erfenis te aanvaarden. Dit laatste houden zij in beraad. 

8-2-1763 verdrinkt te Maarssen Abraham van Jacob Pereira als hij bij zijn broer 
David Hisquia verblijf houdt. Meteen worden enige kisten verzegeld en wordt 
aan de begrafenis gedacht. De familie Pereira komt uit andere akten naar voren 
als gefortuneerd, maar toch, zij houdt het aanvaarden van de erfenis in beraad. 

23-4-1763 wordt de erfenis aanvaard, het pessimisme had geen grond. 

11-6-1767 blijkt de draagkracht van de familie Pereira nog eens. Dan verkoopt 
zij uit haar bezit aan de vorst van Nassau-Weilburg een huis aan het Nieuwe 
Voorhout in Den Haag, waarin oudtijds een synagoae was geweest voor 
ƒ 10.000.— (Zie ook 22 en 24 aug. 1767). 
Doch zelfs in dit milieu van de rijken achtte men het raadzaam erfenissen niet 
zo maar - zelfs niet van naaste verwanten - te aanvaarden! 

17-4-1771 verklaart Jacob Mendes uit Amsterdam wel de begrafenis van Rachel 
Salvador, weduwe van Isaacq Senjoor Henriquesz te zullen verzorgen, maar de 
nalatenschap niet te aanvaarden. 

11-9-1772 een dito akte over de boedel van Mozes Lopez Melhado. 

12-10-1762 doet ook de Portugese Jodenkerk dit, als op haar kosten Rebecca 
Semagh Ferro, weduwe van Gaspaar Valasco wordt begraven. Haar neef Abra 
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ham Semagh Ferro krijgt haar meubilair, want dit had de overledene aan zijn 
kinderen bij akte dd. 28 sept. 1759 als „gift onder de levenden" geschonken. 
Na rijp beraad aanvaardt hij óók de verdere boedel voor zijn twee kinderen, 
doch verbindt zich als hun voogd voor de lasten. 

Het aantal voorbeelden zou nog op te voeren zijn, doch dit zou vervelend 
worden. 

Verzegeling 

Ook was men zeer waakzaam ten opzichte van mogelijke verwijten van mede
erfgenamen. Veel weigestelden lieten na overlijden van een familielid onmid
dellijk kasten en kisten verzegelen. Hier volgen enkele voorbeelden uit de velen: 
23-10-1776 laat Hana Machado meteen na de dood van haar man Elisah 
Pereira Davidszoon op het sterfhuis Luxemburg de geldkist verzegelen. Dit 
was inderdaad geen overbodige maatregel, zoals wel blijkt uit de boedel
beschrijving van 20 en 21 november 1776. In het huis was o.a. een onvoorstel
baar rijke collectie zilverwerk aanwezig. Voorwerpen, gewicht en waarde wor
den uitvoerig beschreven. Het totaal van het geschatte zilver beloopt ƒ 7580 
en 4 stuivers. De inrichting van het buitenhuis Luxemburg moet indrukwek
kend zijn geweest. Huis, tuinen en volières werden door twintig bedienden 
onderhouden. (15-7-1777). (Zie voor de hoge kosten van het schilderwerk 
1774 blz. 136, 140.) 
Bij een sterfgeval worden veelal zelfs kamers verzegeld: 

16-7-1760: Abraham Franco Mendes Isaaczoon en Samuel Ximenes dragen 
notaris van Someren op in het sterfhuis van Lea Levy Ximenes, weduwe van 
Moses Nunes Henriques, kamers te verzegelen. 
17-7-1760 worden in dat sterfhuis ook nog een bruin kabinetje en een koffer 
op zolder met zilver en kleinodiën verzegeld. Aan het eind van de maand juli, 
als andere verwanten zijn aangekomen, wordt alles ontzegeld en in orde be
vonden. (21 en 29 juli). Dan volgt een uitvoerige boedelbeschrijving, waarbij 
men in de kelder terloops „en kopere saba lamp" aantreft. 

24-5-1768 laten Ribca en Sara de Isaacq de Pinto kisten en kasten van hun 
overleden zuster Rachel meteen verzegelen. 
28-11-1779 laat Abraham Capadoce, de echtgenoot van Hana Machado het
zelfde doen als op Huis ten Bosch haar zuster Zara Levy Machado, weduwe 
van David d'Abraham Levy sterft. 17-7-1780 verklaart Hana Machado nog 
wat betreft de afhandeling van de nalatenschap van haar zuster juiste belasting
aangifte gedaan te hebben... 
De problemen waren dezelfde als de onzen. 

ONENIGHEID 

Hoewel de Portugees Joodse Natie naar buiten een welvarende en hechte 
groep leek, waren daarbinnen natuurlijk ook wrijvingen en botsingen. 
1-5-1760 en 8-5-1760: Lea Nunes Ximenes laat een protestatie lezen voor de 
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huurder van haar huis Joseph Abrabanel Aredes. Hij dient te vertrekken. Zij 
schijnt succes te hebben want op 5-5-1760 verkoopt Joseph Arbrabanel zijn 
meubelen tot een bedrag van ƒ 283.—. 

Woningtoestanden 

Ook aan de Vecht, het welvaartsoord van de 18de eeuwse Amsterdammers, 
kon men toenmaals voorbeelden van slecht wonen vinden. 
28-2-1763 worden op verzoek van Levy Elias de Lima, die aan de zuid
zijde van de Vecht een huis had gehuurd van Emanuel de Crasto, de volgende 
klachten genoteerd: 
Het behangsel in de eetzaal moet worden gerepareerd en dicht gemaakt. De 
totaal vervallen achterdeur moet worden vernieuwd. Tenslotte het ergste, dat 
„op de muuren van de voor en agter kamers veel weeg-luysen waren en nodigh 
moesten worden bestreeken". De Lima eist herstel, zodat het huis „voor ordente
lijke, fatsoendelijke menschen" bewoonbaar zal zijn. 

Tumult in de Synagoge 

April 1782 vond een opzienbarende ordeverstoring plaats in de Esnoga van 
Maarssen. De voorzanger Josuah Keyser wordt in zijn gebeden en gezangen 
gestoord. Op 3-4-1782 wordt een akte gemaakt, waarin zelfs de discussie bij 
het voorval is weergegeven. 

Acte 73 van 3 april 1782. Compareerden: 

Monsr. Joseph Jansen, meester chirurgijn, oud ruym 40 jaren, monsr. Jan 
Smith schipper, oud 48 jaren, Levie Pinto, oud 58 jaren, filip Pinto, oud 26 
jaren, Abraham Coronel Pereira, oud 28 jaren en Jacob Pinto oud 22 jaren... 
dewelke tesamen... ter Requisitie van D'Heer Josuah Keyser, voorsanger der 
Portugeesche Joodse gemeente alhier te Maarssen, verklaren waar en waragtigh 
te sijn dat zijlieden hedenavond de klokke omtrent 7 uuren sig hebben bevonden 
in de Portugeesche Joode Kerk alhier te Maarssen en aldaar hebben gesien en 
gehoort dat den Requirant in zijn qt op 't Altaar voor de Lessenaar besig was 
't gebed off Carmonie voor de gemeente na gewoonte in 't Portugeesch te doen, 
dat ter gelijker tijd mede aldaar op 't Altaar waren eenen David Brandon Bel-
monte en Benjamin Brandon Belmonte, die sig niet hebben ontsien om terwijl 
den Requirant in zijn gesegde godsdienstige verrigtingen Besig was, hem op al
lerhande wijsen daar in te hinderen, onaangesien den Requirant aan hun ver
sogt sulx te minnageeren en hem niet te hinderen, Sijlieden egter daarmede zijn 
voort gegaan, selfs zooverre, dat denzelven David Brandon Belmonte en Ben
jamin Brandon Belmonte zig verstouteden om den Requirant dan op den eenen 
dan op den anderen zijde te stooten, tot zoo lange zij den Requirant geheel en al 
van zijn Plaats hebben gestooten met zoo veel boosheyt en geweld dat indien den 
3e en 4e Attestant in dezen niet waren toegelopen (terwijl sij de verregaande 
mishandelingen sagen) en den Requirant hadden aangegrepen en hem onder
steund, den Requirant plotseling zoude zijn neder gevallen, voegende zij 5de en 
6e Attestanten Abraham Coronel Pereira en Jacob Pinto in 't bysonder daar 
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nog bij dat zij hebben gesien dat Benjamin Brandon Belmonte den Requirant 
heeft aangegrepen en hem de vingers tusschen zijn das en keel heeft geseth even
eens of hij hem wilde worgen. 
Dat hij 5de Attestant daar op aan hem Benjamin Brandon Belmonte heeft ge-
segt „mijn God wat wild gij doen" dat hij Benjamin Brandon Belmonte daar op 
aan hem attestant heeft geantwoord : 
„God verdoemt mij, dat zijn jou zaken niet", dat hij attestant daarop heeft ge-
segt: „dat is een God-vergeeten mishandeling aan sulk een oud man te doen" 
immers sulke diergelijken sin hebbende woorden.,, etc. 

Josuah Keyser „lastig" blijkens huurvoorwaarden van akte no. 1 op 18 jan. 1783. 

Een veeleisend huurcontract 

Hoe schandalig de gebroeders Brandon Belmonte ook zijn opgetreden, een akte 
van 18-1-1783 werpt ook enig licht op het karakter van de oude Josuah Keyser. 
De man was niet makkelijk, zoals blijkt uit de voorwaarden, die hij in een huur
contract stelt en die een huurder haast tot wanhoop moeten brengen... 

Josuah Keyser verhuurt aan Beletje Levie, weduwe van Eliasar Gobes een huis 
staande in 't Klooster onder 't gerecht van Nieuwmaarsseveen voor 40 gulden 
's jaars. Na veel vijven en zessen over prompte betaling, herstel van gebroken 
ruiten etc. volgt dan nog: 
ook zal de huurderse moeten zorg dragen om selfs off door haar kinderen de 
buuren eenige overlast off smaatheyt aan te doen off Ruusie te verwekken, ge
lijk zij off imant van den Haare ook geen vuur op straat sal mogen setten, veel 
min tegen den schutting van den tuijn van den Domstoom *) stooken, off Pott 
off water koken, gelijk ook niet over den Schutting eenige overlast te doen met 
goed daar op te hangen om te droogen, off ook stokken daer op te leggen. Ins-
gelijx sal de Huurderse moeten sorg dragen van geen voortvlugtigen off crimi
neel gestrafte personen op te houden off te logieeren. Eyndelijk zal de Huur
derse alle week op haar tour beurt de gangh moeten schoonmaken en de goot 
uitvoegen tot voor aan de Vegt... 

De eerste voorbeelden zijn vrij onschuldig en van zakelijke aard. Bedenkelijker 
is het laatste voorval. Leden van de Portugese gemeente ontheiligen de gods
dienstoefening. De daders stamden uit dezelfde familie, waar ook al zo'n las
tige dochter was, die er met zekere Isaacq Pasquaal vandoor ging. Misschien 
moet men het de kinderen Brandon Belmonte niet te zwaar rekenen. Zeker de 
hechte gebondenheid van de groep en haar welvaart moeten velen bescherming 
hebben geboden, doch anderen verstikten er wellicht in. In al die aktes steeds 
dezelfde namen. Echtgenoten, die dezelfde familienamen dragen, familiebanden, 
die op een zeldzaam groot kwartierverlies wijzen. Niet ieder zal daar gelukkig 
bij geweest zijn. 

::') Naam van een huis. 
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Besluit 

Tot 1765/1770 geven de Portugezen te Maarssen de toon aan. Daarna worden 
de akten van tot wat welstand gekomen Hoogduitse Joden steeds talrijker. Se
dert 25 en 27 juli 1785 maakt Jac. van Someren dan weer aktes in Breukelen en 
Maarssen, dan weer te Utrecht. Zag hij zijn eens bloeiende kantoor achteruit 
gaan? Heeft hij zich daarom bijtijds naar Utrecht verplaatst? Na 1795 woont 
hij definitief in de stad en komen er geen Portugezen meer onder zijn clientele 
voor. 

Het verval van de Vechtstreek tijdens de Franse overheersing zal hem niet 
zwaar getroffen hebben. De kapitalen van de Portugezen kregen in de Franse 
tijd de nekslag, het Continentale stelsel deed tevens de handelsbloei ophouden. 
Verarmd keerden zij naar Amsterdam terug. 
In de 19de eeuw overvleugelde de hoogduitse Joodse groep de sefardische de
finitief. De Duitse bezettingsjaren brachten de Portugese gemeente van Amster
dam aan de rand van de ondergang. Maar nog steeds is er anno 1970 een rest, 
die de voorvaderlijke godsdienst en tradities hoog houdt. De gemeente heeft nog 
altijd haar zelfstandigheid behouden en komt voor haar godsdienstoefeningen 
bijeen in de prachtige 17de eeuwse Esnoga van Amsterdam, die tot op heden 
alle stormen van de tijd heeft overleefd. Daar zitten nog de afstammelingen 
van de cliënten van notaris Jacobus van Someren. 

1) Van Jac. Zwarts verschenen onder meer: 
Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Jode 
Cie, 1929. 

„Luxemburg" (Overkerck), Jaarboekje Niftarlake 1947. blz, 22. 

Hoofdstukken uit de Geschiedenis der Joden in Nederland. Zutphen. W J Thieme & 
Cie, 1929. 
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BIJLAGE 

Buitenplaats 

Daalwijk 

Doorneb urgh 

Geesbergen 

't Huijs ten Bosch 

Luxemburgh 

Neerbeek 

Overkerk 

Raethoven 

Spruijtenburgh 

Vegtleven 

Voorhoven 
(klein huis 
huurwaarde ƒ 176,-

Eigenaar of bewoner 

David Pinedo Da Silva 
x Hana de Pinto 

Vrouwe Rachel de Pinto, weduwe var 
Samuel Ximenes Pereira (te A'dam) 

Abraham Franco Mendes Isaacz. 

Sara Gomes Ferra weduwe van Joseph His-
quiau De Chaves 

David d A b r a h a m Levij 
Zara Levij Machado 
overleden omstreeks (vóór) 

1. David Pereira Junior 
coopman te Amsterdam 

datum der akte 

25 april 1768 
26 mei 1769 
30 juli 1781 

27 sept. 1769 

30 juli 1766 
is f 25 aug. voor 
1767 

29 aug. 1777 

8 aug. 1777 

28 nov. 1779 

31 okt. 1759 
27 mei 1760 

13 juli 1769 
23 okt. 1776 
26 okt. 1777 

17 juli 1780 

1 okt. 1760 
25 aug. 1767 

2. Elisa Pereira Davidsz., 
zijn weduwe Hana Machado 

Hana Machado is hertrouwd met 
Abraham d'Jacob Capadose, zie akte 

David Franco Mendes 
Isaac zoon uit A'dam 
en eigenaar van een hofstede „Blijendaal" 
onder Tienhoven (11 morgen) 

De erfgenamen van wijlen Isaac Daveiga 24 en 26 maart 
Henriques verkopen het huis — zuidwaarts 1784 
van Luxemburg, buitenplaats van Pereira 

Levie Elias de Lima (woonde er in 1772) 17 dec. 1773 

Franco Mendes Alvaro (Franko Mindes) 27 juni 1759 
(wonend te Amsterdam en op zijn buiten) 

Isaac Ximenes Pereira 27 aug. 1777 
zijn weduwe Rachel de Pinto 7 okt. 1779 

Josuah Keijser 16 nov. 1771 
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Van Riddermatige Rijschool tot 
Utrechtse Manege. 
(1641 - 1971) 

door A. J. A.M. Lisman. 

Alhoewel de manege van Utrecht nooit een instituut van grote bekendheid is 
geweest en er ook in vele boeken, die over de stad geschreven zijn, slechts bij 
hoge uitzondering over haar bestaan wordt gerept, was èn is zij bij vele belang
rijke gebeurtenissen nauw betrokken. 
Bezocht de vorst of vorstin de stad, de manege bracht de groet; waren er stu
denten-optochten met paarden, de manege was de leverancier; nam de burge
meester afscheid of werd hij feestelijk ingehaald, de manege presenteerde zich en 
zelfs St. Nicolaas rijdt nog ieder jaar de stad binnen op één van de manege-
paarden. 

Haar geschiedenis begon reeds in 1641, vijf jaar na de stichting van de Utrechtse 
UmverS1teit, toen het stadsbestuur besloot, vooral ten behoeve van de studeren
den, een rijschool op te richten. 
Maar met deze beslissing alleen was men er niet. Er moest in de eerste plaats 
een geschikte ruimte gevonden worden en in de tweede plaats een bekwaam 
persoon, die de rijkunst volgens de grondregels kon onderwijzen. 
Met het zoeken naar een onderkomen ging weinig tijd verloren, daar er uit een 
aantal leegstaande gebouwen met royale erven gekozen kon worden Deze pan
den, de meesten van zéér respectabele leeftijd, waren vóór de reformatie dienst
baar geweest aan diverse geestelijke en liefdadige instellingen. 
Na verschillende hiervan op deugdelijkheid te hebben bezien, viel het Magda
lena Convent, dat bij de Nieuwe Gracht was gelegen, de eer te beurt dienst te 
doen als rijbaan, stalling en huisvesting van de toekomstige instructeur, of zo
als dat toen heette „Rydermeester". 
Na enige tijd werd ook in de vervulling van die functie voorzien. Men had een 
zekere Christoffei Candelaer, die vakbekwaam genoeg scheen, bereid gevonden 
om de taak van rijdermeester op zich te nemen en aanschaffen van paarden was 
met nodig, daar hij er negen met zich mee bracht. 

Helaas bleek al spoedig, dat het voormalige klooster geen geschikte plaats was 
voor een rijschool. De gebouwen verkeerden in een twijfelachtige conditie en de 
sombere gewelven, waarin zich diverse kerkers bevonden waar eens afge
dwaalde zusteren in stille eenzaamheid boetten voor hare jeugdige misstappen" 
hadden een dusdanige invloed en aantrekkingskracht op de rijdende jeugd, dat 
het stadsbestuur het haar plicht achtte om naar een andere ruimte uit te zien. 
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Evenmin als het voormalige convent voldeed de rijdermeester aan de gekoester
de verwachtingen; hij was niet vakbekwaam genoeg en onbetrouwbaar. 
In de vergadering van het stadsbestuur op 16 april 1644 werd daarom voorge
steld: „Monsr. de Chavignacq, voor desen alhier gecommandeert hebbende een 
comp. Carabynruyters van den Hertoch van Bouillon, die dan wel genegen soude 
syn binnen dese Stadt opte rechten een Manegie ofte Academie tot instructie van 
jonge Princen, Graven, ende Heeren int ryden te peerdt, ende andere goede 
exercitiën ende in Uytheemse talen". 

Zoals we zien zou er in deze nieuw op te richten „Manegie ofte Academie" ook 
onderwijs in vreemde talen worden gegeven, een combinatie die ons tegenwoor
dig zou verbazen, maar die men destijds klaarblijkelijk niet vreemd vond. 
De eventuele benoeming van de Chavignacq werd ook besproken ter vergadering 
van de Staten, waaruit blijkt, dat men reeds toen wilde, dat de manege een 
gezamelijke onderneming van Stad en Staten zou worden. 
Niettegenstaande de burgemeesteren (men had er toen twee) voor de Chavignacq 
stemden, viel het besluit negatief uit. Nadat de rijschool enige tijd zonder 
leiding was geweest, droegen de studenten „Mr Antonis Hartman, piquer ende 
geboren borger deser Stadt" als rijdermeester voor. 
Het bestuur van de stad benoemde daarop een commissie van onderzoek en haar 
advies moet wel zeer ongunstig geluid hebben, want op 3 februari 1645 gaf het 
stadsbestuur de studenten kortaf als antwoord: „niet te treden". 
Wat later stelde men de pikeur Pomeré aan en toen hij de rijzweep er bij neer
legde, stond het voormalige Magdalena klooster, nog steeds in gebruik als 
rijschool, enige tijd leeg. 

Het was februari 1666 toen er weer leven in de brouwerij kwam. 
Men had Nicolaas Hartman de post van stadsrijdermeester opgedragen en in 
deze betrekking ontving hij „een jaerlix tractement van twee hondert gulden, des 
dat hy daer voor ten dienste van syne discipulen continuelick ten minsten twee 
welgedresseerde Ry-peerden soude hebben te onderhouden". 
Waarschijnlijk was de rijschool nog tot 1671 in het oude vervallen klooster 
gevestigd, omdat tijdens de vergadering van het stadsbestuur op 1 mei dat jaar 
het voorstel werd aangenomen: „Om aen de Suydsyde vant pleyn van Vreeborg 
onder de lindeboomen aldaer een aeffheyninge van paelwerck te maeken tot 
bevrydinge van de exercitie te peerd, die aldaer dagelix door den Picquer 
publiquelick word gedaan". 
Dat deze buitenmanege in 1690 nog bestond blijkt uit een officiële publikatie, 
waarin het stadsbestuur jong en oud ten strengste en op straffe van 25 gulden 
verbood het lesgeven en paardrijden te verhinderen door het veroorzaken van 
oproer of werpen van stenen en vuil. 
Na inmiddels ook het St. Eloyen-Gasthuis, eens het gildehuis van de smeden en 
gelegen aan de Boterstraat, in gebruik te hebben genomen, kwam er begin 1698 
eindelijk een plan op tafel om Utrecht met een echte manege te verrijken. 
Op 16 april van dat jaar formeerde de Gedeputeerde Staten een commissie „om 
te examineren of door eenige middel ende expediënten de exercitiën van te paard 
rijden, schermen en andere in de stad Utrecht niet souden können gebracht wor-
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den in een betere staat, tot dienste van vreemde Heren van geboorte die sigh 
hier in dese stad komen op te houden". 
Het duurde tot 1704 eer de regeringen van gewest en stad het tenslotte eens wa
ren over de oprichting van een overdekte rijschool: „tot dienst ende luyster van 
de Stadt ende Academie"; er zou een rijdermeester worden aangesteld, die een 
convenabel getal van paerden tot zijnen koste zoude onderhouden"; de Staten 
zouden twee derde van alle kosten dragen en de stad het overige derde. 
Spoedig dienden zich twee candidaten aan voor het bekleden van de functie van 
rijdermeester, nl. Sr. de la Valle en kapitein de Staffa en na enig geharrewar 
won de laatste het pleit. 

Volgens een resolutie van 9 februari 1705 ontving hij 583 gulden, 6 stuivers en 
10 penningen, zijnde een derde deel van zijn halfjaarlijks tractement, zodat zijn 
jaarwedde niet minder dan ƒ 3500,- bedroeg. Dat was in die tijd een hele som 
en zelfs veel meer dan een hoogleraar verdiende. Dat is echter wel begrijpelijk 
want hij moest hiervan niet alleen het nodige aantal paarden onderhouden maar 
ook, zoals straks nog zal blijken, verschillende „meesters" in zijn dienst nemen 
Inmiddels was het aan het Achter Clarenburg gelegen huis „Schaffenburg" met 
bijbehorende erven, stallen en hoven, voor ƒ 8000,- aangekocht om te worden 
verbouwd en ingericht tot rijschool en bovendien zouden hierin ook o a 
vertrekken dienstbaar gemaakt moeten worden voor het geven van onderwijs in 
wiskunde, scherm- en danskunst. 
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Dat met dit alles aanzienlijke sommen geld gemoeid waren, blijkt hieruit, dat 
reeds op 1 december 1704, toen nog niet alle rekeningen ontvangen waren, de 
thesaurier gemachtigd werd een bedrag van ƒ 8500- op te nemen om daarmee 
het aandeel der stad - een derde - in de kosten van de rijderschool te betalen. 

De opening van deze zogenaamde „Academie- of Ridderschool" volgde op 4 
maart 1705 in tegenwoordigheid van de heren der Gedeputeerde Staten Ploos 
van Amstel, van Velthuysen van Heemstede, van Reyl, van Renswoude, van 
Natewisch en Quint. Zo indrukwekkend moet deze gebeurtenis zijn geweest, 
dat men sprak van een feest, alle voorgaande in Utrecht overtreffend. 
Om een beeld te krijgen van de wijze, waarop dit geschiedde, volgt nu het ver
slag van een ooggetuige: 

„Tegen den middag begon deze Cavalcade, of ridderlijke paarde-praal. Men zag 
voor af, negen trompetters van den Heer Krisberg, met goude breede koorden op 
hunne rokken, stekende hunne trompetten; na verscheidene keeren en wendingen 
onder de besloote rijbaan gedaan te hebben, reed de Heer de Staffa vooruyt, 
gezeten op een zeer schoon wit paard, de Peerl gebynaamt, dat zeer moedig trad; 
bovendien wel adret en wel gemanieert; 't wiert ook door den Heer Rymeester 
behandelt, met zoo veel dexteriteyt, als yemand zou kunnen denken: want hy 
is een man, die dat werk uytnemend wel verstaat; hy heeft aardige begaaf theden, 
zit zoo wel te paard als eenig mensch ter weereld, en heeft wel zoo veel 
verstand als de beste, om een paard wel te governeren. Ook waren er mannen, 
gewent met paarden om te gaan, geschikt om yder paard by de hand te leyden 
als geschiedde met de 25 overige. Deze trop wierd door de Creat of Stalmeester 
van den Heer Staffa, Leonard van Oostdorp genaamt, gezeten op de singe, 
beslooten. Onder der trompetten klank, quamen zij op 't Vreeburg daar de Ed. 
Mog. H.H. Gecommitteerdens verscheyde maal haar heen en weer zagen, en 
deeden passeren. De menigte des volks, en deszelfs toeloop van alle kanten, 
was zoo groot, dat men zig wegens het gedrang naauwlijks roeren kon. Nadat 
dit in de gemelde orde geschied was, keerden zy weder op dezelve wijze, en de 
Heeren Gecommitteerdens traden ook ter ry-schoole in; toen steeg Heer Staffa 
van zijn paard, presenteerde gevolgelijk aan haar Ed. Mog. de wel ervarene 
Meesters, bequaam om haar Ed. Mog. genoegen te geven, en de Academisten 
wel te onderwyzen, namelyk: de Roy, Mathematicus, La Forest, Schermmeester, 
en Johannes, Gradus de Rocquette voor Onder-Scherm-meester, Hermet, Dans
meester, die alle van hoogstgemelte H.H. Gecommitteerdens op eene niet on
aangename wijze bejegend wierden." 

Ter gelegenheid van dit grootse evenement werden er op kosten van Nicolaas 
Chevalier, een Utrechtse boekhandelaar en eigenaar van een rariteiten kabinet, 
drie penningen geslagen en een boekje uitgegeven. 

Het nieuwe manege complex bevatte o.a. het woonhuis van de rijdermeester, 
met „vele vertrekken om Prinsen, Graven enz. logement te verschaffen"; immers 
er waren ook interne leerlingen, die hun kamer op eigen kosten moesten meu
bileren en voor kost, drank, inwoning en onderwijs elk duizend gulden per jaar 
moesten betalen. 
Dat het voorname heren waren, blijkt niet alleen uit dit bedrag, maar ook uit 
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enkele bepalingen van het huisreglement, zoals: „indien hij (d.i. de interne 
leerling) een hofmeester heeft, moet hij voor diens kost, drank en logement 300 
gulden betalen en voor elke knecht 200 gulden; de hofmeester zal mede aan 
tafel van zijn heer spijzen". 
In het woonhuis vond men een grote zaal, waarin danslessen werden gegeven, 
een tweede voor onderwijs in fortificatie- of vestingbouw en een derde, die voor 
schermschool diende. Tot de verdere gebouwen behoorden: een grote stal voor 
28 - en een kleine voor 8 paarden, een overdekte rijschool, een loop- of 
steekbaan en een tournooiplaats. 
Deze laatste twee waren samen 240 voet ( de Stichtse voet had een lengte van 
26,828 cm) lang, waar men leerde rijden met de lans, steken naar de ring en op 
palen geplaatste houten hoofden, al rijdend „de pistool op malkander te lossen 
en met de degen tegen malkander te keer te gaan" enz. 
Tenslotte was er nog een met planken afgesloten rijbaan in de openlucht, welke 
80 x 240 voet mat. 

Om in het kort nog even de vakken, waarin men onderwezen kon worden, te 
noemen: de wapenhandel of het hanteren van schiet- en steekgeweer, de mathe
sis, het paardrijden en allerlei ruiteroefeningen, het dansen en de vestingbouw. 

Tot de verplichtingen van de rijdermeester behoorde dan ook, dat op zijn kos
ten moest worden onderhouden: „eenen goeden en bequamen mathematicus, 
scherm-, voltigeer- en dansmeester, alsmede een meester om de militaire exer
citie met snaphaan, piek etc. te leeren". 
Het was dus praktisch mogelijk een militaire opleiding bij deze manege te 
ontvangen. Vast staat evenwel, dat het grootste deel der leerlingen slechts kwam 
om onderricht in het paardrijden te ontvangen. Omdat deze groep evenveel 
diende te betalen, als degenen, die naast het paardrijden ook in meerdere vak
ken werden onderwezen, waren de klachten reeds in het jaar van oprichting niet 
van de lucht. Pas vele jaren later zou het programma van de „Ry-Academie" 
zodanig zijn ingekrompen, dat het alleen onderricht in het paardrijden bevat
te. 

Ongekende bloei beleefde de rijschool tijdens de jaren van het Vredescongres te 
Utrecht (1713), toen vele voorname buitenlanders in de stad vertoefden; maar 
na het congres en met het verlies van de bekwame de Staffa, was er een tijd van 
teruggang aangebroken. 
Somber zag het er in 1729 uit, toen er zelfs sprake van was om de manege, die 
niet meer aan de verwachtingen voldeed, op te heffen en het stadsbestuur belast
te een commissie „om te onderzoeken de descontinuatie van de ryderschool, 
en den Rydermeester Colman deswege te waarschuwen, en voorts ter ver
gadering van de Heeren Gedeputeerden die hiertoe zyn geauthoriseert in het 
minnelyke te verzoeken conferentie voor te stellen, dat alvorens de Ridder -
Academie of ryderschool te mortificeren, mögt worden vastgesteldt en geregu-
leert het aanstellen van een goedt ende bequaem piequeur op een sortabel 
tractement, twee derde tot laste van de Staten, ende een derde tot laste van 
de Stadt". 
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Het stadsbestuur, dat in tegenstelling tot de Staten de instandhouding van de 
voor de hogeschool onmisbare rijschool wenste, wendde zich zelfs, ter verkrijging 
van een bekwamere rijdermeester, die de Ridderschool weer op zou moeten 
vijzelen naar het oude niveau, tot de buitengewone afgezant aan het Pruisische 
hof. 
Helaas had dit geen gunstig gevolg. 
Toen in 1731 een zekere Harmpesch, die een jaar eerder als pikeur van de stad 
gratis het burgerschap was verleend, bereid werd gevonden de taak van rijder-
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meester op zich te nemen, was het liquidatiegevaar geweken. 
Harmpesch droeg later zijn taak over aan F. L. Hoffman en de opvolger van 
deze was G. J. Greinert. 
Dat voor de betrekking van rijmeester vrij hoge eisen werden gesteld blijkt o.a. 
daar uit dat Colman pikeur was van het regiment van Generaal Famars, met de 
rang van kolonel en Greinert stalmeester bij Z. K. H. Maarschalk Albert 
Frederik van Brandenburg. 

Ruim 35 jaar na de aanstelling van Harmpesch, besloot de stadsregering: „tot 
het maken van een nieuwe manege of loots ter dienste van de Cavallerye alhier 
in guarnisoen leggende" naast het terrein van de school en in 1801 vorderde de 
„Agent van Oorlog" de rijschool voor het land. 

Tenslotte beval Napoleon (1 januari 1813) het manege complex weer over te 
dragen aan de stad. Nadat de Fransen waren verdreven en het rijk de hogeschool, 
tijdens de bezetting tot „Ecole Secondaire" vernederd, weer in haar oude waar
digheid herstelde, schonk de stad de rijschool met alle daarbij behorende gebou
wen als bewijs van dankbaarheid aan de hogeschool c.q. het rijk en de toenmalige 
stadsrijdermeester J. S. Hoffman bleef, maar nu als academie-rijdermeester en 
ten laste van de hogeschool, gehandhaafd. 
Bij het overlijden van Hoffman, in 1826, stelden de heren Curatoren geen rijder
meester meer aan, maar besloten de manege te verhuren aan W. C. C. Hoffman, 
die gedurende 9 jaar gratis de post van assistent rijdermeester had waargenomen. 
Ook ondernamen de curatoren stappen om van het stadsbestuur gelden los te 
krijgen voor de instandhouding van de rijschool. De stad ging hiermee accoord, 
toen het rijk toezegde het onderhoud der gebouwen voor haar rekening te ne
men en verhief de heer W. C. C. Hoffman tot rijdermeester op een tractement 
van 1000 gulden. 
Achtereenvolgens leidden de heren J. A. Hoffman (1830-1838). J. B. Loisset 
(1838-1843) en H. Seidler (1843-1857) op dezelfde voorwaarden de rijschool. 

Het was 1872 toen de curatoren op B. en W. beroep deden hen machtiging te 
verlenen tot herstel van de manege, die in zeer slechte staat verkeerde. Nadat 
B. en W. erop wezen, dat niet de gemeente maar het rijk eigenaresse was, be
richtten de heren curatoren van de minister machtiging te hebben ontvangen de 
manege aan de stad terug te geven, op grond van het feit, dat de kosten van her
stellingen en vernieuwingen, in totaal geraamd op ƒ 25000,- (!), niet voor re
kening van het rijk genomen konden worden. Hoewel dit voorstel veel tegen
stand van B. en W. ondervond, stemde de raad er toch mee in. „Daar het rijk 
niet verplicht kan worden geacht voortdurend te blijven voortgaan met het 
onderhoud der manege" èn omdat het schenken van het complex destijds een 
gunst was geweest, nam de stad haar weer over. 
Op 12 juni 1875 vond een openbare aanbesteding plaats van de herstellingen, 
die direct behoorden te geschieden en later in dat jaar bracht men het tracte
ment van de rijdermeester Celius van den Helm, die H. Seidler was opgevolgd, 
van ƒ 1000,- terug tot ƒ 300,-. Dit was zonder bezwaar mogelijk, daar voort
aan het gehele onderhoud ten laste van de gemeente zou komen. 
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Bijna 36 jaar had de heer van den Helm, tot volle tevredenheid van het stads
bestuur de rijschool geleid, toen men hem op verzoek en ingaande 1 augustus 
1893 eervol ontslag verleende, met toekenning van een pensioen ten bedrage 
van ƒ 300,- per jaar. 
Weer kwam het opheffen van de stadsmanege, die meer kostte dan opbracht, 
ter sprake en weer zag men er van af, „daar een rijschool voor een studenten
stad onmisbaar is". Wel voelde de raad veel voor verhuur en na de licht- en 
schaduwzijde daarvan te hebben bezien, besloot men hiertoe over te gaan. 
Met medewerking van een jurist kwam er een huurcontract tot stand, waarin o.a. 
stond: „Tot het bekomen van onderwijs wordt dagelijks in het gehuurde gelegen
heid gegeven van negen tot zestien uur, met uitzondering van de Zon- en feest
dagen, zomede van de dagen waarop vastenavond paardenmarkt, de Palmpaar-
denmarkt, de Pinksterpaardenmarkt en de St. Maartenpaardenmarkt in de 
Gemeente worden gehouden; gedurende die dagen is de huurder verplicht te 
zorgen, dat aan hen, die dit verlangen, onderwijs in het paardrijden kan worden 
gegeven door een daartoe ten volle geschikt en bekwaam persoon." 
De maximum tarieven, die in deze overeenkomst waren vermeld, luidden; 
Voor de eerste 20 lessen ƒ 1,50/uur 
Voor de tweede 20 lessen ƒ 1,25/uur 
Voor de verdere lessen ƒ l,-/uur 

Voor personen, die geen lesnemen, doch in de manege rijden f l,-/uur, 
wanneer dit met eigen paarden geschiedt ƒ 0,50/uur. 

Ook werd het de huurder verboden in de gemeente Utrecht het bedrijf van 
stalhouder of rijtuigverhuurder uit te oefenen en moest hij ten minste acht 
rijpaarden hebben en onderhouden voor het onderwijs. 
De eerste pachter-directeur was de heer A. J. Wennips en na hem kwamen als 
zodanig de heren W. F. Smulders (1897-1904), J. Trapman (1904-1906), J. P. 
Blokhuis (1906-1925), J. M. A. Eberson (1925-1927), H. van Twisk (1927-1948) 
en G. G C. de Bruin (1948-1954). 
Het was 1907 toen de manege-directeur Blokhuis bij B. en W. aan de noodbel 
trok; vele gebreken duldden geen langer uitstel van reparatie en men ging, zij 
het met tegenzin, tot herstel over. 

Negen jaar later werden de gebouwen der rijschool, ten behoeve van gemeente
werken ingekrompen. Zo onttrok men de luxe stal, de ziekenstal en het koets
huis aan hun bestemming. Na afbraak bouwden de Utrechtse bouwondernemers 
L. A. Nagtegaal en A. G. Lisman op de vrij gekomen grond het gebouw van 
openbare werken, dat nu op haar beurt weer plaats heeft moeten maken voor het 
plan Hoog-Catharijne. 
Wat later in 1916 wees men de toenmalige huurder er ook op, dat de overige 
opstallen wel eens spoedig nodig konden zijn om als emballageplaats voor de 
Jaarbeurs dienst te doen. Gemeentewerken kwam in 1940 nog met een plan om 
het manege-gebouw, dat steeds weer andere ouderdomsgebreken vertoonde, 
te slopen en voor haar in de plaats een nieuwe manege bij het stadion te bouwen, 
maar door o.a. de Duitse bezetting kwam hier niets van. 
Na de oorlog zette de heer H. van Twisk samen met de heer G. G C. de Bruin, 
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eigenaar van de in 1942 door de Duitsers opgeheven en aan de Gansstraat ge
legen manege Helenahoeve, de stadsmanege voort. 

Dat men direkt na de oorlog over paarden kon beschikken, kwam doordat de 
heer De Bruin zo slim was geweest zijn dieren tijdens de oorlogsjaren onder 
te brengen bij het Nederlandse circusje „Van der Vegt". De bezetter vorderde 
nl. alle rijpaarden voor het leger, behalve die van circussen. 

Drie jaar na de bevrijding volgde de heer De Bruin de heer Van Twisk offi
cieel op en in juli 1953 werd de gemeenteraad door B. en W. voor de zoveelste 
maal geadviseerd de rijschool aan het Achter-Clarenburg op te heffen, „daar 
ze noch rendabel, noch exploitabel is en omdat er geen redelijke verhouding 
meer bestaat tussen de inkomsten (ƒ 433,— per jaar!) en de uitgaven, die ze 
zich voor de instandhouding moet getroosten, doordat het gebouw in bouw
vallige staat verkeert." 

De vijf grote Studentenverenigingen verweerden zich heftig tegen het voorstel 
en evenals de Rector Magnificus der Rijks-Universiteit diende de heer G. G. C. 
de Bruin een bezwaarschrift in. 
Maar de argumenten van B. en W. legden zo'n groot gewicht in de schaal, dat 
de raad aan het voorstel, zij het met tegenzin, haar fiat gaf. 

Toen de stadsrijschool was opgeheven, sloeg een groep actieve ruiters en ama
zones de handen ineen en richtte de nv Utrechtse Manege op. 
Voorlopig vond men onderdak bij de „Champignonhoeve" te Bilthoven en 
stond de manege onder leiding van de heer J. J. Kaffka Dengler, die bij de 
stadsrijschool als pikeur in dienst was geweest. 
Wat later, het was 1955, vond men een stuk grond beschikbaar in de Johanna-
polder bij Utrecht en werd de heer J. B. Pollak, bekend als één van de kundigste 
instructeurs èn ruiters van het land, de functie van manegedirecteur opgedragen. 

Spoedig verrees in de Johanna-polder het houten manegegebouw, dat men op 
12 mei 1956, in tegenwoordigheid van o.a. de burgemeester Jhr. Mr. C. J. A. 
de Ranitz, in gebruik nam en Utrecht beschikte weer - op eigen grondgebied -
over een manege. 
Tien jaar later herdacht men dit heuglijke feit met schitterende uitvoeringen en 
zonder dat er eigenlijk bij stilgestaan werd, was het óók precies 325 jaar geleden, 
dat de stad Utrecht besloot tot oprichting van de voorganger: de Stads Ryschool. 

In juni 1966 maakte de gemeente bekend, dat de Johanna-polder binnen afzien
bare tijd ter beschikking moest komen voor stadsuitbreiding en dat de manege, 
waarschijnlijk naar een nog aan te leggen recreatiegebied in de Voorveldsepol-
der, verplaatst zou worden. 
In het voorjaar van 1967 gaf het manegebestuur aan het architectenbureau 
S. van Woerden en H. J. Schneider opdracht voor het maken van een bouw
plan. Aan de hand hiervan werd een maquette vervaardigd en voerde het be
stuur vele besprekingen met de diverse instanties. 
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Toen tenslotte op 4 juni 1970 de gemeenteraad en op 24 juli de provincie hun 
goedkeuring aan het plan gaven, ving men in augustus daarna met de bouw
activiteiten aan. 

Wanneer het manegecomplex, dat o.a een binnen- en buitenmanege, een wo
ning voor de directeur, stalling voor circa 32 paarden, een springweide, hooi- en 
stroschuren èn parkeergelegenheid voor ruim 40 auto's omvat, in gebruik 
zal zijn genomen, beschikt Utrecht na vele jaren weer over een rijschool, de 
vierde stad des lands waardig. 
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Historisch-geografische 
ontwikkelingen in en om Soest 
(Bijlage zie achter in dit boek: afbeelding 1) 

door Dr. M. K. E. Gottschalk 

Min of meer toevallige omstandigheden brachten ons ertoe aan de historische 
geografie van Soest aandacht te besteden. Reeds spoedig bleek dat met het oog 
op de nederzettingsmorfologie en de landschapsgenese dit dorp met zijn om
geving verscheiden zeer interessante aspecten opleverde, die een nadere be
schouwing rechtvaardigen. De problematiek die zich hier voordoet kan tot op 
zekere hoogte als „test-case" dienen voor een wijdere omgeving. Wij willen 
hier achtereenvolgens aan de orde stellen de nederzettingsvorm, de eng en de 
laaggelegen graslanden langs de Eem, de vraag of in Soest van een marke mag 
worden gesproken, voorts de betekenis van de Soest-dijk, de middeleeuwse 
ontginningen van de venen, de verdwenen nederzetting Hees en een middel
eeuwse ruilverkaveling. 

Het dorp Soest 
Op plattegronden uit de 19e eeuw, zoals deze voorkomen op de oude staf
kaarten en in de Gemeente Atlas van J. Kuyper (1866), doet Soest zich aan ons 
voor als een krans-esdorp. Rondom de ovale eng, een zandeiland omringd door 
venen, heidegronden en de rivierlaagte van de Eem, sluiten zich het eigenlijke 
dorp Soest en de secundaire nederzettingen Soestdijk, 't Hart, De Eng en De 
Bunt tot een krans aaneen. Ofschoon de dorpsvorm aldus op eenvoudige wijze 
getypeerd lijkt, is de situatie in werkelijkheid veel gecompliceerder. Vooreerst 
hebben wij geen rekening gehouden met verscheiden andere buurten die tot 
Soest behoren (de Grote en Kleine Melm, de Birkt, de bewoning in het Soester-
veen en langs de Wieksloter weg, Soesterberg) en verder moet men zich realise
ren dat de ring van bewoning langs de rand van de eng zich eerst heel laat heeft 
gesloten. Een schuchter begin van de ontwikkeling van de buurten 't Hart en 
De Bunt kan eerst tegen het einde van de 17e eeuw worden waargenomen. In 
de 18e eeuw werd de verdere groei door het dorpsbestuur van Soest sterk af
geremd, klaarblijkelijk omdat men er geen vrede mee kon hebben dat deze 
complexen heide *), die tot de „meentgronden" behoorden2), met huizen wer-

1) De benaming 't harde of 't herde komt herhaaldelijk voor met betrekking tot 
zandgronden die met heide waren begroeid; men sprak b.v. ook van 't herde van de 
(Lage) Vuurse (zie: M. K. E. GOTTSCHALK. De ontginning der Stichtse venen ten 
oosten van de Vecht. p. 214 (Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, 1956). 
Bunt is een grassoort op schrale grond. 
2) Meent drukt in het algemeen uit dat er gemeenschappelijke rechten of plichten 
bestonden. Waar in dit artikel sprake is van meentgronden, betekent dit dat er door 
de dorpsgenoten gemeenschappelijke gebruiksrechten werden uitgeoefend. In 't Hart 
en De Bunt betrof dit vooral het steken van plaggen. 
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den bebouwd. Eerst toen Soest in 1809 een gedeelte van deze gronden in eeuwig
durende erfpacht ging uitgeven, werd de mogelijkheid geschapen dat deze buur
ten zich verder konden ontplooien.3) 
De typering van Soest als krans-esdorp is dus slechts onder groot voorbehoud 
aanvaardbaar. 
Zien wij af van de secundaire nederzettingen dan zou men Soest een brinkdorp 
kunnen noemen. Wij vonden de brink van Soest voor het eerst vermeld tegen 
het einde van de 14e eeuw in de rentmeestersrekeningen betreffende het wereld
lijk gezag van de bisschop in het Nedersticht.4) Een nauwkeurige localisering 
van de brink treffen wij aan in een document uit 1557,5) nl. „tusschen die twe 
Baeren-wegen", d.w.z. tussen de huidige Lange en Korte Brinkweg aan de oost
zijde, en een weg aan de westzijde, die voor het grootste gedeelte samenvalt 
met de tegenwoordige rijksweg Baarn-Amersfoort. In het noorden komen deze 
beide wegen onder een scherpe hoek samen (het Lange Eind), in het zuiden 
staat de Eemstraat rechthoekig op de beide Baarn-wegen (het Korte Eind). 
Het aldus ingesloten terrein wordt in de lengte doorsneden door een pad, eer
tijds een voetpad, thans fietspad, dat de naam Kerkpad kreeg. 
Deze drie vrijwel parallel lopende wegen worden genoemd in de in 1569 
op last van Alva op schrift gestelde costumen (rechtsregels) van Soest.6) De 
westelijke Baarnweg wordt hier omschreven als de heerweg, die over de met 
graan bebouwde eng liep; deze weg behoorde 32 voet breed te zijn. De 
oostelijke Baarnweg, die 16 voet breed moest zijn, wordt in de costumen Dood
weg genoemd; blijkbaar gingen de uitvaarten hierlangs naar de kerk. Het voet
pad, 8 voet breed, mocht niet met paarden en wagens worden bereden. De op
gegeven breedten geven onmiskenbaar de resp. belangrijkheid van deze wegen 
voor het verkeer aan. De westelijke Baarnweg op de afhelling van de eng was 
zonder twijfel de voornaamste verkeersweg. De boerderijen lagen echter niet 
aan deze weg maar langs de oostzijde van het voetpad, met de voorzijde naar 
de eng gekeerd en met paden daarmee verbonden. De brink tussen de beide 
Baarnwegen moet dus het gehele terrein hebben omvat, voor zover dit niet 
door de boerderijen en de daartoe behorende erven werd ingenomen. Evenals 
verscheiden complexen heidegronden en veen behoorde de brink tot de meent-
gronden en stond dus ter beschikking van de gehele dorpsgemeenschap. 

De vraag wat precies de functie van de brink was, is niet gemakkelijk te be
antwoorden. Als er in de schriftelijke bronnen over de brink wordt gesproken, 
heeft men vrijwel altijd met uitzonderlijke omstandigheden te maken. Van 
Iterson citeert in zijn dissertatie een groot aantal teksten, die op de brink van 

3) Dit kan worden afgeleid uit verscheiden citaten uit authentieke stukken, aange
haald door W. VAN ITERSON, De historische ontwikkeling van de rechten op de 
grond in de provincie Utrecht, Leiden 1932, p. 589-605. 
4) J. P. VERMEULEN, Bisschoppelijke rekening van 1377-1378 (Codex diplomaticus 
Neerlandicus, Historisch Genootschap, 2e serie. dl. II, Ie afd. Utrecht, 1853, p. 252 vlg. 
K. HEERINGA, Rekeningen van het bisdom Utrecht, 1378-1573; dl. I, Ie stuk, Reke
ningen van het Nedersticht (Werken Hist. Genootschap, 3e serie, no. 50. Utrecht 1926). 
5) Citaat bij VAN ITERSON, a.w., p. 564. 
6) R. F R U I N (ed.), Costumen en usantien van Soest, p. 226 vlg., art. 15-17 (Verslagen 
en Meded. tot Uitg. der bronnen van het Oude Vaderl. Recht. dl. I l l , no. 3. 's Graven-
hage 1895). 
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Soest betrekking hebben. Sedert de 16e eeuw horen wij over allerlei misbruiken, 
zoals het weggraven van zand, het steken van zoden en plaggen, hetgeen een 
grotere omvang had aangenomen dan voor de eigen behoefte was toegestaan; 
voorts over onrechtmatige beplantingen met bomen, over het bouwen van en
kele kleine huizen op het zuidelijk deel van de brink in de nabijheid van de 
kerk; die huisjes zouden echter na de dood van de langstlevende echtgenoot weer 
worden verwijderd; verder over verpachting van de brink bij gedeelten, vnl. in 
tijden van financiële nood, o.a. met het doel de brink te laten afplaggen en de 
plaggen te verkopen; in een ander geval werden een groot aantal kleine percelen 
van de brink verpacht om er koeien te laten weiden. 

Ondanks al deze gegevens komt de eigenlijke bestemming van de brink nergens 
duidelijk naar voren. Het normale, het alledaagse gebruik was natuurlijk aan 
iedereen bekend - behalve aan ons! - en behoefde dus niet in schriftelijke stuk
ken ter sprake te worden gebracht. Wij kunnen ons daarom slechts een vrij vaag 
denkbeeld omtrent de brink vormen, maar voor zover wij tegen de achtergrond 
van het exceptionele daartoe in staat zijn kan worden gezegd, dat de brink een 
open grasvlakte moet zijn geweest, waar alleen boomgroei werd toegelaten in 
de onmiddellijke nabijheid van de boerderijen en vlak langs de scheisloten 
aan de achterzijde ervan. Tussen de boerderijen, waar in de middeleeuwen nog 
vrij grote open ruimten moeten hebben bestaan, en aan de achterkant langs de 
Brinkweg, liet men het vee grazen dat men dicht bij huis wilde hebben, zoals 
melkkoeien, trekpaarden, jongvee en pluimvee. Schapen werden in de 17e eeuw 
nog van de brink geweerd, vermoedelijk omdat deze voldoende weide vonden 
op de heide en in de afgegraven venen; later, in 1822 b.v., verpachtte het dorps-
bestuur van Soest echter 18 percelen „bekend onder de naam dorpsbrinken" 
als schapenweide. 

Het westelijk gedeelte van de brink dat aan de eng grensde, schijnt in de middel
eeuwen te zijn gebruikt voor het optassen van graan- en hooimijten en voor de 
opslag van turf. De 14e-eeuwse rekeningen van de bisschoppehjke rentmeester 
geven enkele aanwijzingen daarvoor. 
Wij brachten reeds naar voren dat er op de brink ook plaggen en zoden werden 
gestoken. In beperkte mate was dit toegestaan, nl. ten behoeve van de dak
bedekking van de huizen. Het was echter verboden - zoals een ordonnantie 
uit 1640 vermeldt - brandplaggen en plaggen voor het afdekken van bijenstal-
len op de brink te graven. Of de brink eventueel plaggen leverde voor de be
mesting van de akkers op de eng komt nooit tot uiting; wel vernemen wij in vrij 
recente tijd dat daarvoor heideplaggen vermengd met schapemest werden ge
bruikt. 
Als wij ons de brink, afgezien van de boerderijen, globaal als een open gras
vlakte mogen voorstellen, kan men met een Engelse term van een village green 
spreken. De Engelse hoogleraar Thorpe (Birmingham) noemt de dorpen met een 
grasveld green villages en rekent ook de Nederlandse brinkdorpen daartoe.7) 

7) H. THORPE, The green village as a distinctive form of settlement on the North 
European Plain (Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, 1961, no. 1, 
p. 93 vlg.) 
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De green villages zijn volgens hem het meest karakteristieke nederzettingstype 
van de Noordeuropese Laagvlakte, waar de boeren in de regel een gemengd 
bedrijf met akkerbouw en veeteelt hadden. Op grond van archeologische 
vondsten en plaatsnamen schrijft Thorpe het ontstaan van de green villages in 
Engeland toe aan de komst van de Angelen en Saksen, die van het continent 
hun traditionele nederzettingsvormen overbrachten. In Schotland en Ierland 
treft men de green villages niet aan. Al naar gelang de vorm van de village green 
zijn een groot aantal verschillende typen te onderscheiden. Waar het grasveld 
een langgerekte rechthoek vormt, spreekt Thorpe van een street green village. 
Deze benaming zou zeker op Soest van toepassing zijn, ware het niet dat de 
auteur dit nederzettingstype identificeert met het Duitse Angerdorf. Een Anger-
dorf was Soest beslist niet, want dit veronderstelt twee reeksen van boerderijen 
langs de wegen, die de langgerekte green insluiten. In Soest echter stonden de 
boerderijen langs één zijde van het voetpad, dat midden door de brink liep. De 
bebouwing langs de beide Baarnwegen dateert hier blijkens de plattegronden 
uit de vorige eeuw uit vrij recente tijd. Wanneer de brink in Soest werd aange
legd weten wij niet, maar het wil ons voorkomen dat deze als een jonger element 
aan de eigenlijke nederzetting werd toegevoegd. 
Als wij de brink buiten beschouwing laten kan Soest als een éénzijdig wegdorp 
worden gekarakteriseerd. Als zodanig reikt de dorpsvorm zonder twijfel terug 
tot vóór het jaar 1000. Met deze typering kunnen wij echter niet volstaan, want 
dit wegdorp vormde geen op zichzelf staand afgerond geheel. 
Als wij in het begin van de 1 Ie eeuw voor het eerst in schriftelijke bronnen over 
Soest horen8) v/ordt het een villa genoemd, hetgeen vrij zeker betekent dat er een 
hof (curtis) aanwezig was met een aantal horige hoeven. Het hofstelsel, dat in 
Frankrijk in de Merovingische tijd opkwam en zijn grootste bloei beleefde in 
de Karolingische tijd, met name in het bekken van Parijs, verspreidde zich van 
daar naar andere delen van Westeuropa, maar onderging ook allerlei wijzi
gingen. 
Het ligt niet in onze bedoeling hier nader in te gaan op de hoforganisatie; daar
voor verwijzen wij naar de studies van Ganshof.9) Wij kunnen volstaan met de 
opmerking dat een hof het economische, sociale en juridische centrum was van 
de onderhorige hoeven. De middeleeuwse hoven in Nederland waren van 
veel geringere omvang dan in Frankrijk, maar wat de organisatie betreft zullen 
vele met de nodige schaalverkleining het Franse voorbeeld weerspiegeld hebben. 
Dat het hofstelsel in het Nedersticht functioneerde lijdt geen twijfel. De bisschop 
van Utrecht bezat o.a. hoven in Zeist en Leusden, waarschijnlijk ook in Soest 
en Hees. Het feit dat de horige hoeven van Soest noch onder de hof van Zeist, 
noch onder die van Leusden ressorteerden, rechtvaardigt de veronderstelling 
dat er in Soest ook een hof is geweest. 
In het begin van de 11e eeuw schonk de bisschop 14 hoeven, gelegen „inter vil
las Heze et Zoys cum omnibus familiis", dus met de bijbehorende horigen, 

8) Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (O.B.St.) I, nrs. 162 (a° 1006; onecht). 189 (a° 
1028; echt) en 209 (a° 1050; onecht). 
9) O.a. F. L. GANSHOF. Manorial organization in the Low Countries in the seventh, 
eigth and ninth centuries (Transactions of the Royal Historical Society. 4th series, vol. 
XXXI, 1949, p. 29 vlg. 
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aan de abdij van de Benedictijnen op de Hoge Horst bij Amersfoort, die in 
1054 naar Utrecht werd verplaatst en sedertdien als de St. Paulusabdij te Utrecht 
bekend staat. Blijkens een leen- en tinsregister van deze abdij, dat van ca 1400 
dateert,10) bestond Soest in totaal uit 21 hoeven, waarvan er nog steeds 14 aan 
de abdij toebehoorden en als hofgoederen geregistreerd stonden; 4 hoeven wa
ren in handen van de graaf van Holland en 3 behoorden aan de heer van 
Abcoude. De 14 hoeven van de St. Paulusabdij vormden administratief nog 
afzonderlijke eenheden; een viertal droegen namen, nl. Campshoeve, de Nije 
hoeve, de Oude hoeve en Kreex- of Krixhoeve; de overige hoeven worden aan
geduid met de naam van de gebruikers en wel twee hoeven met één persoons
naam en acht met telkens twee persoonsnamen. Een vérgaande splitsing en ver
splintering van de hoeven had blijkbaar niet plaats gehad. Dit hield verband met 
het hier geldende erfrecht, zoals wij dit kennen uit de costumen van Soest van 
1569. n ) Dit schreef voor dat horige goederen „ongescheiden" op de oudste erf
genaam overgingen. 

Toen kort na het jaar 1000 door de bisschop 14 hoeven aan de St. Paulusabdij 
werden geschonken, waren in Soest vermoedelijk ook al de overige 7 hoeven 
aanwezig, of althans 6. Gezien de namen Oude en Nieuwe hoeve bij die van de 
St. Paulusabdij was het aantal al vóór de overdracht uitgebreid. De vraag rijst 
nu hoe de graaf van Holland en de Heer van Abcoude in het bezit van de 7 
hoeven kwamen. Zonder twijfel gaat dit terug op voormalig bezit van de abdij 
Elten, die behalve in Naardingerland ook goederen in Soest, Baarn, Eemnes 
en enkele andere plaatsen in eigendom had. In een van de vele processtukken 
betreffende de grenzen tussen Gooiland en het Sticht werd op het einde van de 
15e eeuw nog naar voren gebracht, dat de abdis van Elten „in villa de Zoest" 
6 mansos (hoeven) bezat, waarvoor nog steeds een jaarlijkse tijns werd betaald 
onder de linde op het kerkhof te Baarn aan de grafelijkheid van Holland. 12) 
De abdis had in 1280 het Eltens bezit in deze streek overgedragen aan de graaf 
van Holland. Daartoe behoorden uiteraard de 6 of 7 hoeven te Soest. Omstreeks 
1400 bezat de graaf van Holland, zoals wij zagen, nog 4 van deze hoeven; 
de overige 3 zal hij aan de heer van Abcoude hebben afgestaan. 
Hoe en wanneer de abdij Elten de 6 of 7 hoeven in Soest had verworven, is 
niet bekend, maar het is niet onmogelijk dat in het verre verleden alle 20 à 21 
hoeven van Soest aan eenzelfde hof onderhorig waren. Deze hof kan vrijwel 
zeker in de z.g. Kerkbuurt gesitueerd worden. Deze plaats lag bijzonder gunstig; 
niet alleen omdat men hier op de grens van de eng en de Eemvallei zat met het 
akkerland enerzijds en weide en hooiland anderzijds - dit geldt immers ook voor 
de gehele reeks van horige hoeven - maar ook omdat de verbinding naar de 
Eem hier zo kort mogelijk kon zijn doordat de rivier een westwaartse bocht 
maakt. De Eemstraat voert langs het zuidelijk uiteinde van de brink rechtstreeks 
naar de Eem, die reeds in een vroeg stadium voor het scheepvaartverkeer zal 
zijn benut. De (Hervormde) kerk van Soest werd stellig niet eerder gebouwd 

10) Citaat bij VAN ITERSON, a.w., p. 542 vlg. 
11) R. FRUIN, a.w., p. 220, art. 1. 
12) D. Th. ENKLAAR, Middeleeuwsche rechtsbronnen van Stad en Lande van 
Gooiland, p. 91, no. 38, art. 21 en 22 (Werken der Ver. tot Uitg. der bronnen van het 
Oud-Vaderl. Recht, 3e reeks, no. 3. Utrecht 1932). 
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dan toen het dorp een zelfstandige parochie werd, hetgeen in de 14e eeuw plaats 
vond. Waarschijnlijk had de kerk een voorloper in een kapel op de hof. Opmer
kelijk is ook dat het terrein van de kerk en de kerkbuurt juist buiten de brink 
ligt, een situatie die overeenstemt met die in Zeist, waar de hof eveneens aan de 
brink lag. Volgens De Monté Ver Loren13) werd de hof van Zeist in het begin 
van de 14e eeuw buiten werking gesteld. Vermoedelijk was dit in Soest reeds eer
der geschied. 
Thans ligt in de nabijheid van het koor van de Hervormde kerk een driehoekig 
pleintje met een zeer oude lindeboom, die volgens schatting wel 400 jaar oud 
moet zijn. Men herinnert zich nog dat er vroeger drie linden stonden. Op dit 
pleintje komt zowel de Eemstraat uit als het pad, waarlangs de boerderijen zich 
aaneenrijden, dat dus rechtstreeks naar de hof leidde. In de kerkbuurt stond 
eertijds ook een gerechtshuis. Het is zeker niet ondenkbaar dat oudtijds onder 
de linden het hofding werd gehouden. Ook in Baarn speelde een linde bij de 
kerk een rol bij de zeer oude rechtstoestanden, zoals wij zagen. 
De kerkbuurt vormt een kleine dorpskom rondom het pleintje, hoogst waar
schijnlijk ontstaan uit de voormalige hof. Samen met de reeks van ca 20 horige 
hoeven hebben wij hier de oudste elementen van het dorp voor ons. In deze 
vorm moet de nederzetting reeds vóór het jaar 1000 hebben bestaan. Ze werd 
stellig planmatig geconcipieerd bij de stichting van de hof, zodat wij met een 
Duitse term van een Plansiedlung zouden kunnen spreken. 

De eng van Soest 
De eng vormde een cultuureiland temidden van woeste gronden; hier lag het 
akkerland van de boeren bij elkaar. Concrete gegevens daaromtrent ontbreken 
vrijwel geheel. Het noordelijk gedeelte van de eng is tegenwoordig overwoekerd 
door de huizenbouw. Een luchtfoto uit 1947 van het zuidelijk gedeelte (zie afb. 2) 
maakt globaal de indruk van een eenstrepige es. Verreweg de meeste percelen 
strekken zich in de richting ZW-NO uit; alleen langs de randen vertonen klei
nere partijen een dwars op de hoofdrichting staande verkaveling, die jonger 
schijnt te zijn. Gedeeltelijk is dit waarschijnlijk het resultaat van een latere 
herverkaveling. Het wil ons voorkomen dat bij de stichting van de hof te Soest 
aan elk van de horige hoeven langs het voetpad volgens het vooropgestelde 
plan een brede strook grond op de eng werd toegewezen, die tegenover de 
boerderij lag. De paden die de boerderijen met de eng verbinden bevestigen 
deze veronderstelling. Zodoende kan van „Hofanschluss" worden gesproken, 
zoals die ook bekend is van de Waldhufendörfer en van de groepsgewijze veen-
ontginningen, de cope-nederzettingen, die door Van der Linden 14) voor Holland 
en West-Utrecht werden bestudeerd. Een indeling in stroken was bij een nog 
primitieve meettechniek het eenvoudigste verdelingsprincipe. Men ging b.v. 
uit van een weg en zette langs deze de breedte van de stroken uit. In Soest 
kon het voetpad daarvoor dienen. De oorspronkelijk brede stroken op de eng 
zijn op de duur in kleinere percelen uiteengevallen, maar de hoofdrichting is 

13) J. Ph. DE MONTÉ VER LOREN, De rechterlijke organisatie ten platten lande 
in het gebied langs den Krommen Rijn gedurende de middeleeuwen. Utrecht 1948. p. 71 
vlg. 
14) H. VAN DER LINDEN, De Cope. Assen 1955. 
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Afbeelding 2 Luchtfoto van het zuidelijk gedeelte van de Soester Eng (1947). 
Archief Topografische Dienst, Delft. 
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tot op heden in stand gebleven. In verband met het zachtglooiend terrein zal 
deze richting voor de afwatering het best geschikt zijn geweest. Het grootste 
aaneengesloten complex met dwarsverkavelingen zien wij op de luchtfoto in 
het zuidoosten, dat de indruk maakt van een nieuwer aanzetsel van de eng. Daar 
liggen de percelen dan ook in dezelfde richting als de zuidelijke afhelling. 
Nadere bijzonderheden omtrent de akkerbouwproducten van de eng konden 
wij ontlenen aan de rekeningen van de bisschoppelijke rentmeester uit de jaren 
1377-1379.15) Er was een conflict ontstaan tussen de bisschop en de St. Paulus
abdij over de z.g. rode-tienden, die behalve in Soest ook in enkele andere plaat
sen werden geheven, nl. in Hey en Glinde, Hamersveld, Asschat en Scherpen-
zeel. 

Wij hebben hier te doen met novale tienden, die werden opgebracht door nieuw 
ontgonnen land dat door roden aan het oudere cultuurland op de eng was toe
gevoegd. De rodetienden werden in natura geheven van graan en de z.g. smalle 
rodetienden van ganzen, speenvarkens en lammeren, terwijl van bijenstokken 
een bedrag in geld werd betaald. Het graan van de rodetienden werd uiteraard 
slechts van bepaalde percelen, niet van de gehele eng geheven. Op 1 mei 1378 
zond de bisschop brieven naar Amersfoort, Leusden, Soest en Scherpenzeel 
met de boodschap dat de rodetienden uitsluitend door vertegenwoordigers van 
de bisschop mochten worden geïnd en verkocht. Deze mededeling werd nog 
tweemaal herhaald, kennelijk zonder veel succes. Toen de bisschop in juli in 
Overijssel vertoefde, stuurde zijn rentmeester te Utrecht hem een brief in ver
band met de rodetienden „die die heren van Sente Pauwels plaghen te bruken". 
De bisschop achtte deze kwestie klaarblijkelijk zeer urgent, want de volgende 
dag reeds vertrok hij uit Overijssel en keerde via Ter Eem, Amersfoort en 
Stoutenburg naar Utrecht terug. Hij gaf aan zijn rentemeester opdracht de rode
tienden te laten ophalen en, indien mogelijk, te verkopen. De verkoop - naar het 
schijnt van het nog te velde staande gewas - kon in Soest, Hamersveld en As-
schat niet worden verwezenlijkt, zodat de rentmeester zich genoodzaakt zag 
de tienden te laten „mennen". In Soest liet hij ze naar een gehuurde schuur bren
gen. Vele malen moest hij zich persoonlijk naar Soest begeven om van de buren 
te weten te komen „waer die roede tienden aen ende af ghingen". Kennelijk 
was hem volstrekt niet bekend welke landerijen deze tienden moesten leveren. 
Incidenten bleven ook niet uit, want de monniken van de St. Paulusabdij 
verschenen eveneens ter plaatse om deze tienden op te eisen. Hun werd echter 
duidelijk gemaakt dat de rodetienden aan de bisschop toekwamen.16) 
Het volgend jaar (1379) konden de rodetienden te Soest weer niet worden 
verkocht; gedeeltelijk gingen ze weer naar een schuur, gedeeltelijk werden ze in 
mijten opgetast. In de winter werd het dorsen ervan door de rentmeester als 
betaalde arbeid aan de inwoners van Soest uitbesteed. 

In een afzonderlijk hoofdstuk wordt een nauwkeurige specificatie gegeven 
van de graanopbrengst van de rodetienden en van de bestemming die aan 

15) Zie noot 4. 
16) De St. Paulusabdij was in Soest de rechtmatige tiendheffer van 2/3 van het dorp; 1/3 
van de tienden van Soest kwamen toe aan de pastoor van Leusden, daar de kerk 
van Soest een dochterkerk van die van Leusden was. De novale tienden kwamen even
als in andere bisdommen (b.v. Doornik) aan de bisschop toe. 
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Afbeelding 3a Fragment van de kaart van Overijssel door Nie. ten Have (ca. 
1650). 

dit graan werd gegeven.17) In Soest bedroeg de opbrengst aan 
haver: 32 mud Amersfoortse maat = 48 mud Utrechtse maat, 
gerst: 25 mud (A.m.) = 37% mud (U.m.), 
rogge: 12 mud en 3 schepel (A.m.) — 19 mud en x/2 schepel (U.m.), 
boekweit: x/2 mud (A.m.) = 3 schepel (U.m.). 

Een gedeelte van de (gedorste) haver, gerst en rogge werd verkocht; de rest 
van de haver ging in hoofdzaak naar de bisschoppelijke verblijven in Utrecht 

17) Rekening van 1378/79 (ed. HEERINGA, a.w., p. 25 vlg.). Aangezien de rekenin
gen op 1 oktober beginnen en eindigen betreffen deze gegevens de oogst van het jaar 
1378. 
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en Stoutenburg en voor een klein gedeelte naar het Huis Ter Eem (aan de rechter 
oever van de Eem tegenover Eembrugge, waar een bisschoppelijke sterkte lag) 
voor de voedering van de zwanen toen het in de winter hard gevroren had. 
De gerst die niet verkocht werd bracht men naar Stoutenburg om de (jacht-) 
honden en de jonge varkens, die als smalle rodetienden waren geleverd, te voe
deren. Een klein gedeelte ging naar Utrecht als kippevoer toen het zeer koud 
was. 
Twee personen uit Soest, die geholpen hadden de rodetienden op te halen, 
ontvingen een beloning in gerst; de een wat meer dan de ander, omdat hij goed 
op de hoogte was van de tot de leverantie van rodetienden verplichte landerijen. 
De rogge, voor zover niet verkocht, werd in Utrecht afgeleverd bij de bakker, 
die de bisschoppelijke huishouding van brood voorzag. De boekweit ging 
als kippevoer naar Utrecht. 
Blijkbaar diende alleen de rogge als broodgraan en al het overige als veevoeder. 
Het stro van de granen werd gedeeltelijk verkocht en gedeeltelijk naar Utrecht 
vervoerd. 
De smalle rodetienden leverden in Soest 7 à 8 ganzen, 4 à 5 speenvarkens, 6 tot 
9 lammeren en 5x/2 1b. in geld van de bijen op. De dieren werden naar het 
kasteel Stoutenburg gebracht, dat in tegenstelling tot verscheiden andere bis
schoppelijke kastelen een permanente personeelsbezetting had. 
Het conflict tussen de bisschop en de St. Paulusabdij omtrent de novale tienden 
betekent niet dat de eng te Soest eerst kort tevoren door nieuwe ontginningen 
langs de randen werd vergroot. Dit kan reeds veel eerder hebben plaats gehad, 
zodat de abdij deze tienden reeds geruime tijd had geusurpeerd. Een aanwijzing 
daarvoor menen wij te zien in de formulering van de rentmeester in de brief 
aan de bisschop van juli 1378 alsmede in zijn onbekendheid met de ligging van 
de percelen die deze tienden opbrachten. 
Of de gewassen die als rodetienden werden geleverd, in hun onderlinge kwan
titeitsverhouding representatief zijn voor de gehele eng, is geenszins zeker, even
min of de bestemming die aan de verschillende granen werd gegeven beant
woordt aan die welke de boeren zelf eraan gaven. Daar overigens niets omtrent 
de middeleeuwse akkerbouw op de eng bekend is, mogen de gegevens uit de 
rentmeestersrekeningen zeker wel als interessant worden beschouwd, vooral 
ook omdat daaruit blijkt dat het graan in belangrijke mate als veevoeder dien
de. Of was dit een luxe die alleen grote heren zich konden veroorloven? 

De graslanden tussen Soest en de Eem 
De laaggelegen gronden van de Eemvallei werden stellig in het natte jaargetijde 
regelmatig overstroomd, zodat hooiwinning het voornaamste rendement gaf. 
In de 14e eeuwse rekeningen van de bisschoppelijke rentmeester worden deze 
graslanden „buerweyde" genoemd. Of dit betekent dat ze destijds tot de on
verdeelde meentgronden behoorden, is moeilijk uit te maken. Wij weten niet 
wanneer dit terrein in strookvormige kavels is verdeeld. In elk geval bezat 
de bisschop in de 14e eeuw een gedeelte ervan, dat als „hoyemade" werd aan
geduid; het was in 1378 aan één persoon in tijns uitgegeven, terwijl de vóór-
en naweide aan twee afzonderlijke personen was verpacht. In 1379 waren er 
twee pachters zowel van de voorweide die in maart inging, als van de naweide, 
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hetgeen op een splitsing van het perceel wijst. De pachters namen resp. „den 
enen camp" en „den anderen camp" in gebruik; in de jaren 1426-1430 spreken 
de rentmeestersrekeningen van „den enen weerdt" en „den anderen weerdt".18) 
In de 14e eeuwse rekeningen worden de onkosten in verband met de hooiwinning 
in een afzonderlijk hoofdstuk verantwoord. Het werk werd door de rentmeester 
aan een opzichter uitbesteed, die 20 à 25 mannen en vrouwen, bijna allen be
woners van Soest, aantrok tegen betaling. Sommigen werkten slechts enkele 
dagen, anderen tot een maximum van 18 dagen. Het hooi werd naar Utrecht 
en naar het kasteel Stoutenburg gebracht. Daarvoor deed men een beroep op 
de spandiensten van de bisschoppelijke horigen te Zeist en Leusden; ook maak
te men gebruik van wagens uit Soest, maar dit vloeide niet voort uit horigheids-
verplichtingen ten opzichte van de bisschop. De beschikbare transportmid
delen waren echter niet toereikend om al het hooi naar Utrecht en Stoutenburg 
af te voeren. Daarom maakte men 4 hooischelven, die later werden verkocht. 
Uit het feit dat er onkosten werden gemaakt om het hooi „uten made op den 
enghe" te voeren, moet men wel afleiden dat de hooischelven op het westelijk 
gedeele van de brink werden opgetast, stellig niet op het akkerland van de eng. 
De brink werd immers aan de westzijde begrensd door de Baarnweg, die in de 
costumen van Soest over de eng heet te lopen (vgl. boven, p. 102). 

Mag in Soest van een marke worden gesproken? 
Toen verscheiden historici in het kader van de Geschiedkundige Atlas van 
Nederland de marken in de diverse provincies in kaart brachten en daarbij een 
begeleidende tekst schreven, klaagde Le Cosquino de Bussy 19) over de „exces
sieve schaarste" aan gegevens betreffende de marken in Utrecht. Van Iterson 20) 
constateerde zelfs dat het woord mark vóór de 19e eeuw in het Utrechtse hele
maal niet voorkwam. De sleutel voor een markenkaart meende Le Cos
quino de Bussy daarom te moeten zoeken in een andere terminologie. Hij 
toetste termen als villa, hoeve, eng, koppel, weide, meent, bunt, grondheerlijk-
heid, en enkele andere op de bruikbaarheid om marken te signaleren. Het 
woord meent scheen hem het meest doeltreffend toe, ofschoon dit ook af
wijkende betekenissen kon hebben. 
Nu drukt het woord meent zeer zeker uit dat een gemeenschap van personen 
ergens bij betrokken was, o.a. bij het gemeenschappelijk gebruik van bepaalde 
complexen grond, veelal ongecultiveerde grond. Alle oudere auteurs zagen in 
het gemeenschappelijk bodemgebruik of -bezit het essentiële kenmerk van de 
marken. Bewust sloot Le Cosquino zich bij dit gangbare markenbegrip aan, of
schoon hij bekend was met de destijds nieuwe opvatting van Martens van Seven-
hoven,21) dat niet het gemeenschappelijk bezit of gebruik van woeste gronden 
het criterium van de marken kon zijn, maar dat er een specifieke organisatie 
van geërfden voor het beheer van deze gronden vereist was om van een marke 
te kunnen spreken. Le Cosquino de Bussy was niet in staat deze conceptie toe 

18) HEERINGA (ed.), a.w.. p. 239. 290, 322 en 348. 
19) A. LE COSQUINO DE BUSSY, Marken in Utrecht, 's Gravenhage 1925, p. 26. 
20) VAN ITERSON, a.w., p. 717. 
21) A. H. MARTENS VAN SEVENHOVEN, Marken in Gelderland, 's Graven
hage 1925, p. 3 vlg. 
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te passen op de toestanden in het Utrechtse, omdat de geërfdenorganisaties 
daar ontbraken; het beheer van de woeste gronden berustte er bij de dorpsge
rechten. 
Ofschoon Martens van Sevenhoven met de nadruk te leggen op de organisatie 
van de geërfden trefzeker het wezenlijke kenmerk van de marken heeft aan
geduid, is zijn hofmarketheorie, die betoogde dat er in iedere marke een hof 
zou zijn aan te wijzen en dat de marken hun ontstaan aan de hoven dankten, on
juist. Deze theorie werd op goede gronden bestreden door Slicher van Bath.22) 
Vóór het verschijnen van dit werk vond de hofmarketheorie echter tal van aan
hangers in ons land. Van Iterson b.v. veronderstelde een genetisch verband tus
sen hof en mark. Deze auteur nam ook de opvatting van Le Cosquino de Bussy 
over, dat op grond van gemeenschappelijk grondbezit of -gebruik, in Utrecht 
van marken kan worden gesproken, o.a. over de mark van Soest. 
Zoals gezegd wees Slicher van Bath de hofmarketheorie van de hand. Hij con
stateerde zelfs dat in Oost-Nederland hof en marke elkaar schijnen uit te slui
ten. In Drente, waar veel marken voorkwamen, waren weinig hoven; in ooste
lijk Gelderland was de verhouding omgekeerd, terwijl Overijssel een tussen
positie innam. Slicher van Bath beklemtoonde ook dat de markgenootschappen 
van aanzienlijk jongere datum waren dan de hoven. De markeorganisaties 
kwamen eerst in de 13e eeuw op, toen ten gevolge van de bevolkingstoename 
de woeste gronden te intensief werden geëxploiteerd en in omvang afnamen. 
Uit economische noodzaak ging men toen het ongelimiteerde gebruik ervan 
beperken tot de oud-ingezetenen van het dorp met uitsluiting van de nieuw
komers. Men berekende voor ieder rechthebbende een waardeel in de gemeen-
schapsgronden. 

Ofschoon Slicher van Bath niet expliciet zegt dat hij Martens van Sevenhoven 
bijvalt voor wat het eigenlijke criterium van het bestaan van een mark betreft, 
toont zijn werk, waarin consequent over nmrkegenootschappen wordt gespro
ken, toch aan dat hij het beginsel van de organisatie aanvaardt. Als organisatie
vorm ontstonden de marken dus vrij laat, in de 13e eeuw. 
Het gemeenschappelijk gebruik of bezit van woeste gronden moet echter tot 
in veel oudere tijden terugreiken. De ongecultiveerde gronden maakten een es
sentieel bestanddeel uit van het boerenbedrijf en besloegen een oppervlakte 
die vele malen groter was dan die van het cultuurland. Alle boeren hadden 
behoefte aan deze gronden, o.a. als aanvullende veeweide, voor het steken van 
plaggen, voor de turfwinning, voor brand- en geriefhout, enz. In streken waar 
het hofstelsel functioneerde hadden de boeren van de horige hoeven de onont
gonnen terreinen even hard nodig als in streken waar het hofstelsel niet was 
ingevoerd. De hofhorige hoeven konden dan ook over complexen woeste grond 
beschikken, die hun van meet af aan werden toegewezen. Deze werden niet in 
afzonderlijke stukken opgedeeld, maar gemeenschappelijk gebruikt. Ze vorm
den tevens een reserve voor de uitbreiding van het cultuurland. Deze „meent-
gronden" vormden niet noodzakelijk een aaneengesloten geheel; ze konden uit 
afzonderlijke complexen bestaan. In Soest behoorden de heidegronden in de 
omgeving van de Soester berg, De Bunt en 't Hart daartoe en verder het Soester-

22) B. H. SLICHER VAN BATH, Mensch en land in de middeleeuwen. I. Assen 
1944. p. 89-95. 
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veen en de brink van het dorp. De eigendom van de meentgronden berustte 
bij de eigenaar van de hof waaronder de horige hoeven ressorteerden. Wat 
buiten het territoir van de hof lag kon uiteraard niet tot de meentgronden wor
den gerekend. Zo viel in Soest het veen bij Soestdijk daarbuiten. Dit behoorde 
aan de bisschop van Utrecht, stellig krachtens zijn wildernisregaal als landsheer. 
Wij komen aanstonds nog daarop terug. Waar de gemeenschapsgronden een 
bestanddeel van de gezamenlijke hofhorige hoeven vormden, waren uit de aard 
der zaak ook alleen de gebruikers van die hoeven daarin gerechtigd. Toen 
deze hoeven na verloop van tijd in kleinere bestanddelen uiteenvielen - on
danks het feit dat ze administratief nog lange tijd als eenheden golden - moet 
ook de individuele gerechtigdheid op de meentgronden in evenredigheid van 
kleinere omvang zijn geworden, waardoor zich een bepaalde verhouding ontwik
kelde tussen de oppervlakte van het akkerland dat door een boer werd bewerkt 
en het aandeel dat hij aan de woeste gronden had. Bij het hofstelsel met de in
herente hoevenindeling en een vrij nauwkeurig begrensd complex van woeste 
gronden ontstond een dergelijke verhouding spontaan. Aangezien het hofstelsel 
veel ouder is dan de marken, is het zeer goed mogelijk dat men bij de opkomst 
van de markenorganisaties de waardelen in de ongecultiveerde markegronden 
naar analogie van de toestanden bij het hofstelsel in een bepaalde verhouding 
tot het individueel gebruikte akkerland berekende. Uitsluiting van niet gerech
tigden lag bij de marken veel meer voor de hand dan in een dorp dat uit hof-
horige hoeven bestond, waar alle beschikbare cultuurgrond deel uitmaakte van 
de afzonderlijke hoeven, waaraan de gebruiksrechten van de bijbehorende 
wildernis geaccrocheerd waren. 

Van lterson meende in de gebruiksrechten op de meentgronden naar rato van 
het individueel bewerkte akkerland te Soest ten onrechte een markeverhouding 
te zien die in het hofstelsel wortelde. Het verband met het hofstelsel is zeer 
zeker aanwezig, maar van een marke kan hier geen sprake zijn. De hoven had
den een eigen juridisch bestel en beheerden zelf de tot de hof behorende woeste 
grond. Een speciale markeorganisatie was hier overbodig en zelfs niet te ver
wezenlijken als deze het recht in eigen hand wilde nemen. Dit verklaart wel
licht het door Slicher van Bath geconstateerde feit, dat in gebieden met veel 
hoven weing marken voorkwamen. De hoven hebben zonder twijfel een hin
derpaal gevormd voor de opkomst van marken. 
In Soest is er nooit sprake geweest van een geërfdenorganisatie; evenmin zijn 
er sporen aangetroffen van uitsluiting van het gebruik van de meentgronden. 
Het gehele dorp was opgenomen in het hóeven-systeem, zodat ieder die deel
nam aan het agrarisch bedrijf ook gerechtigd was van de meentgronden gebruik 
te maken. Dat de meentgronden op de duur door het dorpsbestuur beheerd 
werden is te verklaren uit het feit dat dit een aangelegenheid van de gehele 
dorpsgemenschap was, terwijl de hof zijn functie had verloren. 
Het zou stellig interessant zijn andere Stichtse dorpen, waar men marken of 
markesporen meende te kunnen aanwijzen, aan het voorbeeld van Soest te toel 
sen. Zonder twijfel zal men dan tot de conclusie komen, dat er in het Utrechtse 
veel minder marken hebben bestaan dan men placht aan te nemen. 
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Soestdijk 
Men kan zich afvragen wat deze dijknaam op vrij grote afstand van de rivier, 
ca. 2 km van de Eem verwijderd, te betekenen heeft. Een rivierdijk kan het niet 
zijn geweest, nog minder een zeewerende dijk. Deze dijk had dus geen water
kerende functie. 
Tussen de Soester eng en de zandgronden van Baarn lag een wigvormig stuk 
veen, dat zich van de Eem westwaarts uitstrekte tot aan de heidegronden van 
't Hart. Voor het verkeer tussen Soest en Baarn v.v. moet dit veen een hindernis 
hebben gevormd, vooral in de winer als het veel geregend had. Dit veen be
hoorde op het einde van de 14e eeuw nog in zijn geheel aan de bisschop; er 
werden geen gemeenschappelijke gebruiksrechten door de bewoners van Soest 
op uitgeoefend zoals op de meentgronden. Dit blijkt duidelijk uit de reeds meer 
genoemde rekeningen van de bisschoppelijke rentmeester uit die tijd. Wij 
zien de rentmeester op 12 september 1378 naar Soest gaan om namens de bis
schop aan het dorpsbestuur opdracht te geven de „Zoesdijc", voor zover deze 
binnen het rechtsgebied van Soest lag, op te maken „alsoe dat men (er) te win
ter riden ende gaen mocht". Het dorpsbestuur van Baarn ontving een overeen
komstige boodschap. 23) 

De „Zoesdijc" wordt door de rentmeester ook „mijns heren dijc" m.a.w. dijk 
van de bisschop genoemd. Daaruit moet men afleiden dat de bisschop de dijk 
in het aan hem toebehorende veen had laten aanleggen om in de winter over 
een droge doorgangsweg te kunnen beschikken. Dit was voor hem van belang 
omdat hij zich blijkens deze rekeningen herhaaldelijk met zijn gevolg naar het 
Huis ter Eem begaf, o.a. om zich daar in te schepen als hij naar Overijssel ging. 
Aangezien het Huis ter Eem eerst in het midden van de 14e eeuw bisschoppe
lijk bezit werd, moet de Soest-dijk in 1378 nog vrij nieuw zijn geweest. De 
plaats van aanleg was zo gekozen, dat de te overbruggen afstand slechts gering 
was. Op de nieuwere topografische kaarten (1 : 25.000), waarop hoogtelijnen 
zijn aangegeven, zien wij de lijn van 5 m +NAP aan de Baarnse zijde van de 
Soest-dijk ver naar het zuiden uitbuigen temidden van lager gelegen terreinen. 
De Soest-dijk was dus geenzins een waterkerende dijk, maar een doorgangsdijk, 
een verhoogde weg door het veen. Aan dergelijke dijken, die uitsluitend een 
verkeersfunctie hadden, is tot nog toe slechts weinig aandacht besteed. De 
meeste auteurs die zich met dijken bezig hielden, verwaarloosden deze catego
rie en wekken de indruk dat dijken steeds als waterkerende werken tot stand 
kwamen. Van Iterson is een van de weinigen die op enkele „doorgangsdijken" 
de aandacht vestigde. Hij spreekt weliswaar niet over de Soest-dijk als zodanig, 
maar signaleerde als verhoogde wegen door moerassige gebieden De Dijk te 
Achterberg (gem. Rhenen) en de Weidijk ten noorden van de Rhenense 
Nude.24) 

Wij zelf betoogden enige tijd geleden 2ä) dat de Zanddijk bij Egmond-Binnen 
slechts een droge doortocht door de moerassige laagte tussen twee strandwal-

23) Rekening 1377/78 (ed. VERMEULEN) a.w., p. 402. 
24) VAN ITERSON. a.w., p. 162. 
25) M. K. E. GOTTSCHALK. De Zanddijk bij Egmond en zijn legenden (Geografisch 
Tijdschrift. Nieuwe reeks. dl. Ill, no. 2; 1969, p. I l l vlg.). 
26) S. J. FOCKEMA ANDREAE. Alkmaar Grensstad (Geogr. Tijdschrift, Nieuwe 
reeks, dl. Ill, no. 1; 1969, p. 1). 
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len moest waarborgen en dat deze dijk geen waterkerende functie had. 
Iets eerder merkte Fockema Andreae op,25) dat De Dijk te Alkmaar, die het 
stratennet van de stad met de Friese poort verbindt, meer het karaker van een 
opgeworpen weg, een zandbaan in het klei- en veenland had, dan van een water
kerende dijk. 
Opgehoogde wegen in het veen troffen wij ook in het middeleeuwse Zeeuws-
Vlaanderen aan, met name in het Aardenburger Moer, waar men van „zide-
linge" of „ware" sprak;27) ze markeerden hier tevens de ambachts- en water-
schapsgrenzen. Bij de grote stormvloed van oktober 1375 bewezen ze geheel 
onvoorziens uitstekende diensten.28) Sprekende voorbeelden van doorgangs-
dijken in moerassige veengebieden vindt men ook op de 17e eeuwse kaart van 
Nie. ten Have van Overijssel en het aangrenzende Drents-Groningse gebied 
(afb. 3a en 3b), die door Fockema Andreae en Van 't Hoff29) als een van de bes
te eigengewestelijke kaarten wordt gekwalificeerd. Op deze kaart doorsnijdt de 
Holterdijk verscheiden veencomplexen tussen Deventer en Holten; 30) de Noet-
zelerdijk loopt tussen de Haarlerberg en Notter door het noordelijk deel van het 
Rijssense veen;31) de Haekseler dijk door de „Moerige Veenen" ten ZW van 
Daarle.32) Bij de dijken in het Boertanger Moeras gaf Ten Have tevens de mate 
van begaanbaarheid aan. Ten oosten van Emmen tekende hij: de Suytberger 
dijck, de Emmerdijck ('s zomers passabel), de Spoorweg (altijd passabel), 
de Lage Weerdingerdijck ('s zomers passabel) en de Valter dijck (passabel).33) 
Een recent onderzoek van drs. C. Th. Kokke in de gemeente Lichtenvoorde 
wees uit, dat ook in de Achterhoek van Gelderland een groot aantal doorgangs-
dijken voorkomen.34) 

Deze opgehoogde wegen in moerassige gebieden, die men dijken noemde, vorm
den dus geenzins een uitzonderlijk verschijnsel. 
Het veen bij de Soest-dijk wordt in de rekening van 1378/79 35) nog „een wilt 
veen" genoemd, d.w.z. dat het nog niet in exploitatie was genomen. Aan deze 
toestand kwam echter weldra een einde. Op 15 april 1379 reed de rentmeester 
van de bisschop naar Baarn om met de dorpsbestuurders in dit veen de grens 
tussen Baarn en Soest te bepalen. Dit was blijkbaar geen gemakkelijke taak. 
Eerst na een herhaald bezoek en twee dagen onderzoek in het veen kon de 
rentmeester verklaren dat hij nu „de sceydinghe volcomenliken conde vinden". 
Na deskundig advies te hebben ingewonnen omtrent de aanleg van sloten, de 
wijze van graven en de diepte van de ontvening, konden de turfgravers aan het 

27) M. K. E. GOTTSCHALK, Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaande-
ren, dl. 1. Assen 1955, p. 142 vlg. 
28) Ibidem, p. 163. 
29) S. J. F O C K E M A ANDREAE en B. VAN 't H O F F . Geschiedenis der kartografie 
van Nederland, 's Gravenhage 1947. p. 48. 
30) Op de topogr. kaarten treft men de naam Holterdijk niet meer aan, wel de 
Dorpersdijk ten ZW van Holten in het Holterbroek. 
31) Op de topogr. kaart vindt men hier namen als Goskesdijk, Keizersdijk, Telgen-
dijk en Akkerdijk. 
32) Deze dijk draagt op de topogr. kaart ten westen van Hoge Hexel de naam Oude 
Zwolse weg. 
33) Op de topogr. kaarten vindt men deze dijken niet meer terug vanwege de vele 
veenkanalen en wijken, die hier later werden aangelegd. 
34) Voordracht gehouden op 15 nov. 1969 voor de Historisch-geogr. sectie van het 
Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap. 
35) H E E R I N G A (ed.), a.w., p. 202. 



werk gaan in „die overste" en in „die nederste sijde van den veen", m.a.w. ten 
westen en ten oosten van de Soest-dijk. Naar het schijnt ging men het veen niet 
over een bepaalde oppervlakte weggraven, maar voorlopig alleen uit een drie
tal sloten, die resp. 5 5 ^ en 58 roeden (ca 207J/2 en 218 m) lang waren, vermoe
delijk aan weerszijden van de dijk, terwijl de derde sloot „voer an den dijc" een 
lengte kreeg van 24 roeden (ruim 89 m). Een overeenkomstige wijze van veenex-
ploitatie constateerden wij reeds eerder teOostbroek,36) waareen scheidsgerecht 
in 1277 bepaalde dat volgens oude gewoonte slechts uit één „cespitum fodi-
na" (turfsloot) turf mocht worden gedolven; eerst als deze was uitgeput, of 
als de productie vanwege de te zandige bodem te gering was, mocht een tweede 
sleuf in gebruik worden genomen. 

Het veen bij de Soestdijk werd stellig niet ineens opgedeeld in evenwijdige 
stroken. Aangezien hier geen groepsgewijze ontginning plaats had, was dit ook 
niet nodig. Er werd vooreerst uitsluitend turf gegraven ten behoeve van de bis
schop. De turf zou naar Utrecht worden getransporteerd, maar er waren niet 
voldoende wagens beschikbaar. Men maakte toen gebruik van de spandiensten, 
waartoe de bisschoppelijke horigen in Zeist verplicht waren, en bracht de turf 
„aen den berch (schuur?) op 't hoghe opten brenc bij 's kupers" te Soest; ook 
wagens uit Soest werden daarbij ingeschakeld. In de winter zou de turf 
naar Utrecht en elders (waar bisschoppelijke verblijven waren) worden afge
voerd. 
Daar wij niet over de rentmeestersrekeningen van de volgende jaren kunnen 
beschikken, is het niet mogelijk de ontginning van het veen bij de Soestdijk op 
de voet te volgen. Eerst uit de jaren 1426-1430 staan ons weer een viertal re
keningen ten dienste.37) Door de toen heersende oorlogsomstandigheden 
(Utrechts schisma, Hoekse en Kabeljauwse twisten, inval van de Geldersen 
in het Sticht38) was het normale leven op vele plaatsen volledig ontwricht. De 
veenontginning bij de Soestdijk kwam daardoor tot stilstand. De rekening van 
1426/27 39) vermeldt in de rubriek Pachtgoed te Soest: „Item dat vene aen 
Zoesdijck werd niet gebruyct". Het volgend jaar noteert de rekening onder het
zelfde hoofdstuk: „dat veen an Soesdijc is niet verhuert".40) Een jaar later 
bracht dit veen weer niets op.41) De rekening van 1429/30 zwijgt er helemaal 
over. 

Het enige dat wij uit deze rekeningen kunnen afleiden is, dat de bisschop het 
veen bij de Soestdijk niet langer meer in eigen exploitatie had, maar dat hij in
middels ertoe was overgegaan het te verpachten. Zonder twijfel ontstond ten 
gevolge daarvan de indeling in evenwijdige, ongeveer noord-zuid gerichte stro
ken. Eerst na de verpachting, toen de ontginning op ruimer schaal geschiedde, 
zullen zich mensen bij het veen van Soestdijk hebben gevestigd. 

Het Soester veen en de buurt De Eng 
Het Soester veen lag van Soest uit gezien aan de overzijde van de eng. in tegen-

36) M. K. E. GOTTSCHALK, De ontginning der Stichtse venen, p . 211. 
37) HEERINGA (ed.), a.w., p. 233-384. 
38) Zie: K. BURMAN. Utrechtsche Jaarboeken van de vijftiende eeuw; dl. I. Utrecht 
1750, p . 289-342. 
39) HEERINGA (ed.), a.w., p. 239. 
40) Idem, p. 290. 
41) Idem, p. 322. 
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Afbeelding 3b Fragment van de kaart van Overijssel door Nie. ten Have (ca. 
1650) (het Drents-Gronings grensgebied). 

stelling tot het veen bij de Soestdijk behoorde het Soesterveen tot de meent-
gronden, waarop gemeenschappelijke gebruiksrechten werden uitgeoefend. 
Het vormde eertijds een bestanddeel van de horige hoeven van Soest. 
De eerste ontginningsfaze ging ongetwijfeld uit van de ZW rand van de Soester 
eng, waardoor op de duur de buurt De Eng in het leven werd geroepen. In een 
veel later stadium, toen de eindgrens van de veenontginning werd bereikt, kon 
ook bij de huidige Wieksloter weg een buurt ontstaan. 
Met de veenontginning in de nabijheid van de eng was in de 14e eeuw al een 
begin gemaakt. Vermoedelijk werkte de aanleg van een waterweg voor turf-
vervoer langs de Baarnse zijde van dit veen (13e eeuw) daarbij als stimulans. 
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In 1239 verleende ni. de elect-bisschop aan het kapittel van St. Jan te Utrecht 
vergunning voor het graven van een wetering, die van het aan dit kapittel toe
behorende veen bij de (Lage) Vuurse via Soest naar de Eem zou lopen.42) Naar 
aanleiding daarvan kwam de Oude Gracht tot stand, die thans nog als smalle 
sloot van Soestdijk oostwaarts loopt, met een duiker de Stadhouderslaan (vroe
ger Nieuwe Steeg genaamd) kruisend en uitmondend in de Eem bij de Oude 
of Grote Melm. Wellicht dankt deze buurt zijn ontstaan aan de overslag van 
turf te dezer plaatse. 
Op het einde van de 14e eeuw voldeed de Oude Gracht niet meer. Inmiddels 
was de Soestdijk aangelegd, die de doorvaart door de Oude Gracht ernstig 
moet hebben belemmerd, misschien zelfs verhinderd. In 1398 gaf bisschop 
Frederik van Blankenheim vergunning voor een nieuwe waterweg naar de 
Eem.43) Voor de toenmalige tijd schijnt dit een werk van formaat te zijn geweest. 
De gracht zou minstens 16 voet (ca 5 m.) breed worden met aan weerszijden 
wallen (kaden) en daarbuiten sloten ter breedte van 8 voet (ca 2,50 m). Er 
mochten in deze nieuwe grift een onbeperkt aantal „scutten" (eenvoudige 
stuwen of sluisjes) worden geplaatst. Waar een weg werd doorsneden (de Soest
dijk!) moesten deugdelijke stenen of houten bruggen worden aangelegd. De 
benodigde grond voor de nieuwe gracht ca. zou tegen normale grondprijzen 
worden aangekocht. Niemand mocht weigeren de grond af te staan. Verder 
regelt de oorkonde ook de jurisdictie op de gracht, wallen en sloten. De moti
vering die de bisschop voor de aanleg van de nieuwe turfvaart gaf, luidt: om 
de toestand in „onser kercken ende ondersaten venen" in het gerecht van Soest 
„affter Zoes enghe" te verbeteren. De bisschoppen van Utrecht zouden te allen 
tijde het recht hebben vrijelijk turf, die voor hun eigen gebruik diende, uit het 
aan hen behorende veen via deze gracht te vervoeren. 

De laatste bepaling had stellig betrekking op het veen bij de Soestdijk, maar 
ook op een strook veen aan de Baarnse zijde van de Oude Gracht, die aan de 
bisschop toebehoorde. Wij komen daarop nog terug (zie beneden, p. 126 vlg). 
De nieuwe gracht of grift kreeg later de naam van Praamgracht (pramen zijn 
turf schuiten). De oorkonde van 1398 spreekt ook van een watersloot, die reeds 
eerder door de landgenoten, de gerechtigden in het Soester veen was gegraven. 
Vrij zeker wordt hiermee de Veensloot44) bedoeld, die het Soesterveen op enige 
afstand van de eng in de richting ZO - NW doorsnijdt. Bij 't Hart moet deze 
zich hebben verenigd met de door het kapittel van St. Jan aangelegde Oude 
Gracht. De bisschop gaf in 1398 opdracht dat ieder van de landgenoten de 
(Veen-)sloot „neven sijn veen" op de nodige breedte en diepte zou hou
den, zodat men daar varen en keren kon. 
De Veensloot vormde vermoedelijk een voorlopige eindgrens voor de exploi
tatie van het Soesterveen. Stellig moeten wij de clausule uit de oorkonde zo 

42) O.B.St. II, no. 943. 
43) Rijksarchief Utrecht. Archief der bisschoppen. Register no. 3 (I), fol. 240 vlg. 
Zie ook: S. MULLER Fzn., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht, 
722-1528. Utrecht 1917/1919. Dl. I, no. 1636, dl. II, no. 2706. De tekst van de oorkonde 
van 1398 is slechts bewaard gebleven doordat deze volledig werd opgenomen in een 
oorkonde uit het jaar 1432. 
44) De naam Veensloot treft men aan op oudere topogr. kaarten; op de nieuwere staat 
Oude Grachtje. Wij willen deze laatste naam vermijden om verwarring te voorkomen 
met de Oude Gracht, die het kapittel van St. Jan in 1239 liet graven. 
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verstaan, dat ieder dat gedeelte van de sloot, dat langs het smalle uiteinde van 
zijn veenstrook liep, moest onderhouden. De Veensloot vervulde dus niet al
leen een functie voor de ontwatering van het veen, maar ook voor de afvoer 
van turf. 
In de tweede helft van de 15e eeuw was de vervening zover voortgeschreden, 
dat men de gedeelten in de nabijheid van de Soester eng in cultuurland omzette 
en er ook huizen ging bouwen. Een drietal processtukken uit de jaren 1475/76 
leveren daarvoor het bewijs.45) De maarschalk van Eemland had iemand ver
oordeeld omdat hij op de meent te Soest „getymmert ende die bepotet solde 
hebben". Toen deze zaak een half jaar later opnieuw in behandeling kwam bij 
de bisschop, werd het eindoordeel opgeschort, omdat men inmiddels had ver
nomen dat ook anderen zich aan dit delict hadden schuldig gemaakt. Tenslotte 
werd de veroordeling, die de maarschalk had uitgesproken, bevestigd. Korte 
tijd later (20 nov. 1476) vaardigde bisschop David van Bourgondië een oor
konde uit, waarin de beklaagden zeer welwillend werden behandeld.46) Welis
waar werd nogmaals benadrukt, dat de maarschalk enige inwoners van Soest 
terecht had vervolgd, omdat zij de meent betimmerd, bepoot, aangegraven en 
„aengeëerdt" (de vergraven stukken geëffend, de gaten opgevuld) hadden, maar 
de bisschop gaf de schuldigen de verzekering dat zij de erfelijke gebruiksrech
ten, die zij sedert lange tijd op deze meent hadden genoten, zouden behouden. 
Bovendien stond hij toe dat de paalwerken en werven (aanlegplaatsen), die zij 
langs de oever van de Eem hadden gemaakt met het oog op de verscheping 
van turf, mochten blijven bestaan; deze werken mochten zelfs nog worden uit
gebreid. 

De ontginning tot cultuurland en de huizenbouw in het Soesterveen moet door 
de maarschalk en het bisschoppelijk gerecht wel als een aantasting van de rech
ten van de gemeenschap zijn beschouwd, daar het Soesterveen tot de meent-
gronden behoorde. Een persoonlijke inbezitname kon men daarom niet tole
reren. Toch wijst de „betimmering" met huizen omstreeks 1475 erop, dat de 
kiem voor het ontstaan van de buurt De Eng toen reeds aanwezig was. Wan
neer deze randnederzetting de kans kreeg zich verder te ontwikkelen, is ons 
bij gebrek aan gegevens niet bekend. 
De verder van de eng verwijderde gedeelten van het Soester veen werden eerst 
omstreeks het midden van de 16e eeuw in gebruik genomen. Daaromtrent ver
schaft een processtuk uit 1581 ons inlichtingen.47) Twee personen betwistten 
elkaar destijds een erfenis. Beiden maakten aanspraak op een stuk „velt ende 
veens" (veld = heetveld, heide), dat duidelijk was afgegrensd tegen andere er
ven, die nog alle „onbeheynt ende onbescheyden" lagen. De een bracht naar vo
ren dat zijn vader indertijd aan de abt van de St. Paulusabdij had verzocht hem 
met dit stuk „veld en veen" te belenen.48) De abt bemerkte toen (1553) dat 
„deze landen geheel woest ende onbescheyden liggende waren". Hij had alle 
geërfden bijeengeroepen om dit terrein te „doen overslaen" in verhouding tot ie-

45) Citaten bij VAN ITERSON, a.w., p. 560 vlg. 
46) Rijksarchief Utrecht, Archief der bisschoppen. Register no. 4. fol. 165 vlg. 
Zie ook: S. MULLER Fzn.. a.w., dl. I l l , no. 4259 
47) Citaat bij VAN ITERSON, a.w.. p. 579 vlg. 
48) Sedert het einde van de 14e eeuw was de abdij ertoe overgegaan de horig-
heidsverhoudingen om te zetten in leenverbanden. 
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ders gerechtigdheid, opdat er in de toekomst geen twisten zouden ontstaan. 
Vervolgens werden er opmetingen gedaan en „scheygruppelen" gegraven. 
Deze verdeling in 1553 vormde dus de inleiding tot de individuele ingebruik
name van het nog onontgonnen gedeelte van het veen. Men sprak later van 
de „Cleyne slaegen" en de „Groete slaegen" in de Soester venen. Vermoedelijk 
vormde de Veensloot de scheiding tussen beide. Daar het gedeelte ten ZW van 
deze sloot eerst omstreeks het midden van de 16e eeuw onder de belanghebben
den werd opgedeeld, zal het nog geruime tijd geduurd hebben voordat de ont
ginning de achtergrens bij de huidige Wieksloter weg bereikte. 
Op de oude topografische kaarten van vóór 1900 (zie afb. 1) doet zich het 
gebied tussen de Veensloot en de Wieksloter weg voor als een sterk vergraven 
en gedevasteerd terrein met talloze kleinere plassen. De spreiding en de richting 
van de langwerpige plassen verraden nog de voormalige strokenindeling van 
het veen, dat tot een moerassige wildernis werd. Na 1900 is deze toestand ver
anderd. Men treft er thans grasland aan, waarin de strokenverkaveling zich 
heeft gehandhaafd. 

Hees 
Het toponiem Hees, dat op bosbegroeiing wijst, treft men op de oude staf
kaarten aan temidden van bossen en parken ten oosten van de gemeentegrens 
tussen Soest en Zeist. Sedert 1951 is deze naam op de topografische kaart ver
huisd naar het ZO uiteinde van de Wieksloter weg. Hees vormt een proble
matisch, maar zeer interessant onderdeel van de omgeving van Soest. 
In schriftelijke bron komt Hees reeds veel eerder voor dan Soest, nl. in 838. 49) 
Destijds had graaf Rodgar veel goederen in de Liemers en elders aan de St. 
Maartenskerk in Utrecht geschonken. In ruil daarvoor gaf de bisschop hem 
voor de tijd van zijn leven de emolumenten van andere goederen in beneficium, 
zoals in Zeist, Leusden, Hees en Doorn. In Hees kreeg graaf Rodgar de be
schikking over een „familia" (een horige echte) „cum edificiis et terris ipsius", 
dus met verscheiden gebouwen en landerijen, die tot een boerenbedrijf zullen 
hebben behoord. 
Wij kunnen uit dit gegeven niet veel méér afleiden dan dat Hees in de eerste 
helft van de 9e eeuw een door bisschoppelijke horigen bewoond oord was. 
In de 11e eeuw wordt Hees, evenals Soest, een „villa" genoemd, toen de bis
schop 14 horige hoeven „inter villas Heze et Zoys" aan de St. Paulusabdij 
schonk.50) Het woord „villa" moet hier in Hees dezelfde betekenis hebben ge
had als in Soest, dus een hof met een aantal horige hoeven. Waarschijnlijk 
maakten de 14 hoeven in Hees het gehele dorp uit, zodat dit in zijn geheel over
ging aan de St. Paulusabdij. In later tijd wordt nl. nooit gewag gemaakt van 
andere hoevenbezitters in Hees. 
De bronnen zwijgen verder over Hees, totdat wij in 1254 vernemen, dat een 
van de heren van Lokhorst de jurisdictie over Hees, Soest en Emmeklaar uit
oefende. 51) 

49) O.B.St. I, no. 63. 
50) Zie boven, noot 8. 
51) O.B.St. Ill, no. 1321. In Emmeklaar onder Hoogland bezat de St. Paulusabdij 
een hof. Naar het schijnt werden de hoven van Emmeklaar, Soest en Hees door de 
abdij onder één beheer en één jurisdictie geplaatst, waardoor de hoven van Soest en 
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Van ons standpunt uit is de vermelding van Hees in 1308 van meer importan
tie. De bisschop gaf toen in de tegenwoordige gemeente Zeist 8 hoeven woeste 
grond in tijns uit aan het Vrouwenklooster te Oostbroek, kennelijk met de be
doeling deze te doen ontginnen. Volgens de desbetreffende oorkonde52) lag dit 
terrein tussen Overhees in het oosten en De Bilt in het westen; het strekte zich 
van een weg in het zuiden noordwaarts uit tot aan de Lage Vuurse. 
Het woord „hoeven" heeft hier een geheel andere betekenis dan de horige hoe
ven die tot een hof behoorden. De laatste waren bedrijfseenheden, waarvan 
het akkerland op de eng lag en waaraan tevens gebruiksrechten op bepaalde 
complexen ongecultiveerde grond verbonden waren. De hofhorige hoeven 
vormden lang niet altijd een aaneengesloten stuk land. Dat was wel het geval 
met de hoeven woeste grond die ter ontginning werden uitgegeven; deze had
den ook een nauwkeuriger bepaalde oppervlakte. In de oorkonde van 1308, 
waarvan verschillende redacties bestaan, wordt de oppervlakte van de 8 hoeven 
onder Zeist ook aangegeven. Volgens de tekst die De Monté Ver Loren ge
bruikte, zouden deze hoeven elk 32 roeden breed zijn (ruim 120 m); de door 
Van Iterson geciteerde tekst zegt: unus mansus continet 18 jugera. Wij hebben 
hier evident te maken met strookvormige, opstrekkende hoeven van een min 
of meer duidelijk omschreven oppervlakte. 
De afbakening van dit ontginningsterrein van het Vrouwenklooster geschiedde 

Hees reeds vroeg hun functie verloren. In het midden van de 13e eeuw berustte de 
jurisdictie blijkens de oorkonde bij de heer van Lokhorst. In 1325 beleende de 
St. Paulusabdij Zweder van Abcoude met het lage gerecht van Soest en Hees, op voor
waarde dat kwesties betreffende hofgoederen van de abdij normaliter niet door hem 
zouden worden behandeld, tenzij dat hij uitdrukkelijk toestemming daarvoor had ver
kregen van de abt. Als door hem of zijn schout in deze zaken een vonnis was 
uitgesproken, kon men in beroep gaan bij de abt. Dat de hoven van Soest en Hees 
in 1325 niet meer in bedrijf waren en het beheer van de hofhorige goederen gecen
traliseerd was in de nog bestaande hof te Emmeklaar, blijkt uit bepalingen als: dat 
de tienden van de hofgoederen te Soest en Hees naar de korenschuur van de abdij te 
Utrecht moesten worden gebracht; dat de pachters van hofgoederen te Emmeklaar de 
pacht (in natura) naar Hees moesten brengen, van waaruit de tot spandiensten ver
plichte horigen uit Hees en Soest deze naar Utrecht zouden brengen; dat de tijns van 
hofgoederen te Soest en Hees moest betaald worden op de hof te Emmeklaar (zie: 
VAN ITERSON, a.w., p. 545 vlg.). De jurisdictie van Soest en Hees is lange tijd in 
handen van de heren van Abcoude gebleven, ook toen de heren van Gaasbeke in de 
tweede helfs van de 14e eeuw heer van Abcoude werden. Doordat Jacob van Gaas
beke tijdens het Utrechts schisma partij koos tegen Rudolf van Diepholt, kwamen de 
Gaasbeekse goederen in het Sticht aan de bisschop. Aldus verkreeg de bisschop ook 
de jurisdictie in Soest en Hees, waaruit waarschijnlijk het optreden van de maar
schalk in het Soesterveen moet worden verklaard. Blijkens de Costumen van Soest 
sprak men hier in 1569 nog steeds van het Gaasbeeks gerecht, dat destijds echter in 
handen was van koning Philips II. Bij de overdracht van de temporaliteit aan Karel V 
in 1528 was dus ook de jurisdictie in Soest door de bisschop afgestaan. Daarnaast 
bestond er in Soest in 1569 nog het z.g. Frankenhoefs gerecht, dat vermoedelijk func
tioneerde in het niet aan de St. Paulusabdij behorende gedeelte van Soest. Behalve deze 
twee gewone gerechten was er volgens de Costumen ook nog het leengerecht van de 
St. Paulusabdij, dat kwesties betreffende grondoverdrachten behandelde. Deze drie
voudige rechtspraak werd vermoedelijk gesymboliseerd door het embleem van de 
herberg in de kerkbuurt van Soest: drie ineengestrengelde ringen. Tot nog toe heeft 
men nooit een zinvolle verklaring voor dit embleem weten te geven. 
52) Tekst bij DE MONTÉ VER LOREN, a.w., p. 71; citaat bij VAN ITERSON, a.w., 
p . 544; zie ook regest bij J. W. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, Regesten 
van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340 (Wer
ken Hist. Genootschap, 3e serie, no. 66. Utrecht 1937), no. 104, p. 4L 
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door middel van greppels. Op de bekende kaart van Bernard du Roy van het 
einde van de 17e eeuw (afb. 4) zien wij twee stippellijnen getekend met de 
bijschriften: De Ooster Nonnengroep en Nonnengroep rooyende op den tooren 
van Seyst. 
Voor ons is vooral de oostelijke begrenzing van belang. Op enige afstand daar
van gaf Du Roy op zijn kaart aan: Hoog Hees en Laag Hees, van elkaar ge
scheiden door „De Gemene wegh". 
Hoog Hees komt overeen met Overhees. Blijkens de vermelding van Overhees 
in de oorkonde van 1308 was dit gedeelte belangrijker dan Nederhees c.q. Laag 
Hees. Het laatste was in deze tijd nog volledige wildernis, die eerst sedert 1399 
ontgonnen werd. Wij komen aanstonds daarop terug. In Overhees moet de 
nederzetting Hees hebben gelegen, die in de 11e eeuw „villa" wordt genoemd. 
Hees wordt ook enkele malen genoemd in een van de 14e eeuwse rekeningen 
van de bisschoppelijke rentmeester. Toen de bisschop op 28 oktober 1377 op 
het Huis ter Eem een rechtszitting had gehouden in verband met de dood van 
een man (doodslag?), bleef hij daar overnachten. Hij zelf en zijn gevolg reisden 
ongetwijfeld te paard maar er gingen ook wagens mee met de bagage en provi
and. De wagens vertrokken op 29 oktober tegen de avond uit Ter Eem en kon
den Utrecht vanwege de duisternis niet meer bereiken. Zodoende bleven de wa-
genlieden in Hees overnachten.53) Dat hier logeergelegenheid was, hetzij in een 
herberg, hetzij op een boerderij, toont aan dat Hees een nederzetting was aan de 
weg die men volgde. Dit moet de Oude Amersfoortse weg zijn geweest, die 
op oudere stafkaarten van Bilthoven uit oostwaarts loopt, op korte afstand 
ten zuiden van de spoorlijn; verderop bij Soestduinen heette deze weg Hezer 
spoor. 

Hees wordt in dezelfde rekening nogmaals vermeld, toen de bisschop in juni 
1378 met Frederik van Zuilen in de omgeving van Soest op jacht was. Van het 
Huis ter Eem uit, waar hij logeerde, stuurde hij een boodschap naar zijn kas
teel Stoutenburg, dat de jager Werner met de jachthonden naar Hees moest 
komen en hem daar opwachten.34) 
In 1399 werd door de St. Paulusabdij een begin gemaakt met de ontginning 
van Laag Hees.S5) Dit veengebied werd nu verdeeld in 12 (ontginnings)hoeven 
ten behoeve van degenen die hier gerechtigd waren. Er werden tweemaal 6 
hoeven uitgemeten: 6 „te Heze waert" en 6 „tot Zoeswaert". Daarna werden 
de afzonderlijke „hoefslagen" (veenstroken) onder de gegadigden verloot. Het 
ging daarbij niet alleen om hele hoeven, maar ook om halve, vierdelen, halve 
vierdelen enz. Dit betekent dat de afzonderlijke stroken niet van gelijke breed
te waren. Wel begon men met het veen in twee gelijke helften te verdelen; hoogst 
waarschijnlijk was de ene helft bestemd voor de bewoners van Hees, de an
dere helft voor die van Soest. In dat geval toont de verdeling in twee gelijke 
helften aan, dat er in Hees en in Soest een gelijk aantal hofhorige hoeven van 
deze veenontginning zouden profiteren. Uiteraard kwamen alleen hoeven van 
de St. Paulusabdij daarvoor in aanmerking, want het veen van Laag Hees be
hoorde geheel aan de abdij. Wij weten dat er in Soest 14 hofhorige hoeven 

53) Rekening 1377/78. ed. VERMEULEN, a.w.. p. 349 vlg. 
54) Idem. p. 367 en 401. 
55) Citaat bij VAN ITERSON, a.w., p. 578. 
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aan St. Paulus toebehoorden. In Hees moeten er dan ook 14 zijn geweest. In 
tegenstelling tot Soest, waar bovendien nog 6 à 7 hoeven in andere handen wa
ren, moeten de 14 hoeven van Hees de gehele nederzetting hebben uitgemaakt. 
In de 11e eeuw werden dus in feite tweemaal 14 hoeven aan de St. Paulusabdij 
overgedragen, resp. in Soest en in Hees, met een gemeenschappelijke wilder
nis, die zich tussen de beide plaatsen uitstrekte. 
Bij de verdeling van het veen onder Hees zocht men stellig aansluiting bij 
een reeds bestaande begrenzing. Als zodanig bestond er in deze tijd alleen nog 
maar de Ooster Nonnengroep langs het bezit van het Vrouwenklooster. Van 
daar uit zullen de 6 hoeven „te Heze waert" zijn uitgemeten, waarna men zon
der veel moeite ook de grens van de 6 hoeven „tot Zoeswaert" kon bepalen. 
Deze kwam bij de huidige Wieksloter weg te liggen. Zo werd dus reeds in 1399 
de achtergrens van het Soesterveen vastgelegd, lang voordat de ontginning van 
dit veen die achtergrens had bereikt (vgl. boven, p. 119 vlg.). Als ont
ginningsbasis van het veen van Laag Hees moet stellig de „Gemene weg" van 
Bernard du Roy c.q. de Oude Amersfoortse weg worden beschouwd. De ach
teruiteinden van de veenstroken reikten tot aan de huidige Soestdijker straat
weg. Blijkens de oorkonde van 1398 werd hier de Praamgracht gegraven (zie 
boven, p. 118). Hoogst waarschijnlijk vormde dit feit de onmiddellijke aanlei
ding voor de verdeling en ontginning van het veen van Laag Hees, want daar
door werd de mogelijkheid geschapen dit veen te ontwateren en de turf naar 
de Eem te verschepen. 

Evenals Soest bezat Hees een eng. Deze wordt vermeld in 1400 in verband met 
een grond overdracht van een halve hoeve „opten enghe te Heze", waartoe ak
kerland, bos, veen en nog andere wildernis behoorde.56) Aan het akkerland op 
de eng waren dus de gebruiksrechten op de wildernis geaccrocheerd, zoals dit 
bij hofhorige hoeven gebruikelijk was. De eng van Hees komt nog voor op de 
oudere topografische kaarten als een duidelijk begrensd stuk heide en bos
grond dat door de gemeentegrens tussen Zeist en Soest wordt doorsneden (zie 
afb. 1, ten oosten van de spoorweghalte Den Dolder). De Oude Amersfoort
se weg vormde de zuidelijke begrenzing ervan. Evenals Soest moet de middel
eeuwse nederzetting Hees aan de rand van de eng hebben gelegen. Daar Over-
hees in 1499 wordt aangeduid als een buurschap in kerspel Zeist,57) zal de 
nederzetting aan de west- of zuidwestzijde van de eng hebben gelegen. 
Later wordt de buurschap nooit meer vermeld, al bleef de naam Overhees 
nog in gebruik voor het gebied dat ertoe had behoord. Toen er in 1612 moei
lijkheden waren gerezen over de grens tussen Zeist en Soest in de heidevelden 
en men zich in Overhees van de situatie op de hoogte ging stellen,58), schijnt de 
nederzetting reeds te zijn verdwenen. Wij hebben hier te maken met een 
Wüstung, een „lost village". 

Mogelijk moet de ondergang van de buurschap in verband worden gebracht 
met de veenontginning van Laag Hees, die omstreeks 1400 werd geëntameerd. 
Het is niet denkbeeldig dat de van veen ontblote zandige ondergrond ging 
verstuiven, zodat de akkers op de eng in toenemende mate onder het zand be-

56) Idem. p. 559. 
57) Idem, p. 536. 
58) Idem, p. 531. 
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dolven raakten en tenslotte onbruikbaar werden. Ook is het mogelijk dat door 
de ontwatering van het veen de grondwaterspiegel daalde, waardoor de akkers 
uitdroogden en zelf aan verstuiving ten offer vielen. Met de achteruitgang van 
de kwaliteit van de akkers werd de voornaamste bestaansbasis van het boeren
bedrijf steeds smaller. De nederzetting was uiteindelijk ten dode opgeschreven. 
De ondergang moet zich zo geleidelijk en zo geruisloos hebben voltrokken, dat 
het praktisch aan iedereen ontgaan is dat hier eertijds een nederzetting bestond. 
Slechts in een klein artikel in de Nieuwe Zeister Courant d.d. 11 mei 1962 
sprak de heer Abr. van Bergen Henegouwen de overtuiging uit, dat er bij De 
Eng te Den Dolder een oude nederzetting had gelegen, waarvoor hij overigens 
geen bewijzen aanvoert. Ruim een halve eeuw geleden had hij als kind De Eng 
nog gekend als een stuk heide van ca 15 bunder, omgeven door een met eiken
hout begroeide wal, die 20 tot 30 m breed was. 
Inmiddels is te dezer plaatse veel veranderd. De eng is onherkenbaar gewor
den, doordat het grootste gedeelte ervan thans bedolven ligt onder de gemeen
telijke vuilstortplaats. 
Van Iterson, die aan de Hezer eng geen aandacht schonk, spreekt wel over en
kele andere engen, die met de omschrijving van Van Bergen Henegouwen over
eenkomen. In Rhenen en Remmerden lagen nl. soortgelijke engen „besloten in 
haere eycken wallen",59) althans in de 18e eeuw, toen er tevens schaapskooien 
op deze engen stonden. Daaruit concludeerde Van Iterson dat de engen toen 
„nog" gedeeltelijk woest waren en dat het woord eng eertijds de betekenis had 
van weide of grasveld. Deze opvatting werd reeds met klem tegengesproken 
door D. P. Blok.fi0) De engen waren oorspronkelijk, evenals de essen, complexen 
akkerland. Waar ze later als weidegrond werden gebruikt, moet het akkerland 
om de een of andere reden zijn opgegeven. Het zoveel extensievere gebruik 
als weide is ook een Wüstungsverschijnsel. 
Of de met eikenhakhout begroeide wallen rondom de engen tot de oorspronke
lijke toestand behoorden om het akkerland te beschermen tegen loslopend vee, 
wild of eventueel zandverstuivingen, óf dat ze eerst in een later stadium werden 
aangelegd om het vee op de tot weidegrond vervallen eng binnen de perken 
te houden, zou nader onderzoek behoeven. In het eerste geval dringt zich de 
—•gelijking met een estuin aan ons op. Bij de Soester eng is daarvan echter 
niets te bespeuren. 
De namen Hezer eng, Grote en Kleine Eng, komen in het begin van de 19e eeuw 
nog voor als namen van z.g. hofsteden, die geheel of gedeeltelijk door heide 
omringd werden.61) Deze namen waren toen nog slechts vage herinneringen aan 
de voormalige eng van Hees. De Grote Eng ontwikkelde zich tot het landgoed 
De Paltz, waarvan tegenwoordig een gedeelte binnen militair terrein ligt. Dit 
uitgestrekte stuk grond kan niet tot de eigenlijke eng van Hees hebben behoord. 
Namen als Stuifhoogte en Stofhoogte, die in de directe omgeving van De Paltz 
c.q. Grote Eng in het begin van de 19e eeuw voorkwamen, wijzen op zandver-

59) Idem, p. 102-110. 
60) D. P. BLOK, De enken (Driemaandelijkse Bladen, Tijdschrift voor Taal en 
Volksleven in het oosten van Nederland; Orgaan van het Nedersaksisch Instituut der 
Rijksuniversiteit Groningen. 1958), p. 2. 
61) VAN ITERSON, p. 603 vlg. 
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stuivingen. Onze hypothese dat de oorspronkelijke eng van Hees geleidelijk 
door verstuivingen als akkerland onbruikbaar werd, is stellig niet ongemoti
veerd. 

Het veen op de grens van Soest en Baarn 
Oorspronkelijk vormde het veen aan gene zijde van de tegenwoordige gemeen
tegrens tussen Baarn en Soest met het veen van Laag Hees, het Soesterveen 
en het veen bij Soestdijk één geheel. Een eerste scheiding werd teweeg gebracht 
toen in of kort na 1239 het kapittel van St. Jan te Utrecht uit de omgeving van 
de Lage Vuurse de Oude Gracht naar de Eem liet graven (zie boven, p. 118). 
In het midden van de 14e eeuw maakte een zeer lange (ca 5 km), brede (meer 
dan y2 km) strook veen langs de noordzijde van de Oude Gracht deel uit van het 
goed De Eult (die Oelte),62) een „edel eygen" van een zekere Godde Stael. 63) In 
1350 werd het goed De Eult in een noordelijke en zuidelijke helft gesplitst en 
weldra werd de vrije eigendom omgezet in een leenverhouding ten opzichte van 
de bisschop. De zuidelijke helft, binnen het territoir van Soest gelegen, bleef 
voorlopig in handen van de familie Stael; de noordelijke helft, die tot Baarn 
werd gerekend, kwam in 1375 aan Jacob Nenning. 64) 

Gegevens uit het begin van de 15e eeuw 65) doen blijken dat het veen, dat eertijds 
tot De Eult behoorde, zich uitstrekte tot aan het veen, dat in 1308 aan het 
Vrouwenklooster te Oostbroek was gekomen, ten zuiden van de Lage Vuurse 
(zie boven, p. 121). De brede strook was in het begin van de 15e eeuw echter 
reeds gesplitst in smallere, waarvan er verscheidene in handen waren van leden 
van de familie Stael, kennelijk als gevolg van erfdeling. Tussen een strook van 
Jacob Nenning en een van de familie Stael lag een strook die aan de bisschop 
behoorde.66) In 1417 bezat Evert Stael nog een smalle aaneengesloten strook 
veen, die zich over de totale lengte uitstrekte. De overige stroken daarentegen 
waren door de aanleg van de Soestdijk verdeeld geraakt, zodat stukken „boven" 
en „beneden" de Soestdijk in verschillende handen waren gekomen. Zo was 

62) De Eult is thans een boerderij ten oosten van paleis Soestdijk bij het einde van 
de Koningslaan. , . m o n o 
63) Een zoon van Gode Stael figureert in de bisschoppelijke rekening van 1378//y 
(ed. HEERTNGA, p. 20). Hij betaalde aan de rentmeester 4 tb . als smalle rodetienden 
voor bijenstokken op het grondgebied van Soest. 
64) Jacob Nenning sr. en jr. komen vele malen in de bisschoppelijke rekeningen 
voor, o.a. als pachters en kopers van tienden, als pachters van een „hofstat" in Ter 
Eem! als gast van de bisschop op het Huis ter Eem en vooral als leveranciers van 
runderen (slachtvee) voor de bisschoppelijke huishouding (rekening 1377/78. ed. VER
MEULEN, p. 262. 350 en 369; rekening 1378/79, ed. HEERINGA. p. 9. 20, 161, 183, 
184 en 186) In de jaren 1426-1430 had Jacob Nenning jr. onder Baarn ..den Grascamp ' 
van de bisschop in pacht (rekeningen, ed. HEERINGA. p. 238, 290, 321 en 351) als
mede een stuk veen bij Ter Eem. In 1401 werd hij beleend met „het erve te Voerbroeke 
in het gerecht van Eembrugge. Sedertdien noemde hij zich Jacob Nenning van Vore
broek. Hij bekleedde verscheiden hoge posten: in 1402 was hij lid van de Raad van 
het bisschoppelijk Hof; in 1412 was hij maarschalk van Eemland; in 1426 maakte hij 
deel uit van het stadsbestuur van Amersfoort. 
65) Zie citaten uit authentieke stukken bij J. H. H O F M A N . Soestdijk (Utrechtsch 
Jaarboekje, 1905) p. 15 vlg. 
66) Blijkens de rentmeestersrekeningen van 1377/78 (ed. VERMEULEN, p. 256) en 
1378/79 (ed. HEERINGA, p. 9) was 's bisschops „slag in die Oelt" verpacht. In de 
rekeningen van 1426-1430 worden als pachters resp. Izak en Evert Stael genoemd (ed. 
HEERINGA. p. 238, 290, 321 en 351). 
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b.v. het verlengde van de strook van de bisschop ten oosten van de Soestdijk 
aan de pastoor van Eembrugge en nog een ander persoon gekomen. 
Het park achter paleis Soestdijk maakte eertijds voor een groot gedeelte deel 
uit van de oorspronkelijk brede veenstrook van De Eult. Van de lange smalle 
stroken, waarin dit veen in de lengte werd opgedeeld, zijn op de oudere topo
grafische kaarten nog resten herkenbaar langs de zuidzijde van de Soestdijker 
straatweg, waar deze langs het park van het paleis loopt, als ook ten zuiden 
van de Koningslaan. 
Voor de exploitatie van het veen zal de indeling in kilometers lange stroken 
hoogst onpractisch zijn geweest. Wij zien dan ook dat in het westelijkste ge
deelte van dit veen in 1424 een nieuwe verkaveling dwars over de oude werd 
gelegd. Blijkens een oorkonde uit dit jaat6T) geschiedde dit op aandrang van de
genen die hier geërfd waren. De begrenzing van het nieuw te verkavelen terrein 
wordt in de akte omschreven als volgt: in het zuiden de Oude Gracht, die 
langs de venen van Zoesheze en Everheze loopt;68) in het noorden het veen van 
Frederik van Drakenborg, dat hij door ruil van Jacob Nenning van Vorebroek 
had verkregen; in het westen het bezit van het Nonnenklooster (het Vrouwen
klooster te Oostbroek). De oostelijke begrenzing wordt niet vermeld, maar 
aangezien de bisschop volgens deze oorkonde binnen het omschreven terrein 
een strook bezat, die 16% roede (ca 62 m) breed was en 600 roeden (ca 2253 m ) 
lang, moet de oostelijke grens daar gelegen hebben, waar de Veensloot uit het 
Soesterveen in de Oude Gracht uitmondde. Uit het stuk valt verder op te ma
ken, dat de veenstrook van de bisschop zich langs de Praamgracht uitstrekte, die 
wordt aangeduidd als de nieuwe gracht „die nu gegreven is". Vermoedelijk gaf 
de aanleg daarvan de stoot tot de herverkaveling van het veen en een stelsel
matiger exploitatie. 

De nieuwe verkaveling wordt in de akte zeer uitvoerig omschreven met de 
namen van alle gegadigden. De bisschop kreeg in ruil voor zijn strook van 16% 
x 600 roeden (ca 14 ha) een strook in het westelijk deel, die 66 roeden breed en 
151 roeden lang was, dus van vrijwel dezelfde oppervlakte van 14 ha. Alle 
andere stroken werden eveneens 151 roeden lang (ca 567 m): de breedte daar
entegen liep sterk uiteen. Van west naar oost bedroegen de breedten resp. 
66, 33, 66, 21, 5 2 ^ , 50, 15, 31%, 14, 44, 14, en 8% roeden. In deze getalsver
dingen is geen enkel systeem te ontdekken; wij kunnen alleen constateren dat 
de bezitsverhoudingen sterk verbrokkeld waren geraakt in zeer ongelijke delen. 
Alle stroken waren rechtlijnig begrensd, maar zodoende schoot er in het wes
ten een driehoekig terrein over, een „gheerkin veens", zoals de akte zegt, dat 
overeenkomt met het terrein van het huidige landgoed Pijnenburg aan de noord
westzijde van de Soestdijker straatweg. Dit stuk veen werd toegewezen aan 
Jacob Nenning van Vorebroek, die de leiding bij de herverkaveling van het 
veen op zich had genomen, als vergoeding voor de „oncost ende arbeit" die hij 
ten bate van de gehele gemeenschap had gespendeerd. Daar hij en zijn vader 
sedert 1375 in het bezit waren van de noordelijke helft van het goed de 

67) Rijksarchief Utrecht. Archief der bisschoppen, Register no. 46, fol. 53 vlg. Zie ook: 
S. MULLER Fzn., a.w., dl. II, no. 2417. 
68) Everheze = Overhees. De venen van Zoesheze en Everheze waren de tweemaal 6 
hoeven, die in 1399 in Laag Hees werden uitgemeten; zie boven, p. 122. 
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Eult met het bijbehorende veen, deelde hij ook mee in de nieuw uitgemeten 
stroken, waarvan er verscheidene aan hem toevielen. Het driehoekige gedeelte 
in het uiterste westen werd hem evenwel niet toebedeeld uit hoofde van zijn 
vroeger bezit. Onder goedkeuring van de „gemeene landtgenoten", d.w.z. de 
overige gerechtigden in dit veen - gerechtigdheid die hier geenszins voortvloei
de uit gemeenschappelijke gebruiksrechten van een dorpsgemeenschap, zoals 
op de meentgronden onder Soest! - kocht Jacob Nenning dit overschietende 
gedeelte van het veen van Steven en Willem Stael, op voorwaarde nochtans 
dat degenen die reeds van de beide Stael's het recht hadden verkregen hier veen 
te graven, dit recht ook mochten effectueren.69) 

De turf exploitatie in dit veen, die vóór 1424 stellig zeer ongeordend geschiedde, 
zal na de ruilverkaveling zonder twijfel systematischer en voortvarender zijn 
aangepakt. 

Slotbeschouwingen 
Soest en Hees hebben zich als nederzettingen in tegenovergestelde zin ontwik
keld. Terwijl Soest uitgroeide tot een respectabel kerkdorp met tal van kleinere 
buurten op kortere en langere afstand van de oude dorpskern, is het oude Hees 
van het toneel verdwenen. Een parochie is Hees nooit geworden; het behoorde 
tot het kerspel Zeist. Naar het schijnt was Soest reeds bij de invoering van het 
hofstelsel als een grotere nederzetting gepland dan Hees. Dit was vermoede
lijk te danken aan de grotere oppervlakte van het voor akkerbouw geschikte 
terrein, dat aan meer boerenbedrijven een bestaan kon bieden. Soest moet om
streeks het jaar 1000 reeds ca 20 boerderijen hebben geteld. Wij menen aanne
melijk te hebben gemaakt dat het aantal in Hees 14 bedroeg. Als kort na het 
jaar 1000 gezegd wordt dat de 14 hoeven, die aan de St. Paulusabdij werden 
geschonken, „inter villas Heze et Zoys" lagen, kan „inter" geheel letterlijk wor
den opgevat. Soest lag aan de oostzijde van de eng, Hees aan de westzijde van 
de eigen eng. Het gebied tussen de beide nederzettingen in omvatte dus de bei
de engen alsmede de wildernis, die zich van de ene eng tot aan de andere uit
strekte. Enerzijds konden de bewoners van Hees, anderzijds die van Soest hun 
aan de horige hoeven verbonden gebruiksrechten daarop uitoefenen. Men hin
derde elkaar daarbij niet omdat de uitgestrektheid groot genoeg was. Onmerk
baar gingen de 14 hoeven van Soest en Hees in dit ongecultiveerde terrein in 
elkaar over. Een grensscheiding was er niet. Doordat de 14 hoeven aan weers
zijden in een en dezelfde hand waren, zal de behoefte daaraan niet zijn gevoeld. 
De ontginning van dit gemeenschappelijk terrein liet overigens nog lang op zich 
wachten. Toen in 1399 uiteindelijk het veen van Laag Hees werd ontgonnen, 
vond kennelijk een gelijkelijke verdeling plaats tussen Hees en Soest. 
De veenexploitatie verschafte de boeren een bredere bestaansbasis dan het agra
risch bedrijf alleen. De turfwinning geschiedde niet uitsluitend voor de eigen 
voorziening van brandstof; de turfvaarten naar de Eem getuigen van export; 
zo ook de Turfweg, die uit het Soesterveen dwars over de Soester eng naar de 

69) Op de kaart van Bernard du Roy (17e eeuw) treft men de naam Stael aan ten 
zuiden van Drakenstein tussen de beide Nonnengroepen. Op de oude topogr. kaarten 
ligt hier het landgoed Staalbergen: bovendien komt tegenover Pijnenburg de naam 
Staalwijk voor. 
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Oude Melm voerde. Toen de veenontginning reeds in een gevorderd stadium 
verkeerde, verschafte deze ook een zelfstandige bestaanswijze, losgekoppeld 
van het oude argrarische bedrijf. Enkele frappante voorbeelden daarvan uit 
de tijd omstreeks 1400 - de tijd waarin de veenontginning van Laag Hees op 
gang kwam - worden aangehaald door Van Iterson.70) Uit verscheiden docu
menten blijkt dat sommige boeren hun akkerland aan anderen overlieten en al
leen hun rechten op de woeste grond behielden. Het omgekeerde kwam even
eens voor. Dit was alleen mogelijk doordat de veenexpoitatie en de daarop 
volgende ontginning tot cultuurland de gelegenheid bood voor de stichting van 
nieuwe bedrijven. Niet iedere boer zal trouwens over de nodige mankracht 
hebben beschikken om naast de gebruikelijke activiteiten het nieuwe werk zelf 
te verrichten. Behalve dat zich voor de jongere generatie nieuwe perspectieven 
openden, waren er misschien ook lieden die de rechten van de boeren op de veen
gronden kochten, zodat afstoting van die rechten een aantrekkelijke en winst
gevende transactie was. 

De veenontginning in de omgeving van Soest had een geheel ander verloop dan 
in de grote aaneengesloten veengebieden van Holland en het westelijk gedeelte 
van het Nedersticht, zoals deze werd beschreven door Van der Linden71) en door 
ons zelf voor wat de venen ten oosten van de Vecht betreft.72) Temidden van de 
zandige Utrechtse heuvels waren de veencomplexen kleiner en behoorden in het 
algemeen ook niet tot de landsheerlijke wildernissen, maar tot de hoven en hof-
horige hoeven, soms ook tot het vrije eigen van een voornaam heer, zoals het 
goed De Eult. Deze omstandigheden moeten vertragend hebben gewerkt op de 
ontginningen, die dan ook eerst veel later plaats hadden dan de grootscheepse 
veenontginningen in Holland en West-Utrecht. De systematische groepsgewijze 
ontginningen met een indeling in stroken van gelijke breedte en daarmee corres
ponderende wegdorpen van ontginners kennen wij hier niet. De strokenindeling 
van de venen rondom Soest was onregelmatiger, afhankelijk van de gerechtigd
heid in het veen naarmate de hofhorige hoeven door meer dan één boer werden 
geëxploiteerd (Soesterveen en Laag Hees) of door erfdeling, ruil en verkoop 
de rechten ongelijkelijk verbrokkeld raakten (De Eult) of waar de bisschop het 
veen ging verpachten (Soestdijk), waarbij misschien de pachtprijs die iemand 
wilde besteden, bepalend was voor de breedte van een veenstrook. Deze ontwik
kelingen zijn van aanzienlijk latere datum dan het ontstaan van de cope-ontgin-
ningen in het Hollands-Utrechtse veen. 

Opmerkelijk is dat de ontginning van de venen tussen de zandige heuvels in de
zelfde tijd onder handen werd genomen toen in Oost-Nederland de marken op
kwamen. Wij menen te hebben aangetoond dat er in Soest geen marke heeft be
staan. Toen men in de markegebieden de exploitatie van de ongecultiveerde 
gronden ging beperken, werd hier de bestaansbasis verbreed door de commer
ciële turfwinning en de omzetting van afgeveende gronden in cultuurland. Het 
veenpakket was op de meeste plaatsen in deze omgeving niet dik, zodat het na 
betrekkelijk korte tijd verdween. De zandige ondergrond werd tot bovengrond 
en veelal omgezet in akkerland, zoals ten westen van de Soestdijk en in het aan 

70) VAN ITERSON. a.w.. p. 559. 
71) H. VAN DER LINDEN. De Cope. Assen 1955. 
72) GOTTSCHALK, zie boven, noot 1. 

131 



de Soester eng grenzende gedeelte van het Soesterveen. Nog op de topografische 
kaarten van vóór 1900 treffen wij daar overwegend akkerland aan. Op latere 
kaarten daarentegen heeft het grasland sterk de overhand gekregen. Waar de on
dergrond van het veen minder geschikt was voor cultuurland, zoals in de verder 
van de eng verwijderde gebieden van het Soesterveen en in Laag Hees, heeft de 
heide zich sterk uitgebreid. De oude stafkaarten tonen dit duidelijk aan. Op de 
meeste plaatsen is het veen zo volledig verdwenen, dat de moderne bodem-
kaart 73) nog slechts enkele kleine resten ervan weergeeft, nl. ten oosten van 
Soestdijk en in het Soesterveen. Met betrekking tot de oude cultuurgrond van 
de Hezer eng laat de bodemkaart volledig verstek gaan. Als excuus mag geiden 
dat het laatste spoor van de voormalige nederzetting, de eng, - nog bijtijds door 
de oude stafkaarten vastgehouden - onder een enorme vuilnisbelt verdween. 

73) Bodemkaart van Nederland (1 : 50.000); uitg. 1966. Stichting voor Bodemkartering. 
Blad 32 West, Amersfoort. 
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Fragmenten uit de geschiedenis 
van de buurtschap Austerlitz. 

door W. Grapendaal. 

Ontstaan 

Vóór 1804, toen de stichter van de buurtschap Austerlitz, de luitenant-generaal 
A. F. L. V. de Marmont met zijn Franse-Bataafse troepen in het kampement 
op de heidelanden verblijf hield, werden op 20 Februari 1803 in het dorp Zeyst 
4 compagniën van het 8e Regiment Franse Huzaren ingekwartierd. Op 28 Mei 
d.a.v. sloegen een kapitein, een luitenant en 87 sapeurs hun kampen onder Zeyst 
op en op 29 Mei vond weder een inkwartiering plaats en wel van 2 kapiteins, 1 
luitenant en 45 mineurs. 
Geregeld werd de Schout van Zeyst met inkwartiering lastig gevallen, hetgeen 
vele beslommeringen met zich medebracht. Toch was het verblijf dezer militai
ren maar een voorspel van wat er op de heidelanden onder Zeyst zou plaats 
vinden. 
De oorlogsverklaring van Engeland aan Frankrijk op 18 Mei 1803 deed Napo
leon besluiten zes legercorpsen bij het Kanaal samen te trekken om een landing 
in Engeland te kunnen bewerkstelligen. De Bataafse republiek (bestaande uit 
het tegenwoordige Nederland en België) moest als bondgenoot van Frankrijk 
bezetting toelaten van en militairen leveren aan het 2e legercorps, aanvankelijk 
onder het bevel van Victor en vanaf Maart 1804 onder dat van De Marmont. 
Dit 2e legercorps bestond, behalve uit het Bataafse leger, uit 6 regimenten Fran
se Infanterie en 2 regimenten Franse Cavalerie, tezamen 36.000 man sterk, wel
ke legermacht in 2 divisies verdeeld was. De eerste divisie, bestemd voor de ex
peditie tegen Engeland, zou te Texel worden ingescheept en bestond uit 22.000 
man Bataven en Fransen; de overige troepen lagen als bezetting ter bewaking 
van de Republiek in het land verspreid. 
Aanvankelijk, namelijk in 1803, was de Lt. generaal De Marmont met een 
zijner legeronderdelen ingekwartierd in de Stad Utrecht, waar hij zijn hoofd
kwartier gevestigd had. Zijn troepenmacht ontbrak het aan veel, waar nog 
bij kwam, dat de gezondheid en geoefendheid veel te wensen overliet. Om 
hierin verbetering te brengen toog de jonge en voortvarende Lt. generaal, die 
zich in de van Napoleon's luimen afhankelijke Republiek een despotisch gezag 
aanmatigde, onmiddellijk aan het werk met als gevolg, dat De Marmont met 
zijn generaals en officieren een inspectietocht hield op de onafzienbare heide 
nabij Zeist om daar een geschikte plaats voor een kamp te zoeken. Hier stelde 
hij de plaats vast waar het kamp zou komen. De tenuitvoerlegging van zijn 
plannen ging echter aanvankelijk niet zo gemakkelijk. Eerst wilde Napoleon 
zijn toestemming niet geven. Verder trachtte de Bataafse regering De Marmont 
van zijn voornemen af te brengen, omdat zij een verhoging van de kosten voor-
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zag. Bovendien voelden zijn eigen generaals er weinig voor de gezellige Hol
landse steden te verlaten om ergens op de heide te gaan kamperen. De Bataafse 
regering had De Marmont er op gewezen, dat het onmogelijk was om op de 
heide te kamperen, omdat er geen water te vinden was. Hij loste dit probleem 
echter op door een waterput te laten graven. Zelf keurde hij het water, dat van 
uitstekend gehalte bleek te zijn en ging toen met voortvarendheid te werk. Het 
graven van een der putten, welke een diepte had van 30-45 voet, had volgens 
het Register van de „Dorpslasten van 1780-1810 van Zeyst, Stoetwegen en 
Cattenbroeck" reeds plaats op 31 Mei 1804. 
De opdracht omvatte het maken van een 30-tal van die putten; om elke put 
werden de tenten van de verschillende legerafdelingen geplaatst. De Marmont 
moet zelf een plek in het kamp uitgezocht hebben waar hij zich installeerde 
in een grote witte tent, welke de Bataafse regering speciaal voor hem had laten 
maken. Alle tegenwerking ten spijt, slaagde hij er in zijn manschappen op de 
„Heide bij Zeist" in het zgn. „Napoleon kamp" samen te brengen. 
Had De Marmont reeds veel tegenwerking ondervonden, nog meer tegenslag 
wachtte hem. 
Toen hij zijn leger van 20758 man op 20 Juni 1804 bij heldere zomerhemel de 
tenten liet opslaan, begon deze plotseling door samenpakkende donkere wolken 
te verduisteren. Het regende al spoedig zoals het in geen tijden in Holland 
geregend had; de grond werd doorweekt en weldra moesten ongeveer 400 man 
in het hospitaal te Utrecht opgenomen worden. De anderen bleven ontevreden 
op de heide achter en Generaal De Marmont kreeg van al deze ellende de schuld. 
Maar zoals aan alles een einde komt, kwam dit ook aan de regenval. 
In het kamp van Napoleon, dat ongeveer 3 km lang en y2 km breed moet zijn 
geweest en zich uitstrekte van 't Noordhout langs de Kamperlinie tot de Odijker-
steeg (Odijkerweg), onstond toen grote bedrijvigheid. De soldaten geraakten 
druk in de weer om hun natte plunje te drogen, anderen sleepten doorweekte 
dekens naar buiten om die uit te wringen en in de zon te drogen. Om de leger
afdelingen - zo vertelt ons P. G. Bins - groeven de soldaten greppels; ze legden 
wallen aan van zoden en plaggen en effenden de grond. Reeds na een paar 
dagen was iedereen in de beste stemming. Uit eigen beweging begonnen de 
manschappen hun tenten te versieren met dennengroen en hei. De 400 mannen 
keerden hersteld uit het hospitaal terug en er kwam meer orde en regelmaat 
in het kampleven. Alle werkdagen werden er marsen en oefeningen gehouden, 
de manschappen werden getraind en het leger werd krachtig en gezond. De 
Marmont had zijn doel al voor de helft bereikt. 

Te begrijpen is, dat voor de leger-leveranciers een gouden tijd was aangebroken. 
Deze werden als het ware met orders overstelpt en onder hen kreeg ook Petrus 
Jodocus van Oosthuyze rijkelijk zijn deel. 
Deze heer Van Oosthuyze, eigenaar en bewoner van Huize „Sper en Dal" 
te Rijzenburg, had voor deze leveranties van textielgoederen aan de legers snel 
fortuin gemaakt. Oorspronkelijk schijnt hij pruikemaker geweest te zijn. Hij 
was geboren op 9 October 1769, trouwde met Margaretha de Jongh, dochter 
uit een familie van reders en touwslagers, en overleed op 27 November 1846. 
Volgens Gijsberti Hodenpijl was hij ± 1790 in 's-Gravenhage gevestigd, waar 
hij het beroep van borduurwerker en goudstikker uitoefende. Later heeft hij 
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textiel- en andere bedrijven gesticht. Toen hij zich in Rijzenburg vestigde had 
hij daar o.a. een kousenfabriek opgericht. Van Oosthuyze was toenmaals een 
van de rijkste lieden van de Republiek. O.m. liet hij in de jaren 1804 en 1805 
Noordoostelijk van Rijzenburg, Zeist en Driebergen, in de omgeving van het 
tegenwoordige Austerlitz, grote percelen heidegrond in cultuur brengen. 
Door zijn leveranties aan het Franse-Bataafse leger kwam hij in 1804 in relatie 
met De Marmont, die, hoewel hem een prachtige generaalstent in het kamp op 
de heidelanden ten dienste stond, liever gebruik maakte van de door de heer 
Van Oosthuyze beschikbaar gestelde logeerkamer op Huize „Sper en Dal", waar 
De Marmont, Rutger Jan Schimmelpenninck, Koning Lodewijk Napoleon 
en andere dignitarissen op vorstelijke wijze ontvangen werden. 
De komst van De Marmont luidde voor J. M. d'Amblé, een Frans émigré, 
die tijdens de Revolutie naar ons land was uitgeweken, een nieuw tijdperk in. 
Bekend is van deze d'Amblé, dat hij in de zomer van 1797 te Zeist verblijf 
hield met het plan om de heide onder Austerlitz te ontginnen en dat hij zich 
later vestigde op Huize „Wallenberg". Door de ontginning moet hij in aan
raking zijn gekomen met Van Oosthuyze. Daar d'Amblé een landgenoot was 
van de Lt. generaal De Marmont, zal Van Oosthuyze hem wel uitgenodigd 
hebben om met de Lt. generaal op „Sper en Dal" kennis te komen maken en 
hieraan zal d'Amblé het te danken hebben gehad, zo zegt ons Dr J. E. Elias, 
dat hem een aandeel in de leverantiën aan het Zeisterkamp werd toegewezen, 
waarbij het hem stellig niet aan de voorspraak van de grote „fournisseur des 
armées" Van Oosthuyze zal hebben ontbroken. De vraag doet zich hier voor: 
van welke aard waren deze leveranties? Al is daarop geen stellig antwoord te 
geven, toch zijn er gegevens, die in een bepaalde richting wijzen. 
Het is n.l. opvallend, dat een eenzame heidebewoner als d'Amblé in latere 
jaren in zeer nauwe vriendschap kwam te staan met de heren Scharff, kooplieden 
te Amsterdam, een verhouding, die zich, bij ontstentenis van enigerlei verwant
schap, slechts uit commerciële relaties laat verklaren. Deze heren Scharff nu 
dreven in Amsterdam een zeer voorname wijnhandel en wij mogen dus wel 
aannemen, dat de zeer voordelige transacties, welke door toedoen van d'Amblé 
door het huis Scharff met de Bataafse intendancedienst werden afgesloten, 
aan de vriendschap tussen de firmanten en hun cliënt mede ten grondslag heb
ben gelegen. Dat het leveren van wijn voor de troepen in het kamp door De 
Marmont juist aan d'Amblé werd opgedragen behoeft ons niet te verwonderen. 
De generaal kan hem, bij het gezamenlijk middagmalen ten huize van Van 
Oosthuyze, waar hij vaak te gast was, als een wijnkenner hebben leren waarderen 
en meer was er voor de ruimhartige en joviale houwdegen niet nodig om een 
hem sympathieke landgenoot - op voorspraak van de gastheer - aan zich te 
verplichten. 

De fouragering van de duizenden soldaten werd mede verzorgd door kramers, 
marketensters en tappers. Door De Marmont werd een oproep geplaatst, die 
ten doel had verschillende neringdoenden naar de legerplaats te lokken. In 
deze oproep vermeldde hij: „dat aan alle kooplieden, die genegen mogten zijn 
zich met hun winkels of kramen naar het gemelde camp te begeven, alsmede 
aan alle uitventers van mondbehoeften, dranken als anderszins, alle bijzondere 
veiligheid en bescherming toegezegd wordt". 
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Nadat de fouragering en vele andere affaires door De Marmont en zijn staf ge
regeld waren, bleef nog één vraagstuk onopgelost en wel het geven van bezig
heid aan zijn manschappen. Als hij daarin kon slagen, zou hij zijn eerzucht 
eerst recht beloond zien: men zou over hem gaan spreken als over iemand, 
die tot iets bijzonders in staat was. 
De Marmont gaf bevel dat iedere dag militaire oefeningen zouden worden ge
houden. In Juli van het jaar 1804 begon hij in het kamp een grootse manoeuvre 
te organiseren, waaraan om beurten de helft van zijn soldaten moest deelnemen, 
terwijl de andere helft toekeek. De manschappen marcheerden rij na rij in hun 
kleurige kledij over de heide, een escadron ruiters galoppeerde er tussen door 
en daar achter kwamen de kanonnen, door sterke paarden voortgetrokken. In 
het midden van de open vlakte werd halt gemaakt, de soldaten schaarden zich 
in een wijde kring, de vuurmonden werden opgesteld en opeens barstte een 
daverend salvo los, dat tot ver in de omtrek te horen was. De soldaten juichten 
en schreeuwden, de toeschouwers liepen op hen toe en omarmden hen en er 
heerste een vreugdevolle stemming in het kamp, dat wijd en zijd in Holland 
bekendheid begon te krijgen. In eigen equipage's en in gehuurde wisselwagens 
kwamen vooraanstaande personen uit Rotterdam en 's-Gravenhage, uit Noord-
Holland en Gelderland, ja zelfs uit Friesland. De roep van het kamp was zo 
groot, dat ook de magistraten van Amsterdam het schouwspel kwamen zien 
en persoonlijk met De Manu ont kennis kwamen maken. 

Er kwamen evenwel ook nog andere dignitarissen zich presenteren echter niet 
om het schouwspel te zien, maar tot „uitwijzing van een proces" met andere 
woorden om „een vonnis te vellen". Wat dit voor een proces was blijkt niet 
uit de: „Uitzittinge en omslagt weegens de Dorpslasten over de Geregten van 
Zeyst Mitsgaders Stoetwegen en Cattenbroeck over den jaare 1804", maar wel 
blijkt daaruit, dat op 3 September van genoemd jaar bij dit proces een onder
zoek werd ingesteld door: „Een President, 4 Collonels, 1 Commandant, 1 
Capitain, 1 Luitenand, 2 Officieren en 1 Secretaris." 
De Schout van het Gerecht Zeyst ontving voor zijn bewezen diensten ƒ 6 -
ƒ 6,- of ƒ 6,30. 
„In de mémoires van De Marmont wordt over „de uitwijzing" van dit proces 
niet gesproken, wel over de bouw van de pyramide en het stichten van een dorp. 
Hij schreef daarin: „Daarom besloot ik, nu de troep toch voldoende geoefend 
was, haar aan het werk te houden door een duurzaam monument te bouwen, 
dat in de toekomst de herinnering aan ons verblijf zou levendig houden en 
aan de overwinningen van het Franse leger. Dus nam ik het besluit een pyramide 
van aarde te doen bouwen, bekleed met graszoden, met hoeken van 45 graden. 
De zijden zouden honderd vijftig voet lang zijn en de hoogte vijf en zeventig 
voet. Dit plan werd met enthousiasme ontvangen en de hoofdofficieren, met 
mijzelf aan het hoofd, werkten even hard als de minste soldaat. In zeven en 
twintig dagen was het werk klaar en het werden even zoveel feestdagen." 
„Ik wilde", zo vervolgt De Marmont, „een dorp stichten bij deze pyramide 
en liet daarom drie boerenhuizen bouwen voor drie soldaten van het kamp, die 
getrouwd waren met meisjes uit de omtrek. Ik gaf deze soldaten land, land-
bouwwerktuigen en pensioenen. Andere stukken land werden gekocht om ver
deeld te worden onder diegenen, die zich hier wilden nederzetten en naast deze 
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drie huizen wilden bouwen. Dit dorp 1), dat (later) onder toezicht van de 
magistraat van Amsterdam gesteld werd, zou wel tot bloei gekomen zijn, maar 
het schijnt, dat de gebeurtenissen van de Restauratie het vernietigd hebben. 
Niets rest van dit alles dan de pyramide, wier duur eeuwig zal zijn en die de om
wonenden met mijn naam genoemd hebben: ze is in het land bekend onder de 
naam van „De Marmontberg." 
Het blijkt, dat Maarschalk De Marmont zich vergist heeft, vrijwel niemand 
kent zijn naam meer hier in Holland en iedereen spreekt over de Pyramide 
van Austerlitz. Een historische vergissing, besluit Smedes, want de pyramide 
werd in September 1804 gebouwd terwijl de slag bij Austerlitz plaats had in 
December 1805. 
Toch bestaat er wel verband tussen de tegenwoordige naam van de pyramide 
en de slag bij Austerlitz, zoals Lt. generaal F. H. A. Sabron in zijn uitvoerige 
verhandeling over „De Stichting en de eerste vijf jaar van het bestaan van 
Austerlitz" zegt. 
De beide Franse divisies, die onder Zeist gekampeerd waren geweest, hebben 
aan de slag bij Austerlitz deelgenomen, doch niet onder leiding van De Marmont. 
Intussen was de Bataafse Republiek het Koninkrijk Holland geworden en bij 
Koninklijk Decreet van 17 Augustus 1806 nr. 7 2) had Koning Lodewijk blijk
baar om zijn broeder Napoleon te behagen, de herinnering aan de bij Auster
litz in Moravie bevochten overwinning vastgelegd, door de ontstane gemeen
schap op de Zeisterheide tot een zelfstandige gemeente (Stad) te verheffen, 
die voortaan Austerlitz zou heten. 

Ligging 

De aanwijzing van de plaats waar de buurtschap Austerlitz zou ontstaan is te 
danken aan de Officieren van de Genie uit het Franse-Bataafse leger, die in 
het Napoleon-kamp nabij de tegenwoordige buurtschap gelegerd waren. Deze 
officieren, waaronder zich ingenieurs bevonden, hadden bij hun opleiding de 
nodige studie van grond- en waterniveau's etc. gemaakt en konden door de al
dus verkregen kennis de gunstige ligging voor de te vestigen gemeenschap bepa
len. Zij handelden daarbij in opdracht van de Luitenant-Generaal van de Franse 
en Bataafse troepen A. F. L. V. de Marmont, die uitvoering moest geven aan het 
Koninklijke Decreet van 17 Augustus 1806 nr. 7 van Louis Napoleon, par 
la Grace de Dieu et la Constitution de Royaume, Roi de Hollande. Koning 
Lodewijk Napoleon had in artikel 2 van voormeld Decreet o.a. bepaald, dat 
het te vormen dorp, hetwelk de naam Austerlitz zou krijgen, op de meest ge
zonde, vruchtbare en geschikte plaats zou worden gevestigd. Het gevolg was, 

1) Dit dorp, bestaande uit drie boerenwoningen, was gelegen nabij de Marmontberg 
(later de Pyramide van Austerlitz). Volgens overlevering moet dit vóór 1806 de naam 
hebben gehad van ..Marmont-ville". 
Uit art. 2 van het Koninklijk Decreet van 17 Augustus 1806 nr. 7 blijkt, dat dit dorp 
en het gehucht op de Zeisterheide (later de buurtschap Austerlitz) tot „Stad" verheven 
werd. 
2) In dit decreet wordt zowel over: „Ville" (stad) als over: „commune" (gemeente) 
gesproken. 
Het Koninklijk decreet van 11 December 1806 nrs. 3 en 4 handelt over het meer be
woonbaar maken van Austerlitz. 
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dat in 1806 en daarna de woningen zoveel mogelijk gebouwd werden op het 
langzaam oplopende gedeelte van de heidegronden, wat wordt bevestigd door 
een copie van een stafkaart van Zeist en omgeving, die voor dit gedeelte van 
het centrum der buurtgemeenschap aanwijst een hoogte van 13 en 17,8 meter 
plus N.A.P. en voor het laag oplopende gedeelte naar dit centrum 10, 10,2, 
10,5 en 11,9 meter plus N.A.P. Daardoor kwam de buurtschap, deel uitma
kende van de Zuid-Oostelijke hoek van het grondgebied der gemeente 
Zeist, 6 km van het centrum van Zeist af te liggen op een afstand van 5 km 
van Driebergen-Rijsenburg en Maarn en ongeveer 15 km van Amersfoort. 
Voorts kwam door deze vestiging de kern van Austerlitz op de rand van het 
gestuwd praeglaciaal, waar dit naar het Zuid-Westen overgaat in de fluvioglaci
ale mantel met fijne tot middelkorrelige zanden en enige grintrijkdom te lig
gen op 12,5 meter plus N.A.P. 
De afstand van het centrum van Austerlitz tot de pyramide van Austerlitz 
bedraagt hemelsbreed 2400 m.; de Pyramide ligt op een hoogte van 49,6 plus 
N.A.P. In sociaal-economisch opzicht verkreeg de buurtschap een zekere een
heid door het bouwen van woningen in de oude kern, t.w. Oude Postweg-
Gramserweg en naaste omgeving en de kern tussen Austerlitzseweg en Oude 
Postweg. 

Bevolking 

Over de oorspronkelijke bevolking van de buurtschap Austerlitz is weinig 
bekend. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de Gouverneur van de Stad 
Austerlitz na beëindiging van zijn gouverneurschap, op 31 December 1811, 
het bevolkingsregister niet aan de Maire van Zeyst, de heer W. van Dam heeft 
overgedragen, waardoor een hiaat in de bevolkingsadministratie is onstaan. 
Voor de komst van het Franse en Bataafse leger in 1804 stonden in de omgeving 
van de tegenwoordige buurtschap reeds enkele verspreide boeren- en arbeiders
woningen, waarvan de bewoners echter geen gemeenschap vormden. Dit ver
anderde na de komst in 1804 van de Luitenant-Generaal De Marmont met zijn 
leger toen de daaruit afkomstige afgekeurde krijgslieden met meisjes uit de 
omtrek huwden. Voor de gehuwden werd overgegaan tot het bouwen van drie 
boerenhuizen. Door de bouw van deze woningen onstond de gemeenschap 
Austerlitz. 
Hoe groot het aantal inwoners van Austerlitz toen was is niet bekend. Wel is 
in het Register van de Dorpslasten etc. een aantekening te vinden, waaruit 
blijkt, dat op 8 November 1805 een beschrijving plaats vond van de „Marketen-
ters", waaromtrent het volgende is vermeld: 
„8 November 1805 komen de Bodens van den Carspele van Zeyst die op orden 
van het Departementaal Gerechtshoff de Namen van de Marketenters in de 
Kamp op te tekenen met haar woonplaatsen en daar van eene Memorie in te 
leveren met de Namen der dorpen in de Gemelte Kamp voorkomende". 
Als eerste bevolkingscijfer is bekend, dat dit in 1812 blijkens het Kopyboek 
van Brieven etc. van Zeist... 235 zielen bedroeg. Het gemeentearchief bevat 
helaas niet een register met de namen dezer bewoners. Wel komt men in ge
voerde briefwisseling, akten van de burgerlijke stand, staatjes e.d. namen 
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van personen tegen, die in de eerste tien jaren van de stad Austerlitz op de 
voorgrond traden. 
Zo vertoefde er vóór de komst van Luitenant-Generaal De Marmont met zijn 
leger een zekere Jean Maurice d'Amblé, landeigenaar en heideontginner, 
wonende op de hofstede „Wallenberg" achter het Zeisterbos en afkomstig uit 
Frankrijk. Hij was gehuwd met Mietje Reiser, genaamd Van der Klok, uit 
welk huwelijk drie kinderen werden geboren t.w. : Mimi, Jan Maurits en Jean
nette d'Amblé. 
Als eerste burger van Austerlitz trad op Etienne de Pineda, geboren 14 October 
1750 te Lunenburgh, Gouverneur van de Stad Austerlitz. De Pineda was oud-
opperbevelhebber van het kanonnierskamp Austerlitz. Hij had zes kinderen 
en wel vier jongens en twee meisjes. Zijn echtgenote was reeds eerder gehuwd ge
weest. Als kinderen worden genoemd: Jan Verzelen, oud 43 jaar, in militaire 
dienst, Willem Verzelen, oud 40 jaar, in militaire dienst; Stephanus Verzelen, 
vjuu JU jcicii on JOU öapuau ue * intuu, uuu z.o jaa.1, in militaire uiensL, uc na
men van de twee dochters worden niet genoemd. 

Het inkomen van deze Gouverneur bedroeg 3570 franc of ƒ 1785- per jaar, 
een aanzienlijk bedrag als men bedenkt dat een daggelder 60 cent per dag dag 
of ƒ 3,60 per week verdiende. 
Een extract uit het Register van het verhandelde bij de Gouverneur van Auster
litz vermeldt, dat op 20 December 1809 aan Jan van Boksel in volle en vrije 
eigendom werd toegewezen een perceel grond groot 100 vierkante roeden 
Rijnlandse maat, „betimmert met Een Huys". Uit latere stukken blijkt, dat 
Van Boksel in deze woning zijn intrek nam. 
Op 20 December van genoemd jaar werd in volle en vrije eigendom gegeven 
aan Hendrik van Veelen een perceel grond om dit te bebouwen, te bezaaien 
of te beplanten. Uit andere bescheiden blijkt, dat Van Veelen in Austerlitz 
het beroep van schoenmaker uitoefende. 
Tevens komen voor op de „Liste Civila De la Commune D'Austerlitz 1811": 
20 April 1811. Lammers zoon van Willem van Doorn en Cornelia de Kruif, zijn 
zijn echtgenote. Van Johannes Ebersbach is bekend, dat hij een gepensioneerd 
eerste luitenant was, geboren te Berndoff in Waldeck op 26 Maart 1759. Voorts 
dat hij gehuwd was en vier kinderen had. Zijn inkomen bedroeg 840 franc per 
jaar. 
20 April 1811, Lammers zoon van Willem van Doorn en Cornelia de Kruif, zijn 
echtgenote. 
23 Mei 1811. Christiaan Kleindorp gekomen uit Potsdam, zoon van Christoffel 
Kleindorp en Hester Loetzen, zijn echtgenote, afkomstig uit Zeist. 
1 Augustus 1811 overleed Mariana Hendrika Vos, echtgenote van Cornelis 
Baajens, afkomstig uit Rysenburg. 
23 December 1811 overleed Cornelis Duiveman. 
In andere stukken treft men o.m. aan, dat in 1812 in Austerlitz woonachtig 
waren: Johannes van Boksel - zoals we reeds zagen werd van Boksel een huis 
met grond toegewezen - en Ernst Noorland, oud 45 jaren, daggelder. 
Als gepensioneerde militairen, wonende in de buurtschap, worden genoemd: 
1811. Valentijns Koppe, gepensioneerd sergeant. 
Hij was gehuwd met Marie Elisabeth Zanen, die afkomstig was uit Driebergen. 
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Op 30 April 1811 overleed hun kind Marie Christiana Frederika Koppe. 
1814. Pieter Scherf en Bannet Philips, beiden gepensioneerd militair. 
In de Agenda van de Gemeente Zeist van September 1814 komt over Nicolaas 
Leddy het volgende voor: „Ook is bij mij geweest heden (12 September 1814) 
eenen Nicolaas Leddy dat hij met te woon heeft begeeven in Austerlis/zijnde 
getrouwt maar geen kinderen deselve heeft/mij sijn Papiere late sien/laast ge-
woont te Utregt". Uit andere gegevens blijkt, dat Klaas (Nicolaas) Liddie (Led
dy) een Fransman was. 
De akten van de burgerlijke stand over 1814 vermelden de namen van: Andries 
Briller, daggelder, oud 41 jaren en die van zijn echtgenote Catharina Leenoor; 
Hendrik Kannenberg, daggelder, oud 32 jaren; Cornelis Geurtsen, daghuurder, 
oud 40 jaren: Peter Siemond Bond, daghuurder, oud 26 jaren. Op 10 Juli 1813 
werd te Austerlitz geboren Franciskus, zoon van Cornelis Geytenbeek, dag
gelder en Antonia van Garderen. 
Ook komen in het archief der gemeente Zeist over 1814 en 1815 de namen voor 
van: Aart van den Brink, 57 jaar, landbouwer, woonachtig te Austerlitz; Peek; 
Bernevelt- thans Barneveld - en Jacob van Soesbergen. Nakomelingen van 
Bernevelt (Barneveld) en Van Soesbergen wonen nog in de buurtschap. Voorts 
Abraham van Ee, Cornelis Baayens of Baajens (reeds eerder genoemd); Johan
nes Meiske; allen in 1815 woonachtig in het voormalig Austerlitz, verenigd 
met de gemeente Zeist, zoals men het in die tijd omschreef. 
Van de Burgemeester van Zeyst komt in het Kopyboek van Brieven etc. van 
1811-1820 der gemeente Zeist aan de Officier bij de Rechtbank een schrijven 
voor d.d. 18 April 1815 over het niet nakomen van de verplichting van Sluyters 
over de aangifte van vreemdelingen, verblijvende in de buurtschap Austerlitz. 
Dit schrijven was van de volgende inhoud: 
„Ziedaar weder een staaltje van een Austerlitz ingezetene, dagelijks stuur ik 
na hetzelve om op inkomende vreemdelingen te payen, Gerrit Magery vriend 
bij Theodorus Sluyters, Boer aldaar, een nieuwe knegt, den dienaar vraagt hem 
zijn papieren en Fh. Sluyters antwoord, zijn naam is Jan van der Pol, gebooren 
van Schraveland, oud 26 jaren, ik zal voor zijn papieren zorgen en sta voor zijn 
persoon in, en de volgende dag was de waarschijnlijke deserteur weg, dit geval 
heeft vier weken geleden ook bij hem plaats gehad, toen dezelve tog is opgepakt, 
en weggebragt en daar de wet zegt, hij zijn knegt moet aangeven schijnt hij zulks 
niet te willen doen hoewel hij zulks zeer wel weet, en zig altoos met deserteurs 
ophoud". 
In de buurtschap moet nog tijdelijk verblijf hebben gehouden Vrouwe A. F. 
Gravelle dei Vallées, gehuwd met P. F. D. Ie Cocq d'Armandville. Vermeldens
waard is de geboorteaangifte, waarbij Johannes Klomp, oud 38 jaar, wonende 
te Zeist, voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Zeist verklaarde, dat 
op 3 November 1815, des voormiddags 9 uur ten huize van Pierre Francois 
le Cocq d'Armandville, gelegen in Austerlitz (gemeente Zeist) geboren waren 
twee kinderen, een van het mannelijk en een van het vrouwelijk geslacht, ge
naamd: Victor Louis Charles en Hortence Marie Vergenie. De moeder van de 
pasgeborenen was: Anne Françoise Gravelle dei Vallées, echtgenote van Pierre 
Francois Denis le Cocq d'Armandville, buiten beroep, wonende te Amsterdam. 
Als getuigen had de aangever Johannes Klomp laten verschijnen: Theodorus 
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Sluyters, oud 51 jaren, landman en Frans Hendrik van Heys, oud 50 jaren, 
timmermansknecht, beiden wonende te Austerlitz. 
Hierbij kan nog worden vermeld, dat in Austerlitz, in het huisje nr. 13 woon
achtig was Marie Louise Gravelle dei Vallées, geboren te Amsterdam, in 
1790 gehuwd met Ursus J. Wiss. Deze Marie L. Gravelle dei Vallées zal ver
moedelijk de zuster zijn geweest van Anne Françoise Gravelle dei Vallées, 
gehuwd met Pierre F. D. Ie Cocq d'Armandville. 
Meermalen is beweerd, dat de voorvader van de tegenwoordige de Sain's, oor
spronkelijk „du Sain", een krijgsman van het Franse leger moet zijn geweest, 
welk leger in het Napoleonkamp onder Austerlitz verbleef. Deze bewering 
vond zijn oorzaak in de Franse geslachtsnaam en in het feit, dat de De Sain's 
in de buurtschap Austerlitz woonachtig waren. Men is hierdoor echter op een 
verkeerd spoor geraakt. Bij onderzoek is namelijk gebleken, dat De Sain's 
afkomstig zijn uit Zeeland of Zuid-Holland. Jacobus Johannes de Sain, geboren 
de 14 November 1799 te De Briel; Theodorus Franciscus de Sain, geboren 
in 1800 te Zierikzee; Theodorus de Sain, geboren 28 April 1802 eveneens te 
Zierikzee en Felox Alexander de Sain, geboren in 1804 te Brouwershaven. 
Van Jacobus Johannes de Sain, geboren de 14 November 1799 te De Briel, is be
kend, dat hij gehuwd was met Catha Christina Priller, geboren in 1802 te Lei
den. Het eerste kind uit dit huwelijk was Marie Theresia Johanna de Sain, ge
boren op 23 februari 1831 te Zeist. Het behoeft ons daarom ook niet te verwon
deren, dat uit de archiefstukken, betrekking hebbende op Austerlitz, over het 
tijdvak 1804 t.m. 1815, de naam: „De Sain" niet voorkomt. Na zich door 
handenarbeid te hebben opgewerkt, is een van de De Sain's een café gaan 
exploiteren. Uit dit café is later de welbekende uitspanning „London", thans 
„Oud-London" aan de Woudenbergseweg, ontstaan. 

In fragmenten over de geschiedenis van Austerlitz wordt ook de naam Lamoré 
nog al eens genoemd. Lamoré moet evenals De Sain een krijgsman van het 
Franse leger - verblijvende in het Napoleonkamp onder Austerlitz - zijn ge
weest. Deze Lamoré zou met een meisje uit de omgeving van Austerlitz ge
huwd zijn. 
Nazaten verblijven nog in de buurtschap, doch dat zij afstammelingen zijn 
van een Franse krijgsman moet ten stelligste worden tegengesproken daar bij 
onderzoek is gebleken, dat de voorvader van de Lamoré's in 1685 als Hugenoot 
uit Frankrijk gevlucht is naar ons land. 
Telde de bevolking van de buurtschap Austerlitz in 1812 235 inwoners, in 
1831 was dit aantal teruggelopen tot 191. Deze teruggang ging in 1832 door 
en wel in die mate dat in één jaar tijds het aantal verder terugliep tot 168, dus 
een vermindering van 23, wat voor Austerlitz niet gering was te noemen. 
Later ziet men een geringe stijging van de bevolking en wel zó dat een kwart
eeuw het aantal inwoners toenam met 91; hierdoor bedroeg het in 1845 
259; een gemiddelde toename dus van 4 personen per jaar. Het aantal woningen 
bedroeg in 1845 47, waaruit kan worden geconcludeerd, dat in iedere woning 
gemiddeld 5 personen waren gehuisvest. 
Op 18 April 1851 werd in de vergadering van de gemeenteraad van Zeist het 
nodig geoordeeld een verordening in het leven te roepen betreffende de ver
deling van de gemeente in wijken. Austerlitz werd ingedeeld als Wijk H. Kort 
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hierna, op 4 September 1851, had opnieuw een verdeling plaats en werd 
Austerlitz ingedeeld als „Wijk H. Het Kamp van Austerlitz", een aanduiding, 
die niet juist was. De aanduiding „Buurtschap Austerlitz" was beter op 
zijn plaats geweest. 
De nummering van de huizen in Austerlitz had bij opvolging plaats. Met een 
even en oneven zijde, zoals dit tegenwoordig het geval is, werd geen rekening 
gehouden. Nu dit was ook niet nodig; men wist elkander in de buurtschap wel 
te vinden. In 1851 waren in de buurtschap wel straataanduidingen bekend t.w. 
de historische benamingen: Oude Postweg, Austerlitzseweg, Vinkebuurt, 
Waterlooweg en Schoolweg, welke wegen echter niet door straatborden werden 
aangeduid. Na een tijdsverloop van ruim 120 jaren kwam hierin verandering. 
Op 6 October 1925 deelden Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad 
over het geven van namen aan wegen in Austerlitz mede, dat tot 1925 de ge
bouwen in de buurtschap voor de bevolkingsadministratie doorlopend genum
merd waren, zonder daarbij namen van wegen te noemen. Reeds geruime tijd 
bleek deze manier van nummeren moeilijkheden op te leveren, vooral in 1925, 
in verband met de nieuwbouw aan de Austerlitzseweg. Het was dan ook de 
bedoeling van Burgemeester en Wethouders met het bestaande systeem te bre
ken en de gebouwen te nummeren aan de bestaande wegen. (Oneven nummers 
links, even nummers rechts). Aangezien er echter een drietal wegen waren, 
welke geen naam hadden, werd voorgesteld aan deze wegen een naam te geven 
en wel aan: 

1. de weg, lopende van de Vinkebuurt langs de school, evenwijdig met de 
Austerlitzseweg, tot aan de te noemen Weideweg, de naam: Schooldwars-
weg; 

2. de weg, lopende van de Austerlitzseweg in N.O.richting evenwijdig met de 
Schoolweg, de naam: Weideweg; 

3. de weg, gelegen tussen en evenwijdig lopende aan de Austerlitzseweg en 
Waterlooweg, de naam: „Marmontweg (deze benaming had moeten zijn: 
,,De Marmontweg"). 

Ten slotte werd voorgesteld de naam Vinkebuurt te veranderen in Gramserweg 
om verwarring te voorkomen met de Vinkebuurt, gelegen nabij de Rijnsoever. 
Dit voorstel werd door de gemeenteraad ongewijzigd aanvaard. 
Daar de bevolking van de buurtschap Austerlitz sinds 1812 deel uitmaakte van 
de gemeente Zeist, was het niet meer nodig een afzonderlijke bevolkings
boekhouding van Austerlitz aan te houden. Aan de hand van de uitslagen der 
volkstellingen - welke om de tien jaren gehouden werden - en tussentijdse 
tellingen kon van 1839 af de loop van de bevolking van Austerlitz worden 
nagegaan. Het aantal inwoners bedroeg in: 
1839 220; 1849 279; 1859 418; 
1869 439; 1879 411; 1889 400; 
1930 647; 1939 975; 1949 1269; 
Per 1 Januari 1954 werd de bevolking geschat op 1400 inwoners. 

Openbare veiligheid 

Als men de geschiedenis van de openbare veiligheid in de buurtschap Auster-
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Iitz nagaat dan komt men tot de conclusie, dat het grootste gevaar te duchten 
was van het onstaan van brand. Zo zien wij uit een schrijven aan Gouverneur 
van de Provincie Utrecht d.d. 20 Juni 1814 van Aart van den Brink, oud 57 
jaren, landbouwer, wonende in Austerlitz, dat in de nacht van 16 op 17 Mei 
1814 het huis, door Van den Brink voornoemd bewoond en behorende aan 
P. S. van Oosthuyse te Driebergen, door: „den Brand is in Den Assche geleyd" 
en zijn gehele inboedel als huisraad, klederen en boerengereedschappen door 
vlammen werd verteerd, waardoor hij en zijn gezin in de grootste armoede 
werden gedompeld. De getroffene deelde mede het op prijs te zullen stellen 
indien hij door milddadige giften in staat zou worden gesteld de kost voor zijn 
gezin te verdienen en verzocht daarom met eerbied, dat het Zijne Excellentie 
mocht behagen hem permissie te verlenen om binnen de provincie Utrecht 
„eenige penninge te moge collekteeren, om Waar het mogelijk zoo niet geheel 
ten minste zijne Ramp te leenigen en zich Eenige Maaten Harsteld te zien". 
Daar Aart van den Brink de schrijfkunst niet machtig was werd hij „present" 
verklaard door J. A. Geelkerken. Tevens werd dit adres bekrachtigd voor de 
Adjunct Burgemeester van Zeist (A. Verdonk) en wel door: Abraham van Ee, 
Cornells Baayens, Peter Scherf en Johannes Meiske, allen woonachtig in de 
buurtschap Austerlitz. 

Voorts blijkt uit het Kopyboek van Brieven van Zeist van 4 Januari 1831 tot 
1 Mei 1834, dat op Zondag 22 April 1832 zeer vroeg in de morgen de potten-
bakkerij van F. A. Hubert, staande in Austerlitz, geheel afbrandde. Het was 
niet mogelijk geweest enige hulp uit Zeist te zenden. De brand nam zo snel toe, 
dat zelfs de bijstand uit Austerlitz bijna van geen betekenis was. Waaraan het 
ontstaan van de brand moest worden toegeschreven kon niet worden geconsta
teerd. De Burgemeester van Zeist, ter plaatse aanwezig, hield een locale inspectie 
en liet door de personen, die de brand het eerst hadden ontdekt, verklaringen 
afleggen, welke in het proces-verbaal werden vastgelegd en stelde de Officier 
van Justitie te Amersfoort hiervan in kennis. 
Bij schrijven d.d. 27 April 1832 nr. 109 deelde voornoemde Officier aan de 
Burgemeester mede, dat de Heer F. A. Hubert, breedvoerig over deze brand 
had gesproken en dat deze verklaard had (ofschoon ongenegen zulks bij proces
verbaal te doen) dat de brand met geen mogelijkheid in de oven van de fabriek 
kon ontstaan zijn daar de oven des morgens reeds was uitgegaan en dat Hubert 
des avonds het gebouw nog bezocht had, zonder iets te ontdekken. Het was 
alzo bij hem zeker, dat de brand was aangestoken en ofschoon niemand kun
nende en willende beschuldigen, verzocht hij, dat de Justitie het oog zou houden 
op de persoon Gerardus Staats, knecht bij de pottenbakker Slee buiten de Tol
steegpoort te Utrecht, welke vroeger bij Hubert gewoond had en die men zowel 
voor als na de brand in Austerlitz gezien had. Deze Staats zou zich aldaar dub
belzinnige woorden hebben laten ontvallen, welke aanleiding tot de geuite 
vermoedens gaven. 
Door het ontbreken van het overtuigend bewijs nam hiermede deze onverkwik
kelijke aangelegenheid een eind. 
Hoe onverkwikkelijk voormelde affaire was, het voorgevallene bij de heide
brand op 28 April 1841 doet daarvoor niet veel onder. Zo lezen wij in het 
gemeentearchief, dat op 28 April van gemeld jaar de Burgemeester van Zeist 
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aan de Gouverneur van de Provincie Utrecht kennis gaf van een heidebrand, 
die in de omliggende gemeenten een grote omvang had genomen. Om half 
vijf des namiddag kreeg zijn Edelachtbare bericht, dat naar de zijde van 
Amersfoort brand was ontstaan. Dadelijk begaf hij zich daarheen en zag, dat 
de brand woedde op het landgoed van de Heer Stoop en op „Wallenberg" en 
dat reeds een aantal personen met het blussen bezig was. 
Betrekkelijk vlug was deze heidebrand geblust, want reeds om half zes was 
men deze bij het landgoed van de Heer Stoop meester. Ook op „Wallenberg" 
was bij het vertrek van de Burgemeester om zeven uur de brand zo goed als 
geblust, doch het heideveld van Soest, Amersfoort en Leusden stond nog in 
„lichte laaie". Anderhalve week had hier de heidebrand reeds gewoed en 
wel van Maandag 19 April af. Ofschoon de Burgemeester hoopte dat men 
dit grote gevaar te boven was, bleef het, zoals hij in de brief aan de Gouverneur 
opmerkte, een verschrikkelijk iets, dat men gegronde redenen had om aan te 
nemen, dat deze brand door schaapherders aangestoken was, alleen met het 
oogmerk om nieuwe heide te bekomen. 

Door deze brand ontstond er over het blussen van een perceel heide verschil 
van mening tussen de Burgemeester van Zeist en een zekere Cornelis Nieuwen-
huizen en wel in die mate, dat verschillende autoriteiten in deze aangelegenheid 
betrokken werden. De kwestie gaf aanleiding tot een uitvoerige correspondentie 
tussen de dignitarissen, waarvan hieronder de brieven in afdruk worden weer
gegeven. 
De eerste, die de aandacht op het meningsverschil ten aanzien van de heide
brand vestigde was de Burgemeester van Leusden, die d.d. 2 Mei 1841 aan de 
Gouverneur van de Provincie het volgende schreef: 

„Leusden, den 2 Mei 1841. 

Naar aanleiding van UExcell. missive van den 29 April j.l. nr. V. AZ., heb ik 
de eer UExcell. te berigten, dat dinsdag avond, ongeveer te zes ure op den 
Leusderberg heidebrand is onstaan, na dat dit de avond tevoren op de daar 
aangrenzende Amersfoortschen berg had plaats gehad, dat zoodra de eerst
genoemde brand in de gemeente is bekend geworden, als naar gewoonte de 
klok is getrokken, waar op terstond een aantal personen zijn opgekomen, met 
behulp van welken dan ook des avonds ten elf ure van dien dag, die brand is 
gebluscht geworden. Den volgenden dag zijnde Woensdag den 28 April j.l. is 
wederom heidebrand op den Amersfoortschen berg onstaan en overgeslagen 
op den Leusderberg als wanneer terstond wederom een genoegzaam aantal 
personen op het luiden der klok tot blussing der brand is opgekomen en ook 
werkelijk door hun is gebluscht geworden, waar bij echter heeft plaats gehad 
dat toen de brand zich in de nabijheid van de gemeente Zeist uitstrekte, op 
welk een aantal personen uit de gemeente geposeerd stonden zonder de minste 
hulp aan te brengen, een dier personen over de aardwal welke de gemeente 
Leusden van Zeijst scheidt is gekomen en uit naam van den Hr. Burgemeester 
van Zeijst aan de blusserende personen heeft verboden met de blussing voort 
te gaan, hetwelk echter niet is gestaakt geworden, maar mede is vervolgd, tot 
op dat punt de brand geëindigd was; dat mijne ingezetenen zich als toen naar 
een ander punt begeven hebbende, kort daar op hebben bespeurd dat door eenige 
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van de personen op Zeijster grondgebied geposteerd op een der scheidende 
punten welke van de Leusderberg nog niet afgebrand waren en in de nabijheid 
van de Zeisterheide of liever de bosschen van den Heer Van Bern gelegen 
zijn, het vuur is overgeplant geworden en dat op de verwijtingen deswegens 
door die van Leusden gedaan, sommige van die zich op de Zeistergrond 
bevindende personen, zich op Leusdens grondgebied hebben begeven en niet 
alleen getracht hebben daar alleen het blussen te beletten, maar zelfs hebben 
getracht twist te doen ontstaan, hetwelk echter door mijne ingezetenen is ont
weken. 
Van dit alles heb ik eerst gisteren van het College van geërfden van den Leusder
berg kennis bekomen en heden de opgave van deszelfs buitengewoon beëedigde 
veldwachter de meerdere bijzonderheden en de namen van een aantal personen 
vernomen, uit een door hem daarvan opgemaakt rapport, hetwelk ik aan de 
Heer Officier van Justitie bij de Arrondissementsregtbank te Amersfoort zal 
indienen. 
Dat ik van deze heidebrand niet eerder aan UExcell. heb kennis gegeven is 
eensdeels daarin gelegen, dat eene heidebrand als eene zeer gewone zaak in 
deze en de naburige gemeenten, niet door mij als buitengewoon voorval is 
beschouwd geworden, en andersdeels dat de heide onder Leusden als het 
eigendom van een aantal daar aangelegen geërfden door hun zelve wordt 
beheerd en steeds sedert ongeheugelijken tijd in geval van brand op dezelfde 
door hun voor de blussching wordt gezorgd". 

De Burgemeester van Leusden, 
(get.) C. W. Scheltus 

Deze brief van de Burgemeester van Leusden werd door de Gouverneur van 
de Provincie Utrecht om bericht in handen gesteld van de Burgemeester van 
Zeist, die het volgende hierover opmerkte: 

„Zeist, 6 Mei 1841. 

Op den brief van den Heer Burgemeester van Leusden van de 2den Mei j.l. 
no. 5 (in mijne handen gesteld bij apostille van den 3 Mei j.l. no. 8 AZ) diene 
het volgende tot berigt: 
Wanneer men die missive leest, zoude men al spoedig op het denkbeeld komen, 
dat de Zeijster bij den brand, welke Woensdag den 28 April op de heide heeft 
plaats gehad, niet alleen werklooze aanschouwt gebleven zijn, denzelfden op de 
grenzen der gemeente rustig aanziende, maar zelfs, dat zij tot deszelfs verdere 
verspreiding hebben medegewerkt. 
Geheel anders echter heeft het geval zich toegedragen. 
De brand heeft zich niet tot op de grenzen bepaald maar er zijn op dien dag 
onder mijne gemeente bij de veertig bunders heide afgebrand, ook vijf bunders 
sparrenbosch van het goed Wallenberg, mij toebehorende, alsmede een aantal 
bunders heide en sparren van den Heer Stoop, onder de gemeente Wouden
berg, waardoor eene niet onaanzienlijke schade is veroorzaakt. 
Men heeft tot het blusseren van dezen branden al zijne krachten moeten in
spannen en daarmede de handen vol gehad zonder dat men daar in door 
de Leusders is geholpen. 
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Gelijk ik de eer gehad heb, U.Ed.Gestr. bij mijnen brief van den 28 April 11. 
nr. 73 te melden, begaf ik mij, zoodra ik berigt van den brand ontving, dadelijk 
derwaarts, om order op het blusseren te stellen. 
Toen men denzelven op Wallenberg meester was, stond nog een stuk daarnaast 
gelegen heide grenzend aan het Freekerspoor, het punt door Ued.Gestr. 
's nachts zelf in ogenschouw genomen, en groot ongeveer drie bunder, in vlam. 
Deze brand dreef Wallenberg aan. Daar er nu weinig onafgebrande heide 
in de nabijheid van dit landgoed meer over was, en ik op dit punt eene genoeg
zame magt van menschen bijeen had, om geen gevaar behoeven te duchten, 
vond ik het raadzaam, die heide maar te laten afbranden, en gaf dit aan mijne 
lieden te kennen. Ik werd hiertoe bewogen door vrees, dat men dezelve 
anders wellicht den volgende dag weder zoude aansteken. Dat deze vrees niet 
ongegrond was, is daaruit gebleken, dat Vrijdag en Zondag daarop volgende 
weder heidebrand is geweest, op welken laatsten dag vrij wat Sparrenbosch 
onder de gemeente Soest moet zijn in asch gelegd. 
Terwijl mijne manschappen nu op den wal van het Goed Wallenberg de wacht 
hielden om den brand in het daar gelegen heiveld gade te slaan, en ik mij in
middels naar een ander punt had begeven, kwam de Jager van den Wel.ed. 
Achtb.Heer van Walcheren, zekere Cornelis, bijgenaamd roode Kees met an
dere Leusders in dat veld, om den brand te blusschen. Een mijner lieden gaf 
hem toen te kennen, dat ik verzocht had, die heide maar te laten afbranden, 
omdat dit toch geen kwaad kon, doch genoemde Cornelis was van een ander 
gevoelen, zeggende al vloekende en geweldig tierende, dat die brand moest 
worden uitgeslagen; dat het maar eigenbelangzoekers waren die dit niet deden; 
dat de Burgemeester Van Bern een schelm was, en dergelijke smaadredenen 
meer, hetwelk aanleiding gaf dat eenigen der aanwezigen, hier over gebelgd, 
hem ook een hartig woord toespraken en hem onder anderen te kennen gaven, 
dat zoo hij iets te zeggen had, hij zich dan bij mij kon vervoegen, daar ik zelf 
op de heide was, hetwelk hij nogtans niet heeft gedaan. 
Gerrit ter Maten, bergbode van Leusden, die zich zeer bezadigd gedroeg was 
ook van meening dat men dit stukje heide gerust, zonder eenig gevaar, kon laten 
afbranden. 
Daar echter de gemelde Cornelis zijn gevoelen doordreef, hebben de Zeijsters 
ook geholpen dit stuk uit te slaan, want dat ik orders zoude gegeven hebben 
dit te verbieden is geheel bezijden de waarheid. 
Dat zij den brand daarna weder op andere punten zouden hebben aangestoken 
is mede onwaar; in tegendeel zij zijn genoemde Jager gevolgd en hebben zich 
ook op den Leusderberg met blussen onledig gehouden. Ik zelf heb mij eerst 
tegen de avond naar huis begeven, om Ed.Gestr. berigt van den brand te zen
den; doch den veldwachter van der Linden op de heide achter gelaten, om 
op alles een wakend oog te houden. 
Dat het bovenstaande overeenkomstig de waarheid is kunnen behalven de veld
wachter van der Linden getuigen Bart Blaauwendraad, landman, Evert Kooij, 
opziener der Jagt van Mevrouw van Oosthuyse en Gijsbert Bloemendaal, land
man, de twee eerste genoemden onder Zeist en de laatstgemelde onder 
Woudenberg woonachtig, benevens een aantal anderen wier namen, des ge
vorderd kunnen worden opgegeven. 
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Ik houde mij overtuigd dat mijn ambtgenoot te Leusden, wanneer hem de 
zaak in derzelver ware toedragt was voorgesteld, geene klagten tegen de 
Zeijsters zouden hebben ingebracht. Indien zijn Ed. zich ook op het terrein 
bevonden en het gevaar gezien had, waar aan de landeigendommen bij een 
heidebrand zijn blootgesteld; dan vertrouw ik, dat zijn Ed.Achtb. zoodanige 
brand geen gewoon geval zoude genoemd hebben, maar veeleer het aansteken 
van denzelven als eene Strafbare daad zoude hebben beschouwd, tegen welke 
niet genoeg kan worden gewaakt. 
Bij deze gelegenheid doe ik U HoogEd.Gestr. toekomen de kopy eener missive 
welke ik omtrent dit onderwerp aan U HoogEd.Gestr. voorganger, den Heer 
van Toulon, heb geschreven, doch waarvan ik nader niet heb vernomen." 

De Burgemeester van Zeijst, 
(get.) Van Bern 

Deze onverkwikkelijke aangelegenheid werd besloten doordat de Burgemeester 
van Zeist, op verzoek van de Officier van Justitie te Amersfoort, het volgende 
antwoord gaf: 

„Mij bij den HoogEd.Gestr.Heer Staatsraad gouverneur dezer provincie 
hebbende moeten verantwoorden op een missive van den Heer Burgemeester 
van Leusden houdende gelijke klagte als in het hier bijgaande Rapport van 
de veldwachter dier gemeente vervat is, heb ik gemeend niet beter aan U Edel 
Achtb. verzoek om berigt te kunnen voldoen, dat UEd.Achtb. een afschrift 
van mijne brief aan ZijnHoogEdelGestr. doen toekomen. 
U Ed.Achtb. zal uit denzelven zien, dat ik niet verboden heb den brand in het 
stukje heiveld naast Wallenberg te blusschen, maar om redenen, in het berigt 
vermeld, alleen had verzocht hetzelve te laten afbranden. Daartegen heeft zich 
verzet de zogenaamde Roode Kees (denkelijk Cornells Nieuwenhuizen in het 
Rapport van den veldwachter onder de getuigen op te geven) welke zich bij 
die gelegenheid op eener hoogst onbescheiden wijze heeft uitgelaten en al spoedig 
tot eene vechting hebben aanleiding gegeven zo hij zich over iemand te beklagen 
had gehad, had hij zich bij mij kunnen vervoegen, daar ikzelf op de heide tegen
woordig was. 
De buitengewone veldwachter, die het rapport heeft opgemaakt (zeker op aan
drang van anderen) heeft zelf aan Blaauwendraad verklaard, dat hij er niets 
in zag, dat dit stukje heide afbrandde. 
Dat de Zeijsters den brand, nadat die gebluscht was, weder zouden hebben 
aangestoken, is onwaar. Ieder die bij eene heibrand is tegenwoordig geweest, 
dat smeulend gebleven hei of graspol, aan den wind blootgesteld, spoedig weder 
ontvlamt, en alzo de heide opnieuw in brand zet, of wel dat de brand door 
den wind van het eene veld in het andere overslaat, zonder dat dit, door den 
rook, zo spoedig wordt opgemerkt. 
Ik vertrouw, dat mijn nevensgaande brief UE.Achtb. zal overtuigen dat er 
van onze kant niet het minste is gedaan dan hetgeen door de omstandigheden 
vereischt werd". 

De Burgemeester van Zeijst, 
(get.) Van Bern 
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Uit geen enkel gegeven in het archief der gemeente Zeist blijkt dat in het ver
verleden brandblusmiddelen in de buurtschap Austerlitz aanwezig waren. Brak 
er brand uit dan trachtten weerbare mannen van de buurtschap deze in zijn 
beginstadium te blussen door met een schop zand op het vuur te werpen. Was 
er water in de onmiddellijke nabijheid dan werd dit vanzelfsprekend ook ge
bruikt. De brand werd in de kom van de buurtschap aan de bewoners bekend 
gemaakt door het luiden van een bel. 
Had men bij een brand in Austerlitz hulp van een brandspuit nodig, dan was 
men daarvoor op de gemeente Zeist aangewezen. Te paard begaf men zich dan 
zo snel mogelijk naar de Burgemeester van Zeist om het uitbreken van de brand 
te melden. Hierna gaf de Burgemeester last aan de brandmeester om zich direct 
met zijn manschappen en brandspuit, bespannen met paard, naar de plaats 
des onheil te begeven. Het laat zich indenken, dat door de langzame berichtge
ving en het vervoer de hulp in vele gevallen te laat kwam. Daarom probeerde 
men de brandproblemen in Austerlitz zelf maar op te lossen. 
Ten opzichte van het aanschaffen van brandblusmiddelen was het Gemeente
bestuur actiever voor Zeist zelf dan voor de buurtschap. Zo zien wij uit een brief 
van de Burgemeester van Zeist aan de Gouverneur van de Provincie d.d. 27 
Januari 1830 nr. 33, dat er geen verandering in den jare 1829 in het brandwezen 
of de brandblusmiddelen was gekomen. Wel werd er op gewezen, dat binnen 
afzienbare tijd een „Brand Reglement" ter goedkeuring aan de voornoemde 
Gouverneur zou worden gezonden en dat er voor een der brandspuiten een 
nieuwe slang besteld zou worden. Echter over het brandwezen in de buurtschap 
Austerlitz werd niet gesproken. Wel werd in dit verband over Driebergen en 
Sterkenburg mededelingen gedaan. Zo werd over Driebergen naar voren 
gebracht, dat dit Gerecht hulp van Rijsenburg of Zeist kon bekomen en dat 
het Gerecht Sterkenburg niet in staat was brandblusmiddelen aan te schaffen. 
Had men gedacht dat bij de reorganisatie van de brandweer in Zeist in 1839 
tevens het probleem van de brandblusmiddelen in Austerlitz ter sprake zou 
komen dan kwam men wederom bedrogen uit. De reorganisatie kwam hier op 
neer, dat voor Zeist een grote spuit werd aangeschaft, welke als zuig- en pers-
pomp tegelijk werkte en in één minuut 400 kan (liter) water kon uitstoten tot 
een hoogte van 32 ellen ( ± 22 meter) maar... Austerlitz zou misschien bij een 
volgende reorganisatie aan de beurt komen. Nadat men jaar in jaar uit bij de 
bestrijding van branden op de oude voet was doorgegaan, mocht Austerlitz 
zich in 1926 er op verheugen, dat het College van Burg. en Weth. van Zeist 
in zijn vergadering van 3 Februari 1926 besloot de gemeente-architect opdracht 
te geven tot het maken van vier groepen van drie putten en wel zo, dat elke 
groep drie putten bevatte met een inhoud van 5 m3 voor iedere put. Voorts ging 
men over het vestigen van een brandweerpost, waarbij een pomp werd ge
plaatst op het terrein gelegen nabij de woning nr. 17, van wijlen A. Ansink, aan 
de Gramserweg. In de brandweerpost werd in 1926 één handbrandspuit onder
gebracht met de nodige uitrusting, terwijl als brandweerpersoneel door Burg. 
en Weth. werden aangesteld: 

Johs. van de Haar, Chef; A. C. van de Haar, Chr. van Soesbergen en G. J. 
Mayer, spuitgasten. 
Deze handbrandspuit met uitrusting verdween toen in 1941 overgegaan werd 
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tot de aanleg van waterleiding in de buurtschap. Het gevolg hiervan was, dat 
het Gemeentebestuur besloot tot het vestigen in Austerlitz van een waterleiding
station waaraan werd toegevoegd een handwagen, voorzien van slangen, straal-
pijpen, kaarslantaarns en schoppen. 
In de oorlog werd ten behoeve van de luchtbescherming de in 1941 naar de 
brandweergarage te Zeist overgebrachte handbrandspuit met uitrusting weder 
naar Austerlitz gebracht en geplaatst in de schuur van Chr. van Soesbergen aan 
de Oude Postweg. Later ging deze handbrandspuit weder naar Zeist terug. 
Na de oorlog kwam de buurtschap in het bezit van een zgn. luchtbeschermings-
spuit, merk Baby-Ford, met een capaciteit van 800 liter per minuut, voorzien van 
het nodige brandweermateriaal. Deze spuit, die eigendom was van het Rijk, 
moest echter al spoedig weer aan het Rijk worden afgestaan. Voor het water
leidingstation werd overgegaan tot het aanschaffen van een materiaalwagentje. 
Een verbetering was het dat tot aankoop werd overgegaan van een motorspuit, 
merk D.K.W. met een capaciteit van 800 liter per minuut. Toen ook deze spuit 
naar Zeist werd teruggevoerd kwam hiervoor in April 1954 een brandweer
automobiel met motorpompinstallatie in de plaats en zo kreeg de buurtschap 
Austerlitz dan tenslotte een goed uitgeruste motorspuit, waarbij vanzelfsprekend 
van het personeel meer technische kennis verlangd werd. Door het College van 
Burgemeester en Wethouders werd als hoofdbrandwacht aangesteld: J. W. J. 
v. d. Haar en als brandwachten respectievelijk: T. de Haan, L. v. d. Linden, 
C. v Nieuwenhuizen, W. A. Rensen, J. H. M. Soesbergen en H. v. Tent. Voor 
het werk, dat dit vroeger aangesteld brandweerpersoneel voor de buurtschap 
heeft gedaan, komt nu zeker een woord van dank toe waarbij wij niet mogen 
vergeten de weerbare mannen, die vroeger vrijwel zonder hulpmiddelen hun 
gehele persoon hebben ingezet om branden zo goed mogelijk te bestrijden. 

De Marmont 

De initiatiefnemer tot de bouw van de Pyramide van Austerlitz en de stichter 
van de buurtschap is de luitenant-generaal van de Franse en Bataafse troepen, 
Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont geweest, die tijdens het kampement 
van de troepen op de heidelanden (Austerlitz) in 1804 verblijf hield op Huize 
„Spar en Dal" J) te Rijzenburg, waarvan eigenaar was de schatrijke hollander 
Pieter Judocus van Oosthuyze, leverancier van uniformen aan het leger van 
Napoleon I. 
Toen De Marmont op „Spar en Dal" logeerde, had hij de leeftijd van dertig 
jaren. Uit de kleine adel geboren, omhelsde hij de beginselen der revolutie, 
waarin hij zijn opkomst zag. Om zijn doel te bereiken ging hij naar de officiers-
school in Dyon en maakte daar kennis met Bonaparte, die op de school een 
uitmuntend leerling bleek te zijn. Later diende De Marmont met Bonaparte 
in Toulon, waardoor de vroeger reeds enigermate ontstane vriendschap werd 
versterkt. Het gevolg hiervan was, dat De Marmont als officier ten strijde trok 
naar Italië en Egypte. 
Daar De Marmont zowel als officier als in andere ambten grote bekwaamheid 
aan de dag legde, kon hij niet begrijpen waarom Napoleon hem bij bevorderingen 
1) Thans „Sparrendael" te Driebergen-Rijsenburg. 
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passeerde. Tijdens zijn verblijf in het kamp van Austerlitz was hij hiervoor zeer 
verstoord. Toch vergat Napoleon De Marmont niet; hij gaf hem later de rang 
van maarschalk en de titel van Hertog van Ragusa, waarvoor De Marmont 
voor zijn Keizer vocht tot de laatste defensieve campagne van 1814. 
Toch... toen de zoon van Napoleon, de arme „Koning van Rome", Marmont 
later te Weenen trof, draaide hij de maarschalk de rug toe en het woord 
„lafaard", misschien het woord „verrader", had de jongeling, zoal niet op 
zijn lippen, dan toch in zijn hart. Wat had De Marmont gedaan? 
In de laatste slag voor Parijs hield De Marmont met zijn legercorps de sterkte 
Essonne bezet. Over de bezetting zeide Napoleon tot zijn generale staf: „Daar
heen (Essonne) zal zich alle kuiperij en al het verraad richten, dus heb ik er 
De Marmont gezet, het kind, dat ik in mijn eigen tent heb opgevoed". De Mar
mont echter liet zich overhalen tot het spelen van een politieke rol: hij gaf 
Essonne bij geheim tractaat prijs. Napoleon, die nog gehoopt had de kroon te 
behouden voor zijn zoon, beklaagde zich met de woorden: „Marmont geeft 
me de genadeslag". 

In zijn Mémoires (1856) geeft De Marmont echter de schuld aan zijn generaals. 
Wàt hij ook voor zijn verdediging heeft aangevoerd, de Fransen hebben De 
Marmont zijn ondankbaarheid jegens Napoleon nooit vergeven. 
Na het herstel van de dynastie van de Bourbons in 1815 werd De Marmont 
voor zijn diensten door Lodewijk XVIII (geb. 1755 overl. 1824) de rang toe
gekend van garde generaal. Van de opvolger van Lodewijk XVIII, Karel X, 
die regeerde van 1824-1830, kreeg hij in 1830 de opdracht de revolutie te 
onderdrukken. Hij deed zijn best, doch het gelukte hem niet en toen hij dit 
bekende, antwoordde de Hertog d'Angoelème: „Wil je ons verraden, zoals 
je hèm (Napoleon) verraden hebt?". 
De Marmont verried hem niet: hij vergezelde Koning Karel X, in ballingschap 
en zag Frankrijk nooit terug. De krijgsman (De Marmont) van Napoleon I, 
Lodewijk XVIII en Karel X stierf in 1852 te Venetië na voltooiing zijner 
gedenkschriften. In die mémoires toont hij zich, zoals hij was: een knap officier, 
maar een querulant, een bitter man, die zijn verdiensten nooit voldoende be
loond vond en die te zeer verliefd was op zichzelf en zijn eigen glorie om een 
echte vriend of een trouwe dienaar te zijn. 

Meester Gramser 

Een bekende persoonlijkheid in het gemeenschapsleven van Austerlitz is on
getwijfeld Izaak lohannes Gramser geweest. Deze „meester Gramser", zoals 
hij destijds bij de inwoners in de buurtschap bekend stond, werd geboren te 
Neder Asselt in Gelderland op 28 September 1816. Hij beleed de Ned. Hervorm
de godsdienst en was gehuwd met Lyntje van Iperen, geboren op 25 Maart 1819 
te Rijswijk in Zuid-Holland. Een van zijn dochters Marie Johanna huwde op 
12 Januari 1833 met Antonie Ansink, de bekende onderwijzer aan de Openbare 
lagere school te Austerlitz, die in de buurtschap overleed op 2 April 1952, 
in de ouderdom van 91 jaar. 
Uit het bevolkingsregister blijkt, dat Izaak Johannes Gramser zich in 1844 in 
de buurtschap Austerlitz vestigde, komende uit de gemeente Driebergen (thans 
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Driebergen-Rijsenburg). Deze vestiging was het gevolg van zijn benoeming 
tot onderwijzer aan de school te Austerlitz bij besluit van de gemeenteraad van 
6 Mei 1844. 
Bij deze benoeming overwoog de gemeenteraad : „dat het bij de eerste benoeming 
van een onderwijzer van belang te achten is dat dezelve met de stand van za
ken in gezegde buurtschap (Austerlitz) enigermate bekend is: dat de persoon 
van Gramser, thans ondermeester te Driebergen, sedert een geruimen tijd bij 
proefneming zich enige uren in de week met het onderwijs van de jeugd heeft 
onledig gehouden en die blijkens acte de rang (van onderwijzer) bezit." 
Deze „acte" van algemene toelating tot schoolonderwijzer van de derde rang 
(tegenwoordige onderwijsakte) werd aan T. J. Gramser door de Provinciale 
Commissie van onderwijs in Gelderland op 14 October 1834 afgegeven en was 
ondertekend door P. C. van Woelderen, Vice Voorzitter en H. H. Donker Cur-
tius, Secretaris. 

Tn de gemeenteraad werd er voorts op gewezen, dat de manier van onderwijzen 
van Gramser algemene goedkeuring had, dat er voldoende bewijzen van zijn 
goed zedelijk en burgerlijk gedrag bij het bestuur waren ingekomen en dat het 
advies van de plaatselijke commissie van toezicht te Zeist luidde om Gramser 
tot onderwijzer aan de opgerichte school in de buurtschap Austerlitz te be
noemen. 
Aan deze benoeming was geen oproep van sollicitanten voorafgegaan. In af
wijking van de gewone gang van zaken bij benoemingen werd ten aanzien van 
Gramser aan de Districts-Schoolopziener verzocht om aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken te adviseren het Gemeentebestuur van Zeist te machtigen -
onder afwijking van de gevorderde formaliteiten van oproeping van sollicitanten 
en het houden van een vergelijkend examen enz. - over te gaan tot het benoemen 
van I. J. Gramser tot onderwijzer aan meergenoemde school. 
Toen Meester Gramser zijn betrekking aanvaardde, hetgeen volgens de ge
meente-rekening op 1 Augustus 1844 geschiedde, had hij de leeftijd van 28 
jaar. Austerlitz telde toen 47 woningen en 259 inwoners. Naar globale schat
ting moest hij ongeveer 90 leerlingen les geven, een taak, die stellig heel veel 
van zijn krachten vergde. Bovendien was aan zijn betrekking nog de functie 
van godsdienstonderwijzer toegevoegd, met het gevolg, dat hij ook des Zon
dags in de school voor de klas stond; 15 jaar lang was hij met dit bijbelonder
richt belast. 
Ook met zijn geldelijke aangelegenheden stond het er niet altijd rooskleurig 
voor. Om de „meester" tegemoet te komen besloot de Raad in zijn verga
dering van 6 Mei 1853 met algemene stemmen: „dat de Heer Gramser, onder
wijzer der jeugd in Austerlitz, een tegemoetkoming zal worden gegeven voor 
brandstoffen in de school." Voor turf of andere brandstof werd hiervoor een 
bedrag van ƒ 20,- per jaar uitgetrokken. 
Aan de hand van de algemene tabel van het onderwijzend personeel voor het 
lager onderwijs in de gemeente Zeist over 1858 kan men zich een beeld vormen 
van het onderwijs aan de openbare school te Austerlitz. Deze tabel vermeldt, 
dat I. J. Gramser, onderwijzer van de 3e rang der voornoemde School, een 
inkomen van ƒ 500,- per jaar had zijnde uit het particuliere schoolfonds 
ƒ450,- en uit de gemeentekas ƒ50,-... en, zoals voorts staat aangegeven 
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„de voordelen van de schoolbehoeften". Genoemde tabel geeft tevens aan, 
dat er een dagschool en een avondschool was. Zo waren er in Januari 1858 
op de dagschool: 42 jongens en 45 meisjes, op de avondschool 24 jongens 
en 18 meisjes en op de dag- en avondschool 6 jongens en 5 meisjes; 
in totaal werd les gegeven aan 60 jongens en 58 meisjes of tezamen 118 
leerlingen, waarvan er 111 kosteloos onderwijs ontvingen. In Juli 1858 gaf 
het schoolonderwijs een ander beeld. Dit vond zijn oorzaak hierin, dat de kin
deren op het land moesten werken, hout sprokkelen voor de winter e.d. 
Op de dagschool waren in de zomer van 1858: 37 jongens en 46 meisjes; op de 
avondschool geen leerlingen en op de dag- en avondschool eveneens geen leer
lingen; totaal: 83 leerlingen, waarvan er 64 kosteloos onderwijs ontvingen. 
Het schoolgeld bedroeg voor de Ie klasse . . . 20 cent, de 2e klasse . . . 15 cent, 
de 3e klasse . . . 10 cent per maand; voor de leerlingen, die kosteloos onderwijs 
ontvingen, werd bijgedragen door de diaconieën en gesitueerde particulieren. 
Voor het geven van onderwijs stond „Meester Gramser" alleen voor de grote 
klas. Een taak, die zijn gehele persoon eiste en wel overdag en des avonds en 
ook op de Zondag (godsdienstonderwijs). Voor het aanstellen van hulponder
wijzers was geen geld disponibel. 
Aan het slot van de tabel wordt opgemerkt, dat het schoollokaal en de woning 
„goed" waren en dat door de schoolcommissie in 1858 twee maal een bezoek 
werd gebracht. 
Dat de jeugd hem na aan het hart lag, blijkt uit de jaarlijkse uitgebrachte ver
slagen over het schoolonderwijs in Austerlitz. Hierin wees hij ieder jaar erop, 
dat het lezen, schrijven en rekenen de hoofdbestanddelen waren voor de ont
wikkeling van zijn leerlingen en dat het hem leed deed, dat de kennis aan de 
kinderen bijgebracht op latere leeftijd niet werd onderhouden; zij hadden toch 
in het volle leven die kennis zo van node. 
Een werkzaam aandeel had Gramser in de oprichting op 6 Juli 1870 van een 
schoolbibliotheek. Het aantal boekwerken bedroeg: 315 - een los tijdschrift 
werd ook als een boek gerekend - waarvan de aanschaftingskosten varieerden 
van ƒ 0,15 tot ƒ 1,90 per boek. 
Daar het in de loop der jaren voor de oud wordende „Meester" moeilijk werd 
aan zoveel leerlingen onderricht te geven, werd op 4 Februari 1879 aan hem 
toegevoegd de uit Utrecht gekomen hulponderwijzer W. A. Liefland. Voor de 
heer Gramser was het een verademing, dat op deze wijze zijn taak verlicht 
werd. De hulponderwijzer hield het echter in de buurtschap niet lang uit, want 
na een goed jaar reeds kwam in zijn plaats de heer A. Ansink. Op 7 Mei 1880 
vestigde deze zich in de buurtschap, komende uit Rhenen. 
De samenwerking tussen Meester Gramser en de ondermeester Ansink was 
uitstekend. Zij waren beiden mensen van eenvoudige aard en hadden een hoge 
opvatting van hun taak. 
Daar het werk van zijn geliefd ambt voor meester Gramser te zwaar begon te 
worden vroeg hij aan de gemeenteraad ontslag, met ingang van 1 November 
1881. Genoemd College besloot in zijn vergadering van 24 Juni 1881 aan I. J. 
Gramser op de meest eervolle wijze ontslag te verlenen onder dankbetuiging 
voor de vele diensten, welke hij in die betrekking had bewezen. 
Op 23 April 1891 ging de treurmare door de buurtschap Austerlitz dat de 
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buurtschapbewoner Gramser was overleden. Bij het ontvangen van dit bericht 
heerste er grote verslagenheid onder de bewoners. Op 27 April d.a.v. werd 
hij ten grave gedragen naar het kerkhof te Austerlitz. 
Bij het graf werd het eerst gesproken door de heer J. Meerdink, loco-Burge
meester der gemeente Zeist, die namens het Gemeentebestuur met grote waar
dering sprak over de nauwgezette plichtsbetrachting, de trouwe ijver en de 
algehele toewijding, waarmede de overledene zo vele jaren zijn zo gewichtige 
betrekking vervulde. 
Ds. Weyland, Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Austerlitz, wees daar 
o.m. op in de volgende bewoordingen: 
„Als op den Gods-akker mensen niet dubbel ijdel waren, had meester 
Gramser recht op een zerk met deze woorden: 

Een wakker man 
Een trouw arbeider 
P p n (T/~t{*A ma*-\ t'/-»l-i 

Zijn ziele wacht den Heer". 
Daar het hoofd der school Gramser de bevoegdheid bezat onderwijzer van 
de 3e rang en vanzelfsprekend daardoor een laag salaris had, stond hij bij zijn 
hoger gesalarieerde collega's niet hoog in aanzien, hoewel hij toch een zeer 
achtenswaardig mens was. Hiervoor heeft men in de Weekbode van Zeist, 
Driebergen en Omstreken van 2 Mei 1891 het licht laten schijnen, waaraan het 
volgende is ontleend: 

„Van bevriende zijde wordt ons, naar aanleiding van het overlijden van den 
heer Gramser, medegedeeld een behartigingswaardig woord van den vroegeren 
Schoolopziener Rykevorsel. Deze had n.l. op een onderwijzersvergadering 
eens gemerkt dat sommige beter gesalarieerde collega's van den heer Gramser 
min of meer uit de hoogte op zijn vriend neerzagen. Daarom zei hij: Wij 
onderwijzers hebben allen een zware taak, maar toch niet allen in dezelfde 
mate eervol. Weinig zegt het betrekkelijk, een goed begonnen werk vrij goed 
voort te zetten; een school waar alle omstandigheden gunstig zijn goed te hou
den. Maar veel is het, eerst zelf den grond te moeten ontginnen, zelf te ploegen 
met gebrekkige werktuigen, te zaaien in een schijnbaar dorren zandgrond en 
toch niet te weten wanneer en wie er zal oogsten. Veel verdienste steekt er in, 
op een buurt waar nooit een school was, de eerste meester te zijn en dat goed 
te wezen; in alle stilte, zonder eenige hoop op tractementsverbetering of op 
roem of eer, zijn gehele leven te geven aan de jeugd. En die groote roem komt 
maar één onzer toe; aan mijn vriend Gramser en meteen stak hij over tafel den 
aldus gerechtvaardigde zijn hand toe. Eere, wien eere toekomt!" 
Kort (vier maanden) na het overlijden van Meester Gramser, de vriend der 
inwoners en van de jeugd van de buurtschap, stierf op 14 Augustus 1891, zijn 
echtgenote Lyntje van Iperen, die hem in zijn werkzaam leven zo trouw had 
bijgestaan. 

Door het Gemeentebestuur van Zeist werd zijn persoon geëerd door aan de 
weg in de buurtschap Austerlitz zijn naam te verbinden. 
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Het kasboek van Mr. Carel Martens 

1602 - 1649 

In 1967 kwam een groep leerlingen van de paleografische cursus van het 
Utrechtse Gemeentelijk Archief *) bijeen om een begin te maken met een werk
stuk en zo de pas opgedane kennis van het oude schrift in praktijk te brengen. 
De keus viel op een kasboekje van de 17e eeuwse Utrechtse patriciër Mr. Carel 
Martens (geb. Amsterdam, 25 januari 1602). Hij stamde uit een Vlaams ge
slacht, dat om redenen van godsdienstvervolging einde 16e eeuw van Ant
werpen naar Amsterdam getrokken was. De familie kwam hier beslist niet be
rooid aan, daar zij te Antwerpen tot de welgestelde burgerij had behoord. (Zie: 
Adelsboek 1949, blz. 40 e.v.) Na een korte Amsterdamse periode kwamen de 
Martensen naar'Utrecht, waar zij tot in de 20ste eeuw geteld werden bij de 
meest vooraanstaanden der stad. 
Van 1622-1648 heeft Carel Martens aantekening gehouden van zijn uitgaven en 
deels van zijn inkomsten. Ook gebeurtenissen in zijn familie, die hem diep trof
fen - zoals geboorte van zijn kinderen en overlijden van naaste verwanten -
schreef hij achterin op. 
De ontzettende kindersterfte en de machteloosheid van alle mensen - ook de 
rijksten - ten opzichte van ziekte, komen daarin sprekend naar voren. Doch ook 
schemert daar de levenshouding door, die het de 17de eeuwers mogelijk maakte 
al die slagen te dragen. 
De eerste tijd zal de 20-jarige Carel Martens mede „geboekhoud" hebben om 
wat verantwoord te zijn tegenover zijn voogden, Guillaum van der Helst en 
Daniel Mostert, die het kapitaal beheerden, dat zijn ouders hem hadden nagela
ten. (Hans Martens, „kruidenier" te Amsterdam en zijn tweede vrouw Mayken 
Baccher, resp. overleden 4-12-1613 en 12-11-1612). Deze hadden hun spaar
centjes o.a. zorgvuldig belegd in het huis „den Otter" aan het Water (dat is 
het Damrak) te Amsterdam. 
Maar zelfs in zijn studententijd in Leiden omstreeks 1625 gaf hij zijn voogden 
geen reden tot grote zorg, want verbrassen deed hij zelfs in die jonge jaren niet. 
Carel moet een oppassende jongeman geweest zijn. Wel werden uit Leiden 
uitstapjes in Holland gemaakt (blz. 41 e.v. en blz. 48). Zijn kleding had veel 
te lijden en werd nogal eens gerepareerd. Voor studieboeken was hij klant bij 
een boekbinder en als hij de academietuin bezoekt geeft hij een fooi. In zijn 
studentenkamer houdt een kanarie hem gezelschap, terwijl hij zelf muziekles 
neemt en de luit tracht te bespelen. Soms wordt hij wuft en koopt zijden en 
gouden knopen en geparfumeerde handschoenen. Natuurlijk wordt er ook één 
en ander gedronken. Soms geeft hij fooien aan de meisjes „voor haar moeite". 
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C. Martens 1602-1649 
Reproductie naar een in 1640 vervaardigd schilderij. 
Schilderijen-catalogus 1952, Centraal Museum Utrecht, nr. 1 177. 

Wat hij daarmee bedoelt, wordt niet verder uitgelegd, maar we nemen aan, dat 
de huiselijke plichten van het bedienend personeel veelomvattend waren. 
Carel zat nogal eens zonder geld en was soms zelfs genoodzaakt geld te lenen, 
omdat de toelage, die hij van zijn voogden ontving, geheel was uitgegeven. Ook 
staat hij in de schuld bij de hospita. In grote trekken echter een solide vent, on
danks zulke zwakheden. 
Het zal sommige mensen bedroeven, dat een Utrechts jongmens te Leiden gaat 
studeren, doch helaas, vóór 1636 was er in onze stad nog geen hogeschool. 
Januari 1626 vindt zijn inschrijving dus aan de Leidse academie plaats en dat 
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J. Martens-Lampsins 1613-1667, echtgenote van C. Martens. 
Reproductie naar een in 1640 vervaardigd schilderij. 
Schilderijen-catalogus 1952, Centraal Museum Utrecht, nr. 1178. 

gaf aanleiding tot het kopen van 400 oesters. Het wil niet zeggen, dat hij janu
ari 1626 zijn studie aanving. Vaak volgde men reeds geruime tijd de colleges 
vóór men in het Album Studiosorum te boek werd gesteld. 
Zijn feitelijke loopbaan begon met de inschrijving als advokaat aan het Hof 
van Utrecht op 20 mei 1628. Later vervulde hij het ambt van ontvanger der ge-
benificiëerde goederen 's Lands van Utrecht en van rentmeester der abdijgoe
deren van Mariënborch te Soest. (Geestelijke goederen nà de refomatie aan 
de Staten van Utrecht gekomen). 
Inmiddels was mr. Carel Martens op 9 november 1627 te Leiden getrouwd met 
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Petronella van Vorst, die reeds 12 april 1630 te Utrecht overleed. Voor de 
tweede maal huwde hij op 19 september 1634 te Vlissingen met Jacoba Lamp-
sins, die hem overleefde tot 1667. 
Vooral het eerste huwelijk was aanleiding tot het kopen van juwelen en parels 
als „verering" voor de bruid. Er was een bedrag van ongeveer ƒ 1350,— mee ge
moeid. In 1628, als het jonge paar zich te Utrecht inricht, worden veel meubels 
aangeschaft. 

Ook heeft Martens oog gehad voor het schone. In de loop van de tijd kocht 
hij goede schilderijen o.a.: Rembrandt (6 etsen op 30-7-1630, een schilderij 
op 10-7-1645); Droochsloot (aankoop 30-4-1636); Ambrosius Bosschaert 
(26-4-1943); Hondecoeter (10-1-1646); David Teniers (6-8-1646). 
Maar ook de kosten, die meer met het dagelijks leven samenhangen, geven een 
interessant beeld van het totaal andere leven van onze voorouders. In het huis 
houden speelde het bevoorraden en „inslaan" een grote rol. Alle inkopen waren 
voor een veel langere termijn bestemd, dan waaraan de 20ste eeuwer nu gewend 
is. Het kasboek Martens geeft voorts op tal van plaatsen informatie over alle 
mogelijke zaken. 

Card Martens schreef van zijn 20ste jaar tot niet lang voor zijn dood aante
keningen in het kasboek. Hij stierf te Utrecht 20 mei 1649 en tot in juli 1648 
maakte hij nog notities. 
Zo is het kleine boekje vol kriebelige lettertjes en cijfertjes de neerslag geworden 
van het leven van een student en later gezeten burger uit de 17e eeuw. 
Alle leden van de werkgroep paleografie van het Utrechtse Gemeentelijk 
Archief hopen, dat de lezers genoegen mogen vinden aan wat Carel Martens 
het geschepte papier toevertrouwde. Na alle geploeter op het lastige oude schrift 
en de klapper zou dat een welverdiend resultaat zijn. 

H. KNOESTER 

A. GRAAFHUIS 

I L r n PAÙ A ^W^™™™ aan het onderzoek de volgende personen deel: 
Mevr. D. Alberda-Qmst, B.lthoven en de heren: mr. A. G. Bosch te Utrecht, dr H 
Broers te Zeist J. L. Hamel te Utrecht drs. J. van Os Breijer te Maarsbergen. R P o s ï e 
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biz. 3 

oude stijl 
anno 1628 
den 7 may 
den 8 dito 
den 8 mey 

den 21 dito 

(11) 

den 12 dito 

den 13 ende 14. 

den 14 dito 
betaelt den 
22 may aen 
monfrere Daniel 
den 19 mey dito 
betaelt 
14 juni olde stijl 

den 20 may 

bh. 4 

den 19 may 

Te Utrecht synde gekocht ende betaelt 

aen Lenert Willemss. huysreat voor vracht bet. g. 7-0-
met myn barbier mr Thomas voor een heel jaer te 
scheeren veraccordeert 
aen vracht voor onse kasse ende dragen betaelt 
aen 4 geverfde caerten te Amsterdam betaelt 
aen de kraembewaerster vereert om aen te nemen 

^ - ~r v ~ + ^ . . „ , T ^ « ^ n c l u w e UM 

ctCl i L. 5 C l l U C l l i l i a t v - J v 3 L V i 3 v a n U l l i * * U J L J L*~V. 

aen Pieter Gerritsen hoovenier voor 5 dagen 
gearbijdt ende verschooten geit gegeven daegs 22 st. 
van onderlage in het bestede, 
een wagenschotte tafel van 14 voet cost 
2 schabellen elck van achtehalff voet 
een wagenschotte bestede van 2 personen cost 
aen een houte cannebortie betaelt 
aen een eettafel van thien menschen 
aen Moy de Theer te Dort ben ick noch schuldigh 
over geleevert yserwerck 
van vracht van 8 spaenleere stoelen 
van een kinnetie zeep te Amsterdam gecocht 
van het kinnetie te veraxysen alhier 
een vatie wijn van 22 kannen de kan tot aenderhalf 

van axys de kan geeft drie stuyvers en een g. 3-14-
oertie de 22 k bedraecht met thuysbrengen 
van te Hoef f als avocaet ingeschreven aende knecht g. 2-10-

e- 6-0-
8. 3-10-
8- 24-0-

%• 1-4-
g. 12-0-
8- 6-1-

%• 2-0-

8- 27-0-
8- 6-0-
8- 29-18 
8- 2-6-
8- 16-0-

%• 1-16 

e 0-18-
e 7-2-8 

8 1-62 

s 8-7-

aen tin volgens de reekeningh gecocht g. 63-18-8 
aen die timmerman tot 2 tafels vuerenhoute voetbancken ende aen een g. 1-4-
van suster van Hil- studeertafel betaelt aen een bottelerey van vueren 63 
ten volgens de placken 
reeckeningh en al- aen een vueren hoendekot als bij de rekeningh meer 
len betaelt den blijckt 
9 juli anno 1628 in aen een wetberdt betaelt. 
Utrecht, heet Jasper 
Jansen 

een tafel in de binnenheert van 8 voeten) 
so met 2 vuren voetbankiens bedeckt cost) 
een cannebord daerby gecocht van 4 voet 
aen caert van de hele werelt met rollen 
een spetie van bliek, een groote blicke dose ende 
een klijne dose, een lepel en twee domptorenties 
voor een tafelkleedt in de binnenheerdt 
aen monfere Daniel verschooten geit betaelt 
mogh een tinnen inktkoocker,eencraemstoel, wieghe. 
baeckermadt 
luyermandt 
nogh 6 matte mansstoelen stuk 18 st 
nogh drie kleyne matte vrouwsstoelen stuk 12 st. 
nogh een houte back gecocht cost 
aen de timmerman betaelt een kaert met rollen, 
twee met lijsten, 2 bedplancken 
nogh voor 2 caerten met eecken rollen betaelt g. 12-15-

den 20 may 

ten 21 dito 

den 22 dito 
te Leyden is voor 
ons gecocht op 
Leydtse Kermis 
dit is betaelt int 
eerst van Juni te 
Leyden 

den 26 may 

8- 16-12-
e. 1-0-

8- 2-0-10 

g. 10-10-
8. 40-0-

e- 5-8-
8. 1-16-

§• -15-

R- 9-0-

8- 9-8-
S- 2-10-
8. 20-13-
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den 26 

g. 5-15-

den 28 may een vatie van 4 stoop malvesey cost de kan spaense 
wijn 4 st. g 5_0. 
den axijs hier van betaelt g 1.3.g 

den 3 Juni aen verw. tot het hoenderkot betaelt g. -18-
den 3 Juli aen de secretaris van Maersen om het transport te 

doen 5.8_ 

bh. 5 

den 6 Juni voor mijn vrous mertganck gegeven g. 7-12-Î 
nogh om uyt te geven aen geit gegeven g. 1-4-8 

den 8 Juni heelt mijn vrouw aen kindergoet tot haer luijeren 
in^ecocht „ i r >. 
haer aen geit gegeven g 2-19-

den 10 Juni aen winterhout 100 bossiens eeckenhout costen g. 5-0-
dit is den 15e juny betaelt noch 100 groothout costen g. 1-10-
nog„ dusent groote talhouten cost van te dragen g. 5-3-

den 14 dito mijn vrouw aen geit tot haer mert gegeven g. 4-0-
noch voor mijn vrouw uytgegeven g. 2-10-

den 15 dito aen een beddetie ende overtreckseltiens voor mijn 
vrouw 

den 17 dito aen de secretaris van maersen over transport van t 
lants bet. g 6 . t 4 _ 

aen mijn vrou gegeven aen geit tot haer behoeve g. 5-0-
den 21 dito voor mijn vrouw aen mertgelt gegeven g. 5-0-
den 25 dito nogh gegeven aen geit g, 2-10-
den 28 juni aen mijn huysvrou om te mert te gaen gegeven g. 5-16-
den 21 Juni nogh aen geit aen mijn huysvrou gegeven om uyt te 

g e v e n g- 2-lü
den 2 Juli een schoutie met turf gecocht ende betaelt g. 5-5-

van de turf op de solder te draegen gegeven g. 0-12-
den 5 dito heeft mijn huysvrou op die merkt uytgegeven ende 

betaelt g 7 _ l f > 

den 7 dito aen mijn huysvrou nogh gegeven aen geit g. 3-2-
den 9 dito aen Jasper Jacobsz den timmerman volgens de ree-

ckeningh betaelt g 23-0-
aen Pieter Gerritsz. betaelt voor 75 stecken tot de 
turkse boonen g [.4. 
noch aen pieterzelie säet ende sijn arbeijdt betaelt g. 0-12-
voor 2 leghoenderen van Culen-borgh betaelt g. 1-5-

den 11 Juli aen mijn huysvrouw aen geit gegeven om te beste-
d e n g. 8-10-

den 14 Juli nogh aen geit aen mijn vrouw gegeven g. 3-0-
den 16 dito met mijn huysvrou ende susters te Vianen wesen 

speelen g 5_0. 
den 17 dito aen mijn huysvrou aen geit om te besteeden gegeven g. 3-10-
den 19 dito nogh aen geit gegeven g . 5.10-
den 22 dito van Moedervereert een roodtkints hemtsrocke cost g. 2-0-

twee witte gebreijde platte fruytmandekes van S. Jo-
sina cost „ i_4_ 

aen onse meydtttot een kermis vereert een beffie en-
d e g. 0-12-
aen de naijster Gritie Aerss. voor het naijen van de 
luijermant „ 5,9. 

d e n 2 8 mijn huysvrou aen geit gegeven g. 6-10 
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bh. 6 

den 28 Juli 

den 4 Augusti 

den 6 Aug. 
den 8 Aug. 
den 9 Aug. 

1 Aug. 

den 16 Aug. 
den 22 dito 

den 22 dito 
den 26 dito 

den 28 dito 

den 4 dito 

den 6 sept. 

21 dito 

den 22 

den 24 
den 21 september 

den 31 sept. 

aen de brouwer in het hart betaelt vier halve vaten 

g 4-
betaelt de axijs van een half f vat kleyn bier 
eens te peerdt uyt rijden geweest ende onderweeghs 
verteert 
ende twee dagen daernae te Vianen geweest ende 
verteert 
een pont vlas betaelt omgesponnen cost 
een kinnetje bier asijn betaelt met de axijs st 
betaelt tot Faert voor anderhalf vierendeel swart 
satteyn 
aen Catharina de Leuw aen canten lijwat camerixs 
etc. tot die luijermant betaelt 
een tinne pappottie cost voor het kintie cost 
betaelt aen axys voor een half vat 3 gulden bier 
18 st min een ortie 
voor 2 muddetiens haever betaelt 
aen nicht van der Hoolck het laeckenschirt geheel 
betaelt 
gesonden aen monfrère de professor voors ons swa-
ger Josephus om onse quota in de Westindische 
Compagnie te betalen de somma van 
in de kat gecocht 12 pondt witte suicker 1 pont tot 
10 stuyver 4 penn. maeckt 
noch een pont vlas van maseur overgenoomen cost 
voor een halff vat cleyn bier axijs betaelt 18 stuyver 
min 2 duiten 
52 sacken tweff opgedaen met opdragen ende tonnen 
costen 
vide etiam paginum sequentem 30 
een winter knaep te Leyden gecocht 
aen accys betaelt van 4 stoop rensche wijn en thuis
brengen 
twee halve vaten bier van accyns betaelt 
Betaelt in 't Hart een half vat wit Bier 
Voor lemmet van ons meits mesingemaecht 
aen de cock voor pasteyen ende het braden betaelt 
De onkosten van die begraefenisse van ons kindt 
een paar schoenen heel versoolt 
betaelt aen suster van Hilten 12 pont à 10J4 st. 
den 19 Januari anno 1630 nogh 6 pont suyker van 
suster van Hilten overgenomen ende 't pont cost als 
booven 

g. 8-0-
g. 0-18-

g. 2-16-

1-16-
0-14-
2-12-

g. 1-11-

53-0-
0-14-

0-18-
1-10-

g. 21-1-

g. 50-0-

g. 6-3-
g. 0-14-

g. 0-18-
K. 25-1-6 

0-16-0 

1-2-4 
1-15-8 
2-0-
0-6-
2-0-
18-15-
0-10-1 
6-6-0 

sequentem vide 
pag. 30 
Eyndicht hier tot 
October toe 
a° 1628 in Utrecht 

bh. 7 Hieronder volcht het gheene het welcke ick ontfan-
gen heb aen geit van mijn mombers beginnende het 
jaer van 1622 in Amsterdam ende te Leyden. 
Ick heb ontfangen monfrère Guilliam van der Helst 
den 7 Februari anno 1622 de somma van ƒ 20-0-
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Daerbeneffens hebck ontfangen den 20 april te Am
sterdam van monfrère van der Helst de somma ƒ 300-0-0 
Ick heb ontfangen oock den 29 april van Daniel 
Mostert mijn oom de somma van ƒ 300-0-0 
Nogh ontfangen van Guilliaem broeder den 16 July 
anno 1622 de somma van ƒ 50-0-0 
Ontfangen door monfrère Daniel Martens van Guil
liaem van der Helst den 15 augusti te Utrecht synde 
de somma * 12-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst den 2 Sep
tember de somma van g- 113-' st. 
Ontfangen van mon frere van der Helst den 2 De
cember de somma van g- 250-0-
Juffr. van Ceulen geeft op mijn naem over een 
maendt te Leyden ook ontfangen de somma van g. 124-13 st. 
resteert op die oude rekening nogh te betalen g. 22- min 4 

st. 

Hetwelcke betaelt is anno 1622 van die 54 gl.-O- nae 
volgenden III 

blz. 8 Hier volcht het geit hetwelcke ick ontfangen heb int 
Jaer anno 1623 soo te Amsterdam als te Leyden 
sijnde 
Ick heb ontfangen den 10 Januari anno 1623 van 
monfrère Guillaume van der Helst in Amsterdam 
de Somma van g- 34-0-
Ontfangen op den lesten meert van monfrère Daniel 
Martens ende hij voor mij ontfangen hadt van mon
frère Guillaem van der Helst de somma van g. 36-0-
Ontfangen den 29 september anno 1623 in Amster
dam van Stephanus Baccheri mijn oom de somma 
van g. 200.-0-
Ontvangen op die selve tijdt van monfrère van der 
Helst de somma van g. 15- 18 st. 
Soo oock van Daniel oom ontfangen op die selve tijdt 
de somma van g. 200-0-
Nae het sluyten van der weesen rekeninghen heb 
ick wederom ontfangen a° 1623 

blz. 9 Ick heb ontfangen int jaer 1623 van monfrère Guil
liaem van der Helst den 1 May de somma van g. 25-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst den 6 Juni 
de somma van g. 217-14 st. 
Ick heb ontfangen den 12 Julij van monfrère van 
der Helst de somma van g. 50-0-
om nae Zeelandt te rijsen 
Ick heb den 20 Augusti ontfangen van monfrère 
van der Helst te Uytrecht sijnde de somma van g. 13-0-
Ende den 1 September te Amsterdam heb ick van 
monfrère Guilliaem van der Helst ontfangen de 
somma van g. 12-0-
Ontfangen den 30 September binnen Amsterdam van 
Steven oom de somma van g. 200-0-
Ontfangen oock den 30 September van Daniel oom 
(gelijck op het andre sydte oock staet, de somma vang. 200-0-
Op die self de tijdt ontfangen van monfrère van der 
Helst binnen Amsterdam de somma van g. 50-18-
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biz. 10 Ick heb ontfangen monfrère Guilliaem van der Helst 
den 10 December a° 1623 de somma van g. 36-0-
Ontfangen den 26 December van Dominus Steven-
oom de somma van g. 6-0-
Hier volcht hetgheene ick int jaer 1624 heb ont
fangen 
Ick heb ontfangen den 8 lanuari anno 1624 van mon
frère van der Helst de somma van g. 30-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst den 20 april 
anno 1624 om mijn sieckte te betaelen te Leyden 
de somma van g. 200-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst binnen Ley
den nae het sluyten van der weesen rekeninghe de 
30 Juni 1624 de somma van g. 400-0-
Ontfangen van Monfrère van der Helst ende aen 
juffrouw van Ceulen betaelt voor mijn Mondtkosten 
ende andre onkosten meer den 16 September a° 

1624 te Leyden de somma van g. 200-0-
Ende haer resteert nogh 295 gl. 7 st. het welcke 
haer daernae betaelt gelijck het volcht 
Monfrère van der Helst heeft voor mijn mondt 
kosten aen juffr. van Ceulen behalven die 200 gl. 
voorgaende nogh betaelt den 8 December a° 1624 de 
somma van g. 295-7-

blz. 11 lek heb ontfangen van Monfrère Guilliaem van der 
Helst om te Uytrecht mijn swaere sieckte te be
taelen den 20 September a° 1624 de somma van g. 150-0-
Ontfangen van Monfrère van der Helst in Amster
dam den 2 October a° 1624 de somma van g. 50-0-
Ende sijn dan effen met haer in alles tot het toe-
coomende jaer a° 1625 
lek heb oock van monfrère van der Helst ontfan
gen den 25 spril voorgaende a° 1624 de somma van g. 4-10-8 
Betaelt voor een stoop franckfortse brandewijn 

blz. 12 Hier volcht hetgheene ick heb ontfangen van mijn 
mombers int jaer 1625 
Vooreerst heb ick ontfangen van Steven oom getelt 
aen maseur Geertruydt ende mij gegeven den 31 
Januari in Amsterdam a° 1625 de navolgende som 

4 gehele reijers stuckt tot g. 11-6-
9 halve reijers stuck tot g. 5-13-
aen sulvergelt 13 schellingen 
payement 1 stuyver 
Somma g . 100-0-

Ick heb ontfangen van monfrère van der Helst den 
22 meert a° 1625 de somme van g. 12-0-
Ick heb ontfangen van Steevenoom den 12 april a° 
1625 aen 40 rijxsdaelder de somma van g. 100-0-

blz- 13 Nogh heb ick ontfangen van Stevenoom den 25 april 
a° 1625 de somma van g. 50-0-
Ick heb nogh ontfangen int jaer 1625 den 27 Juni 
van Stevenoom ofte Maicke suster te Leyden sijnde 
ontrent die Leydtse vacantie de somma van g. 200-0 
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Ick heb ontfanghen den 24 Augusti a° 1625 van 
monfrère van der Helst 12 rijxsdaelders de Somma 
van g. 30-0-
Ick heb ontfangen van monfrère van der Helst den 
29 Augusti a° 1625 de somma van g. 20-0-
Ick heb ontfangen den 1 October a° 1625 van Daniel 
Mostert 40 rijxsdaelders 250 worpen dubbeltiens de 
worp tot 8 st. tsamen g. 200-0-

blz. 14 Hier volcht hetgheene het welcke ick ontfangen heb 
van mijn mombers in het jaer 1626 aen gelt. 
Den 16 May Ick heb ontfanghen van mon frère van 
der Helst te Leyden sijnde de som van g. 150-0-
Nogh heb ick ontfanghen te Leyden sijnde den 
22 May a" 1626 van monfrère Guilliaem van der 
Helst de som van g. 100-0-
Ontfanghen van mijn oom Stephanus Baccherius te 
Amsterdam den 10 Augusti de som van g. 30-0-
te Amsterdam sijnde heeft monfrère van der Helst 
om mijn mondtkosten van een jaer ende een half aen 
Juffrou van Ceulen te betaelen gegeven de som van ƒ -.-
Ontfangen van Sephanus mijn oom den 3 September 
a° 1626 29 rijxsdaelders min 10 stuiver de somma 
bedraecht net g. 72-0-
Ick heb ontfanghen van Guilliaem Mostaert den 12 
September binnen Amsterdam de som van g. 100-0-
Ontfanghen van monfrère Daniel op mijn dispuyt 
den 18 October aen geit g. 10-0-

blz. 15 Ontfanghen van monfrère Guilliaem van der Helst 
den 27 October a° 1625 binnen Leyden aen dubbelde 
stuyvers de som van g. 100-0-
Ontfanghen van Daniel Mostert ende mij geassig-
neert te Leijden op een Pieter de Latre den 14 
December a° 1625 
heeft mij betaelt de somme van g. 200-0-
Hebbe ontfanghen binnen Leyden den 21 December 
a° 1626 van Marie Claess. voor mijn oom Daniel 
Mostert de somma van g. 400-0-
Nogh van Pieter de Latre uyt den naem van Daniel 
Mostert ontfanghen binnen Leyden den 27 Decem
ber a° 1626 aen geit de somma van g. 100-0-
Van monfrère Guiliaem van der Helst ontfangen 
om een slaeplijff te betaelen g. 21-21-
Nogh van monfrère van der Helst voor mij aen 
bosman van rensche wijnen betaelt g. 9-0-
Monfrère van der Helst heeft voor mij betaelt van 
der 1000 penningh g. 12-0-

bh. 16 Hier volcht het gelt hetwelcke ick ontfanghen heb 
van mijn curateur in het jaer 1627 binnen Leyden 
Ick heb ontfanghen binnen Leyden den 13 Martij 
van monfrère van der Helst 250 worpen à 8 st. 
bedraecht de somme net g. 100-0-
Ick heb ontfanghen binnen Leyden den 26 Marty van 
monfrère Guilliaem van der Helst ende Daniel broe
der de somme van g. 100-0-
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Ick heb ontfanghen van monfrère van der Helst in 
Leyden den 19 May de somme van g. 150-0-
Ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst 
binnen Leyden nae mijn promotie den 25 Juni de 
somme van g. 300-0-
Ontfanghen van monfrère Guiliaem van der Helst 
den 2 July 1627 in Amsterdam tot betalinghe van 
9^2 dosijn handschoenen de somme van g. 60-0-
Ontfanghen van monfrère van der Helst om d'onkos-
te van mijn promotie maeltijdt den 8 Juli te betaelen 
de somme van g. 200-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst den 12 juli 
a° 1627 in Amsterdam de somme van g. 20-0-
ende twee daghen daernae noch ontfanghen g. 3-4-

blz. 17 Ontfanghen van monfrère Guilliaem van der Helst 
den Augusti anno 1627 binnen Amsterdam om chris-
tijn in die seyde laeckenwinckel te betaelen g. - -
ontfanghen van monfrère Guilliaem van der Helst 
den 18 July anno 1627 binnen Amsterdam de somme 
van g. 41-10 
monfrère Guilliaem van der Helst heeft voor mij 
betaelt een oxhooft wijn van 16 st kannen ende een 
halff pont toback binnen Amsterdam betaelt den 
24 July a° 1627 de somme van g. 48-10 
ontfanghen van monfrère Guilliaem van der Helst 
ende voor mij aen tien en een halff swart satteyn 
voor mij betaelt den 14 Augusti g. 52-18 
ontfangen den 29 Augusti anno 1627 in Amsterdam 
aen geit van nonfrère Guilliaem van der Helst de 
somme van g. 437-19-12 
ten anderen den 30 noch ontfangen g. 6-4-4 

g . 444-4-4 

blz. 18 ontfangen den 20 October a° 1627 binnen Leyden 
van monfrère van der Helst 16 goutgulden payment 
8 st./somma g. 50-0 
Ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst 
aen dobbele stuyvers den 29 October de somme van g. 60-0-
Ontfangen den 8 november van monfrère Guilliaem 
van der Helst op mijn bruyloft binnen Leyden anno 
1627 den som g. 410-0-
Monfrère Josephus Vorstius heeft mij aen geit getelt 
den 16 november a° 1627 binnen Leyden de somme 
van g. 400-0-
nogh van monfrère Josephus Vorstius aen geit ont
fangen binnen Leyden den 21 november om hem 
te restitueren de somme van g. 200-0-
nogh van monfrère Josephus Vorstius ontfangen den 
23 October 1627 g. 50-0 
ontfangen van monfrère van der Helst te Amsterdam 
sijnde den 11 December a° 1627 aan 26 pistolen de 
somme is g. 200-0-
ontfangen den 27 December a° 1627 van monfrère 
Josephus Vorstius de som van g. 50-0 
moet hem restitueren net g. 700-0-
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Den 16 February a° 1628 In Leyden aen mijn 
swager aen gelt op die 700 gld. gerestitueert 274 
gl.-O- resteert hem nogh te betalen 426 gl.0-0 die 
betaelt sijnden 23 February a° 1628 hebben daer be-
taelt net 700 gl. 0-0 ende sijnde nu in alles effen ende 
betaelt. 

blz. 19 Ontfangen van Monfrère Guilliaem van der Helst in 
Amsterdam den 18 December anno 1627 de somma 

200-0-van 
anno 1628 
ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst 
te Amsterdam synde den 27 Januari anno 1628 in 
gelt de somme van g. 20-0-
Ontfangen Guiliiaem van der Helst te Leyden den 
30 January anno 1628 de somme van g. 200-0-
aen gelt 
ontfangen Jan van Leuwen procureur voor monfrère 
van der Helst te Leyden den 30 January om voor 
mij te houden de somme van g. 50-2-
Nogh van Cornelis Engel cruijdenier op de Vismerct 
voor Monfrère van der Helst als schuldich sijnde 
ontfangen den 31 January binnen Leyden aen geit 
ontfangen de somme van g. 104-0-
41 rijxdaelders en een halve rijxdaelder payments 
5 stuyver 
Ontvangen uyt name van Monfrère van der Helst 
te Delft van Albrecht Albrechtsse van Schoonhoven 
den 3 February anno 1628 aen gout de somme van g. 80-0-

blz. 20 ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst op 
Daniel ooms somme voor mij betaelt in Januaris in 
Amsterdam anno 1628 in banco g. 35-10-8 
nogh heeft monfrère van der Helst van vracht voor 
mij betaelt g. 2-0-
Ontfangen aen silvergelt van monfrère van der Helst 
den 12 february anno 1628 in Leyden de somme 
van g. 688-7-8 

g. 1200-0-
int jaer 1628 
Dese 1200 gulden-nogh 450 gld. moet op de dors 
van de obligatie van monfrère van der Helst ge
schreven worden van die 6400 gld. afgetrocken wer
den tot dat se gerestitueert sijn waervan 650 gld. in 
mey 1628 in Amsterdam sijn betaelt. 
Ontfangen van monfrère Guilliaem van der Helst 
in Leyden den 23 february 1628 mij van Amsterdam 
gesonden de somme van g. 450-0-
heeft mij nu verschooten net g. 1650-0-
Monfrère Guilliaem van der Helst heeft mij aen 
rijxdaelders op die g. 688-7-8 te veel gesonden de-
welcke ick hem schuldigh ben de somme g. 20-0-
alwaer ick gl. van verschooten had. 

den 24 Juni heb ick van monfrère Guilliaem van der Helst ont-
anno 1628 in fangen in Utrecht den 14 Juni oude stijl anna 1628 
Utrecht de somme van 25 rijxdaelders g. 62-10-
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den 5 juli Ontvangen van monfrère van der Helst te Utrecht 
oude stijl den 15 Juli anno 1628 de somme van 40 rijxd. g. 100-0-

ontfangen in Utrecht den 9 Juli anno 1628 uyt han
den van Susanna Jans de somme van g. 24-12-
door commissie van monfrère van der Helst 

biz. 21 

ex bonis 
uxoris 
immobilibus 

den 23/13 Marty anno 1628 in Uytrecht heb ick 
ontfangen van Oom van Buchel de somme van 
1000 gl. 0- voor een stuck lants van 8 mergen groot 
gelegen in Maersen ende Tienhoven ende resteert 
mij van dit lant nogh te betaelen van den cooper pre
cies te paetsen te Utrecht aen geit de somme van 
1000 gld-0-0 (de welcke 1000 gld ick ontfangen heb 
den 8 May oude stijl anno 1628 in Utrecht) soo dat 
het verkocht is voor 2000 gld-0- alwaer het transport 
te paeschen te Utrecht sal worden van gedaen vol
gens de coop sedel ende is het transport vant lant 
behoorlijck gedaen. 

Ontfangen den 1 Augusti anno 1628 uijt handen 
van mijn swager Dolfus Vorstius te Leyden voor 
onse suster Zibilla om die hetselfde alhier te res-
titueeren de somme van g 
waervan haer aen geit gegeven is den 23 Juli oude 
stijl anno 1628 in Utrecht g 
den 1 Augusti noch aen geit wederom gegeven g 
noch int eerst van Augusti een camerixe lob ver-
cocht voor g 
den 20 Augusti oude stijl anno 1628 nogh aen geit 
gegeven g 
den 27 October aen geit gegeven to haer behoeff g 

den 12 October Van mijn huijsvrouws moeder tot een pille gaeff 
1628 oude stijl in van onse dochter saliger vereert gekregen van Leyden 
Utrecht aen geit de somme van g 
den 19 december Een laeckense mantel vercocht ende van gemaeckt g 
1628 oude stijl 

bh. 22 

hetwelck op mijn Ontfangen van Willem Versteegh silversmit voor 
halff jaer renten is monfrère van der Helst den 2 augusti oude stijl 
gereeckent 
vervallende den 
lsten December 
1628 

50-0 

4-0-
6-0-

10-0-

4-0-
2-0-

40-0-0 
10-0-

anno 1628 ïn Utrecht ende tot mijne behoeve ge
houden de somme van 

Noch ontfangen van monfrère Daniel van Amster
dam den 3 Augusti oude stijl anno 1628 in Utrecht 
de somme van j 
Betaelt aen Mariche Bruyninxs weduwe binnen 
Utrecht van een halff jaer huysheur vervallen St. 
Victor oude stijl anno 1628 ende is betaelt den 20 
December anno 1628 in Utrecht de somme van 105. 
maer eenighe verschooten onkosten afgetrocken 
betaelt maer g. 79-3- hier bij een half jaer huysgelt 
betaelt g. 3-0- ; 
Nogh een half jaer huysheur in Mey vervallen 
betaelt den 27 Juni anno 1629 oude stijl, 't welck 
vervallen is in May in Utrecht, aen de weduwe 

50-0 

56-12-

108-0-
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biz. 23 

den 13 November 
anno 1628 in 
Amsterdam 

Den 1 January 
anno 1629 
in Utrecht 
anno 1629 

Den 1 juni 1629 

den 4 juli o. stijl 
anno 1629 te 
Utrecht 

den 4 Augusti 
1629 in Utrecht 

Den 20 Augusti 
anno 1629 in 
Utrecht 

biz. 24 

den 1 December 
a° 1629 

anno 1630 
den 1 January 

den 13 January 
a° 1630 

den 8 april a° 
1630 in Utrecht 

den Juny 
29 

a° 1630 

den 3 September 
a° 1630 te Amst. 

betaelt de somme van g. 105-0- waervan ons resteert 
het huysgelt te betaelen 6 gld. int halff jaer. 
nogh aen onse huysvrou van een half jaer huysgelt 
betaelt hetvvelcke vervallen is St. Victor anno 1629 
in Utrecht ende is betaelt den 18 January anno 
1630 de somme van g. 105-0- en aan huysgelt be
taelt aen de staten 3 gld. 0-
het andre huysgelt is elckes op sijn jaer ende tijt 
hier beneden volgende aende huysvrou betaelt 

Ontfangen van monfrère Guilliaume van der Helst 
van een half jaer renten vervallende den 1 December 
anno 1628 in Amsterdam de somma van g. 162-10-
waervan het capitael is 5200 gl. 0-
ontfangen van monfrère Daniel en Guillieam van der 
Helst van een heel jaer huyshuer van het huys de 
Otter hetwelcke ingegaan is den 1 January anno 
1627 ende is vervallen den i January anno 1629 
en mij betaelt in Utrecht de somme van g. 112-16-
Ontfangen van monfrère van der Helst een halff jaer 
rente in Amsterdam g. 162-10-
ontfangen van wegen monfrère van der Helst van 
Willem ter Steegh. silversmit de somme van 66 gl. 
19 stuyvers hetwelcke mij tot afkortinghe van mijn 
interessen sal gereeckent worden g. 66-10-
Ontfangen van wegen monfrère van der Helst van 
Willem ter Steegh silversmit de somme van g. 66-19-
te samen dan ontfangen 133 gl 18 st. welcke somme 
mij tot afkortinge van mijn halff jaer rente sal 
strecken als voldaen g. 66-19-
ontfangen van monfrère Daniel en monfrère van 
der Helst mij tot Utrecht gesonden de somme soo 
aen gout als silvergelt van g. 150-0-

Ontfangen van monfrère van der Helst ende Daniel 
Martens voor een halff jaer renten van wegen mijn 
middelen onder haer interest gegeven beloopt int 
halff jaer g. 162-10-
Ontfangen van monfrère van der Helst voor mijn 
Vi2 van een geheel jaer huyshuer van het huys den 
Otter op het water de somme van g. 100-0-
ontfangen van monfrère van der Helst als op mijn 
reekeningh gestelt van Amsterdam mij overgesonden 
de somme g. 100-0-
Ontfangen van monfrère van der Helst tot afdoe-
ninge van de onkosten van mijn huysvrouws begraf-
fenisse de somme van 100 rijxdaelders g. 250-0-
hetwelck in afrekeningh ende afgekort sal werden 
van mijn capitale middelen 

Ontfangen van monfrère van der Helst ofte van 
mijn broeder Daniel Martens 40 rijxdaelders mij van 
Amsterdam gesonden maecken aen geit te somme 
van g. 100-0-
Ontfangen van monfrère Daniel ende van der Helst 
20 rijxdaelders ofte de somme van g. 50-0 
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den 
13 

23 
vember Ontfangen van monfrère van der Helst tot afreke-

a° 1630 in Utrecht 

Uz. 25 

ninghe van een half jaar renten die den len decem
ber vervallen, 60 rijxdaelders à 50 st. beloopt g. 150-0-
die mij van Amsterdam gesonden zijn ende door 
monfrère selfs te Utrecht behandicht op een Sater-
dagh 

den -— January Ontfangen van monfrère van der Helst ofte door 
anno 1631 in m i ' n b r o e d e r Daniel Martens mij tot Utrecht ge-
Utrecht sonden van wegen een jaer huyshuer van den Otter 
Dit is de huyshuer o p h e t W a t e r a l l e s a e n ê o u t d e somme g. 102-5-
van het jaar 1630 v a n h e t J a e r 1 6 3 ° v e r v a l l e n t e Amsterdam 

Anno 1631 
Den 22 mey anno 
1631 in Utrecht 
dese rente vervalt 
den 1 juni a° 1631 

den 4 Augusti 
n. styl a° 1631 

a° 1631 den 
1 september 
N. stijl in 
Amsterdam 

20 
Den —— december Ontfangen van monfrère van der Helst ende mon-

a° 1631 in Utrecht f r è r e D a n i e l °P reeckeninge van het jaer huyshuer 
van den Otter vervallen den 1 January a° 1632 en van 
t jaer 1631 vervallen aen geit ontfangen 40 ryxds 
maecken 

A° 1632 

Ontfangen van monfrère van der Helst een half jaer 
losrenten het welcke vervalt den 1 juni a° 1631 
40 rijxds: 40 worpen a 24 st. aen dubbelde st. 2 gld 
beloopt in alles 
ende is 8 dagen om te gerieven te vroegh ontfangen 
ontfangen van monfrère Daniel die mij te Utrecht 
selfs gegeven heeft een pampier daer in 40 rijxds ofte 
de somme van 
Ontfangen van monfrère van der Helst mij van 
Amsterdam tot Utrecht gesonden aen geit 20 rijxds 

maeckende de somme van 

150-0-

g. 100-0-

g. 50-0 

g. 100-0-

22 
den february 

den - - april 
20 

24 , 
den Augusti 

14 

bh. 26 

In 1632 

den October 

A c 1633 
uit Amsterdam 

Ontfangen van monfrère van der Helst en D. Mar
tens mij tot Utrecht gesonden 40 ryxds monterende 
de somme van 

Te Amsterdam sijnde ontfangen van monfrère van 
der Helst ofte van mijn broeder Daniel Martens de 
somme van 20 ryxsds maecken 

ontfangen van monfrère Daniel Martens van Am
sterdam aen gevalueerde goutguldens de somme 
van 
mij op reeckeninge te Utrecht overgesonden 

100-0-

g. 50-0 

g. 100-0-

In Amsterdam ontfangen van monfrère van der 
Helst ofte uit handen van monfrère Daniel Martens 
mij als sulver geit getelt de somme van g. 50-0-
Den 4 Jannuary uit Amsterdam ontfangen van mon
frère Daniel Martens van wegen het jaar huyshuer 
1632 van den Otter op reeckeningh aen rijxsdaelders 
de somme van net o. 100-0-
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1 8 
Den January 

8 
in Amsterdam 

24 
den 

14 January 

Ontfangen van monfrère aen cleyngelt mij toegetelt 
de somme van 100-0-

Noch ontfangen binnen Amsterdam van monfrère 
van der Helst 20 ryxsdaelders de somme van g. 50-0-

blz. 26 

Den 
20 

10 
april 1633 Ontfangen van monsr Guilliaem van der Helst bin

nen Amsterdam van wegen de schattin ghe van den 
200 penning ingegaan 1625 voor ses achtervolgende 
jaeren renten te genieten tegen drie per sents, is 
geexpireert 1631 monterende de somme voor mijn 
part 
Noch voor mijn part van vier maenden interest vant 
jaer 1632 heeft monfrère van der Helst van de tré
sorier voor mijn ontfangen ende aen mij getelt aen 
riixsdaelders de somme van 

60-0-

g. 61-5-

den 

den 

22 

12 

23 

13 

Juny Ontfangen van monfrère van der Helst 125 worpen 
à 8 stuyvers monterende de somme van g. 50-0-

Juny Noch ontfangen van monfrère van der Hekt de som-
me van g. 126-15-
aen schellingen 105J^ worpen à 24 schellingen paye
ment 3 stuyvers somma totalis g. 176-15-

blz. 27 

Anno 1633 den 
9 July off 
29 Juny in Utrecht 

10 july 

den 23 july 

Anno 1634 
den 19 January 
in Amsterdam 

den febr. 

Ontfangen van monfrère van der Helst ende mon
frère Daniel mij van Amsterdam op Utrecht geson-
den 400 rijxsdaelders monterende in alles de somme 
van 
Nogh van monfrère van der Helst en Daniel Mar
tens mij tot Utrecht overgesonden aen rijxsdaelders 
de somme van 
Ontfangen uit handen van monfrère Daniel in den 
Otter ende dat aen silvergelt de somme van 

Noch uit handen van monfrère Daniel te Utrecht 
sijnde ontfangen aen gout de somme van 100 gl. 
ende dat op reeckeningh van mijn huijshuer van de 
Otter verschenen ultimo December 1633 dus 

Anno 1636 Op den 31 Mey ontfangen van monfrère van der 
Helst tot Amsterdam aen rijxsdaelders 
op reeckeningh, mij in gelden verstreckt 

Anno 1636 Op den 8 July 1636 ontfangen door de raetsheer 
Zas van sijn reeckeninge ende dat van wegen mon
frère van der Helst de somme van 

blz.29 t/m 40 blanco 

1000-0-

200-0-

75-0-

100-0-

33-0-

g. 36-1-

blz. 41 
ick heb betaelt van den 1 may anno 1625 nae dat 
ick van Amsterdam na Leyden verreyst ben dit 
navolgende geit den 1 May 1625 
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van Amsterdam op Leyden aan Vracht g 
voor het thuijs brengen van mijn koffer g 
aen Ettie gegeven tot foy de ick vertrock g 
aen onse Lijsbeth vereert om haer trouwen te be-
taelen g 
aen het scheep brengen van mijn koffers g 
voor een canaeretie met een nieuw koutie g 
aen canarie saet betaelt g 
aen meester Isac de sneyder betaelt g 
te Leyden ick ben schuldigh aen die schoemaecker g 
„„„ „.;:„ i i~~±~££ ] _ - i : ~ i - u -~ l—l^;^»W a 

a e l l III1JI1 I1UCUCMUI ICCl UUl LJC11 JV*. 11U\_IS. SUlUIUlg l l a 

oock aen Thomas de Boeckebinder g 
aen meester Nicolaes geleent op het geene g 
ick hem van pleisters ende verbinden schuldigh ben g 
aen het repareren van mijn groote Luydt g 
aen lindt te setten in twee paer kousen g 
ende die met seemleer versoolt 
aen twee pont keersen g 
een paer schoenen gelapt g 
voor 4 strengetiens seyde gegeven g 
een paer kousen versoolt g 

0-12-
0-16-
2-0-

5-17-
0-6-
5-0-
0-4-
60-0-
0-0-
0-0-
0-0-
0-19-
1-5-
2-0-
2-0-

0-14-
0-8-
0-12-
0-11-

blz. 42 

den 1 Juni 

den 12. 

gereyst met Joffrouw Saertie van Ceulen op den 
Haegh aen vracht betaelt 
in den Haegh verteert 
aen foy aen die meysens 
van den Haegh op Delft 
aen een doosie te draeghen 
van Delft op Rotterdam 
onderweegen in de herbergh verteert 
van Rotterdam op Leckerkerck aen een wagen 
aen een heele salm die wij selfs vingen 
Te Leckerkerck in de Herbergh verteert 
Van tweemael over die Leck te vaeren 
onderweghen aen bier verdronken 
van Rotterdam op Leyden aen vracht 
Van Damianus te Rotterdam geleent ende betaelt 
aen mijn satteijn wambus laten stoppen 
aen Meester Joris barbier voor een jaer scheerens 
aen Meester Claes voor 2 playsters betaelt 
op die Rijnsburchse kermis verdaen 
aen Dominus Damanus betaelt hetgene hij mij ge-
leent had 

aen een paer schoenen gelapt 
aen mijn Luydtmeester voor 1 maent leerens 
voor een paer kousen te versooien 
voor 2 paer geparfumeerde handschoenen 
voor een brieff met een doosi van Amsterdam 
voor 3 dosijn seyde ende goude knoopen 

g- 1-4-

£• 1-10 

g- 0-12 
£• 0-0-
g. 0-4-

.2- 0-16 

g- 0-8-

g- 4-0-

g- 3-15 

.£• 0-18-

g. 0-12-
E- 0-14-
g- 2-10 

8- 3-0-
g- 0-12 

£• 4-5-

g- 2-0-

g- 2-10 

e- 3-8-

8- 0-9-

e- 4-5-

£• 0-10 
g- 2-8-
£• 0-7-
e- 1-16-

blz. 43 

12 dito aen mijn Luydtmeester betaelt over een 14 daeghen 
die ick hem van outs schuldigh was g. 2-0-
van Leyden op den Haagh ende wederom g. 1-4-
aen foy in den Haegh aen die meydt g. 0-12-
aen 't huys ten Dijl verteert g. -13-
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aen een stoop Rensche wijn in den Haegh betaelt g. 2-8-
aen mijn capstock gerepareert g. 0-15-
aen H. Pines die luydtmeester voor een heele maent 
leerens betaelt g. 4.5. 
aen mijn satteyn wambus gestopt g. 0-12-
aen een paer schoenen gelapt g. 0-7-
aen een brieff met 200 gl betaelt van Amsterdam g. 0-8-
voor een vatie met wijn van Amsterdam gecregen g. 0-12-
voor eenighe penninghen in Breda geslaegen g. 3-12-
voor 3 pottiens met eerdtbeesien g. 1-5-
aen die Knecht in die Academiethuijn tot drinckgelt g. 0-14-
aen Juffrouw Zaertie weergegeven hetgeene sij mij 
verschooten had g. 1-10-

29 (dito) In Rustenburgh op Hulsig foy te besten gegeven g. 2-10-

2 July aen onse Ariaen voor sijn moyte gegeven g. 0-14-
aen te peert te reijden voor 2 heele daeghen g. 3-0-
onderweegh te Hillegont verteert om nae Haarlem 
te reyden g. 0-12-
Te Haerlem in den Valck verteert g. 2-15-
aen foytie voor die knecht die de peerden bewaerde g. 0-6-
aen het huys ter Harte om nae Amsterdam te gaen 
verteert g. 0-10-
aen de Overtoom alwaer wij s'nachts sliepen verteert g. 1-16-
aen die knecht die de peerde bewaerde g. 0-6-
door die Veenen gereijst ende verteert te Kuijlsteert g. 0-8-
te Hasersou aent meert[i]e wat geëten ende geplay-
stert g. 1-0-
weer te Coukerck geplaystert g. 0-5-
voor onse peerden thuys te bestellen g. 0-6-

blz. 44 

Den July 12 uytgegeven binnen Leyden 
anno 1625 Ick heb betaelt aen Mr. Michiel die schoenmaecker g. 18-0-

Ick heb betaelt aen mijn Hoedestoffeerder g. 32-0-
aen die knoppemacker betaelt g. 3-12-
aen mijn boeckebinder g. 26-0-
Op mijn Haerlemse rijs verdaen g. 18-0-
Van Leyden nae Amsterdam etc. onderweeghen g. 5-9-

20 aen Davelaer 2 paer seyde kousen betaelt g. 36-0-
verdaen op mijn rijs in die Beemster g. 16-0-
te Amsterdam sijnde verdaen g. 12-0-

20 Aug. verdaen in 6 daghen sijnde op het huys ter Nes g. 12-0-
Van daernae Leyden etc onderweeghen g. 3-0-
te Woerden 2 maeltijden gedaen g. 2-10-
te Leyden op die bruyloft sijnde verdaen g. 8-0-
van Leyden op Haerlem ende onderwegen g. 2-4-
daer van daer nae Amsterdam g. 12-0-

4 Sept. Betaelt aen Bosman 8 stoop rensche wijn g. 8-5-
aen mijn geweer schoongemaeckt g. 1-4-
aen Christoffels die kleermaecker betaelt g. 63-0-
aen Christoffelssoon de Hoedestoffeerder g. 9-0-
aen 28 eilen candt betaelt d'elle tot l2k g. 10-10-
aen Cornelia in die lijwat winckel g. x 
aen Maicken nicht aen binnewarcken x 
aen monsieur Dammans aen 6 hemden voor mijn ge-
nayt 
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aen Pastijcken om een lob met 3 paer poveresten 
genayt g 
aen maseur Cateleintje voor 30 ellen lijwat g 
met een jacht uyt spelen gevaeren g 
aen live betaelt van verschooten geit g 
aen een wit mes met een sehe gecocht g 

x 
30-0-
7-0-
4-12-
1-4-

blz. 45 

den 1 Oct. 

den 5 Oct. 

20 Oct. 

3 nov. 

8 nov. 

Betaelt aen Christoffel die sneijder 
Betaelt aen sijn soon die Hoede stoffeerder 
aen canlen van Maycken Backers gecocht 
aen Pastaycken voor een lob met canten 
aen Cosijn Hans die schoenmaecker 
aen Live wederom gegeven van geleent geit 
aen Cornelia in die lijwatwinckel 
aen een beurs van sey lindt 
aen 4 meysens voor haer moyte tot foy gegeven 
aen warm wittebroot te beste gegeven 
aen vracht op Leijden ende voor mijn kist 
aen 2 pont keersen 
aen een duysent talhouten voor provisie 
nogh vijfhonderd groote eecken houten 
voor acht stoop fransche wijn 
aen 100 Lijsterbooghen 
aen lijsterbeijen 
aen een paer schoenen te lappen 
aen 6 pont keersen gecocht 
aen een dosijn seye knoopen met litsen gevlecht 
aen een dosijn seyknoopen sonder litsen 
aen een halff dosijn swarte seijen knoopen met rib
ben 
mij aen die Zee eens weesen vermaecken 
van het rijen ende onderweegh verteert 
aen 6 groote schelvissen betaelt 
nogh aen drie groote tonghen 
aen een eerde pot om nae Amsterdam te senden 
voor die zeevis te draeghen tot Leyerdorp 
self te Leijerdorp gegaen ende daer verteert 

g-

63-17-14 
23-5-
11-0-
14-0-

g. 27-1-
g. 6-4-
g. 15-4-
g. 3-12-
g. 8-0-
g. 0-10-
g. 1-4-
g. 0-14-
g. 1-15-
g. 2-10-
g. 4-10-

1-4-
0-10-
0-14-
1-16-
1-12-
0-12-

0-13-
1-10-
2-0-
2-0-
0-12-
0-4-
0-10-
1-2-

blz. 46 

den 9 November 
den 12 November 

den 18 dito 

den 22 dito 

den 19 dec 

den 8 Jann. 

Aen een vatie van 10 stoop fransche wijn 
gesonden nae Amsterdam 6 schelven (schelvissen) 
daer beneffens drie versehe schollgen 
van schoonmaecken ende draeghen tot Leyerdorp 
voor 10 pont keersen betaelt 
van deze 10 pont 4 pont naebetaelt 
voor een tafelkleet betaelt 
voor een paer schoenen betaelt 
in mijn kamer iet gerepareert 
betaelt omdat ick niet betijts en was in mijn collegie 
gekreeghen een vatie van 9 stoop canarie wijn het-
welcke mij gesonden is uijt Zeelandt betaelt 
aen vracht ende het thuys brenghen 
mijn gallossen laeten wat versien 
anno 1626 te Leyden sijnde betaelt 
aen den Rector Magnificus van inschrijven 
aen die 2 pedellen 

5-4-
2-0-
0-12-
0-12-
3-0-
1-4-
1-10-
0-8-
0-18-
3-0-

10-2-
0-12-
0-4-

2-0-
0-12-
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den 12 dito 

den 6 Febr. 

biz. 47 

anno 1626 

voor 400 oesters g. 4-5-
aen mijn berbier voor een jaer scheeren g. 4-5-
aen 2 lijwatten fransche beffiens g. 2-14-8 
aen canten g. 1-5-0 
aen een halff vaem imberen hout g. 5-0-
aen 4 eekeltiens aen een beff g. 1-7-
voor 8 lobben stijven g. 2-8-
voor 3 beffiens door 't stijfselwater gehaelt g. 0-0-
voor een paxken van Amsterdam g. 0-12-
een paer schoenen versoolt g. 0-12-
een paer kousen versoolt g. 0-10-
In den Haegh ende weerom gereijst g. 1-8-
onderweegh verteert ende in de Haegh g. 3-0-

Den 24 December betaelt aen Juffrou van Ceulen 
voor ccn aRucr haut jaer van monutrcosten ende g. 31-18-
andere onkosten 

bh. 48 

den 9 

12 

den 14 meert 

27 Marty 
den 29 Meert 

Den 1 januari anno 1627 te Leyden aen mijn schul
den betaelt 
Aen mijn rijs te Utrecht sijnde 14 daegen verdaen g. 14-0-
voor 12 dosijn seyde knoopen betaelt g. 1-16-
voor 4 stoop wijn betaelt g. 2-0-
vaor 2 paer schoenen te lappen betaelt g. 0-18-
nae den Haegh ende wederom verreijst g. 4-0-
aen Adriaen voor een nieuwe jaer gegeven 
voor een lemmet tot mijn geweer betaelt g. 4-6-
betaelt aen Isack mijn sneyder g. 78-3-
aen Juffrou van verschooten geit g. 18-0-
aen bonnavonteur voor 6 musieckboecken g. 6-0-
een paer witte onderkousen betaelt g. 1-18-
Aen Maycken Elsevier wijn betaelt g. 32-6-
aen Professor Swanenburgh voor ons collegie ver-
eerst g. 22-12-
aen die meyt van het collegie g. 2-0-
aen een maeltijdt in de Swaen gedaen g. 12-0-
den 31 Meert voor 3 paer kousen te versooien g. 1-6-
den 12 Juli betaelt voor een paer seyde kousen 
aen Wickefort g. 12-0-
verdaen in den beemster te playsieren g. 4-0-
van Leyden over Haerlem op Amsterdam g. 3-6-
aen 3 meijsens te Amsterdam vereert tot foy g. 3-0-
van Amsterdam op Uytrecht ende daer verteert g. 0-0-
aen beffen ende 2 kamdoecken g. 0-0-
van Amsterdam op Uytrecht g. 0-0-
voor het nayen van 6 neusdoecken g. 1-16-
aen monfrère Daniel betaelt g. 8-0-

blz. 49 

den 21 October 
anno 1627 

aen Elsevier betaelt aen gelt 
aen een eIVé fluweel betaelt 
aen meester michiel 
aen mijn Hoede stoffeerder 

g. 8-8-
g. 6-17-
g. 0-0-
K. 0-0-
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biz. 50 en 51 blanco 

biz. 52 

den 14 Febr. 

den 16 febr. 
anno 1628 
te Leyden 

blz. 53 

Uz. 54 

den 2 Januari 
a° 1628 oude stijl 
in Utrecht 
a° 1628 den 
1. February in 
Leyden 

den 10 February 

den 14 dito 

den 25 Februar 
in Leyden gecocht 

g. 2-2-

g. 2-2-

Aen gelt betaelt int jaer 1628 in Leyden alst volcht 
een paer schoenen aen meester Michiel betaelt 
den meyt Nisie een paer klickers vereert ende be
taelt 
aen Juffrou van Ceulen aen gelt betaelt voor een 
jaer mondtkosten ende andere onkosten soodat wij 
nu in alles effen zijn den 15 februari 1628 g. 563-3-
ende een silver schaaltje aen haer dochter vereert g. 36-0-

Aen huysraet gecocht te Amsterdam den 10 Decem
ber 1627 
Tot Martijntie aen Lijwat g. 57-12-
daer beneffens nogh aen lij wat in die 3 compansen g. 43-10-
aen 12 schotelen wit majolica gecocht g. 7-8-
aen twee lobben isere betaelt g. 1-2-
aen een groote koffer betaelt g. 34-0-
nogh aen een camer cofferken gecocht g. 10-6-
een el groen satteyn betaelt g. 4-16-
aen een stuckie blauw machaier g. 37-0-
aen een broecke 4 ellen gansoogen g. 3-16-
aen 8 allen laecken g. 64-0-
aen bay 5 ellen mede gecocht als per reeckeningh g. 0-0-
aen een paer seemleeren hantschoenen g. 0-12-0 
aen 6 tapijt kussens g. 16-5-
aen 2 bedde groote kussens g. 25-9-0 
aen 3 snuyters van kooper g. 2-8-
aen een vijseltie g. 7-0-
aen 2 kandelaers ende 3 blaeckers g. 6-8-
aen een mes ende schee g. 1-8-
aen 6 spaense stoelen g. 56-6-
aen gedruckt goed ende 6 tapijte kussens g. 43-13 
aen seyde knoopen ende ponietten 40 ellen g. 8-10-
aen 40 ellen op te maecken g. 2-0-

van het gedruckt goet op te maecken g. 16-14 
aen kooper goet gecocht g. 13-9-
Vereert aen onse huysvrouw te Utrecht g. 9-6-
een drinck penningh voor onse meydt g. 1-4-

aen 6 ellen zeegroene bay tot juff. Hogeveen g. 8-8-

aen Lysebeth Martens in de lijwatwinckel g. 173-13-
aen meester Isack Sneijder betaelt g. 84-10-
aen de hoede stoffeerder betaelt g. 4-0-
aen 2 groote pannelen van wagenschot betaelt g. 3-2-
nogh aen 1 kleyn panneel voor mijn vrou betaelt g. 0-14-
voor een ebbenhouten lijst betaelt g. 3-10-
tot Lijsbeth Martens betaelt den 14 Arpil 
aen 4 paer fluwijnen ende binnenwercken g. 18-0-8 
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den 26 dito 

den 26 Marty 

16 
26 

Marty 

den 10 Marty 
te Dort 

den 4 april 

biz. 55 

den 5/6 April 
anno 1628 
betaelt door suster 
Josina den 
8 Augusti in 
Leyden anno 1628 

som g. 67-14-

den 8 April 

den 14 April 

den 13 April 

den 15 Apr. 

den 20 dito 
den 28 dito 

den 3 may 
in Leijden 
den 13 May 
in Leyden 

aen 4 stucken geroockt vlees gecocht g. 11-11-
wegen 66 pont à 31/2 st pont maeckt samen 
aen borstelen ende beesemen betaelt g. 2-9-
betaelt door Catelijn suster aen Christoffels soon g. 19-0-
voor 3 kleyne vroegh kersenboomkens te Utrecht 
betaelt g. 3-6-
nogh voor een kleyn abrekose boomken g. 0-18-

te Utrecht betaelt voor 3 voders merst in de tuyn g. 3-0-
nogh aen ses christelijne fransche glasen betaelt g. 1-5-
aen de baker vrou tot maseurs van Hüten gegeven g. 2-10-
gecocht een lywat kas ingeleydt g. 40-0-
noch een tafeltie aldaer gecocht g. 7-0-
noch een pers van nicht Kip overgenomen g. 14-0-
noch aen yserwerek in de keucken gecocht g. 20-4-
noch 6 slechte kussens de bladen g. 0-8-
noch 6 overdeckte kannen betaelt g. 6-2-
aen een schrijfboeck 4 boecken pampiers binden g. 2-2-

in het erfhuys van Juffr. Snellius gecocht 
een houte kisse met een slodt ende sleutel betaelt g. 3-6-
nogh een brabantse nieuwe huijck g. 21-5-
2 paer slaep laeckens g. 20-5-
nogh een paer fluwijnen g. 5-5-
2 tafellaeckens g. 6-7-
nogh een tafellaeckens betaelt g. 5-5-
een eysere ketel g. 3-11-
een koopere betpan g. 3-3-
van alles betaelt aen ommegelden g. 2-18-
aen een koeper lobbe eyser betaelt g. 1-4-
aen Janneken de seydelaeckenverkoopster int Lam 
betaelt g. 496-0-
voor mijn vrous kleren aen een hoet ververft een 
hoedebant ende seyde lint betaelt g. 2-0-
aen Lysebet Martens aen lijwat gecocht ende betaelt g. 34-6-
aen een groot plat besten kussen betaelt g. 2-13-
nogh tot Jannekens in het Lam de seydelaecken
verkoopster g. 121-19-
betaelt aen meester Joris van Schooten voor het 
schilderen van vader ende moeder, daerbeneffens 
voor mijn huysvrou uytschilderen g. 42-0-
aen ses kussens met veeren opgemaeckt ende be
taelt g. 18-12-
aeen twee vergulden lijsten te vergulden ende het hout 
ende het opmaecken g. 10-10 
een groote lijwat mande gecocht tot g. 1-6-
nogh een vierkante platte benne g. 1-10-
nogh een ronde doorluchtige benne g. 0-14-
aen neeff Mostert betaelt aen gelt g. 26-4-
een kleyn kleermandtie wit ende grauw g. 0-18-
een ijermantie wit g. 0-8-
een nay korfie g. 1-8-
het opmaken ende vollen van 6 kussentiens ende 
voorts betaelt alles tot Janneken Wijnants g. 2-0-
voor het opmaken met leer van de blaesbalk g. 4-10-
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biz. 56 

den 5 May 
in Leyden 

den 26 Juni 

den vj / iugusii 

den 21 Augusti 

den 8 Januarie 
a 0 1628 in Leyden 
gecocht 
den 27 February 
a° 1629 in Utrecht 

een roomsche caert van maten gesneden... 
een achtengedeeltie roode mey booter gecocht weeght 
ontrent de 40 pont is twee pont overich 
van de boer Isbrant uit Soetermeer over Leyden 
ontfangen een vierendeel meijbooter gecocht tot 
g. 23.10 st. ende daerna noch een halff vierendeel 
booter moet ons in de herfst noch een vierendeel 
booter met een half vierendeel leveren tot g. 23-10 
st. bedraecht 
H „„f* ~ « c ~ C n n o r ^ o n n r A f A C C / i r if* T T t r f i r l l t 9 P H 

mijn huysvrouw vereert ende betaelt een stroijen 
cabussie 
daer in gemaeckt een blicke doosie cost 
Anno 1632 heb ick dit kabussie tot een nieuwjaer 
aen suster Zibilla vereert in Utrecht 
Het blicke lampettie een onderbodem ingemaeckt 
ende ververst 
Een halff vierendeeltje roode booter tot 24 gld. 
het vierendeel ende weecht 15 pont over bedraecht 
aen vracht van Leyden op Utrecht cost 
gecocht een taertpan cost 
noch een ronde kooperen plaet cost 
noch vier tinne schootels bedraegen 

4-3-

13-14 

4-10-
1-8-

0-8-

13-16-
0-6-
3-0-
2-14-
3-10-

blz. 57 t/m 60 blanco 

blz. 61 

den 3 October 

den 7 October 

den 9 October 
den 9 dito 

Den 11 Dito 

Den 16 November 
in Utrecht 
Den 14 Dito 
Den 18 October 
den 20 October 

den 16 December 
den 3 November 
in Amsterdam 

Hier volcht hetghene dat ick betaelt heb in Utrecht 
a° 1628 begint van October aff oud stijl 
aen Trijntie het vroedtwijff betaelt 
voor den huysarmen gegeven 
aen Heyltie de craembewaerster vereert 

g. 11-6-
g. 1-10-
g. 0-18-

g-

aen Hijltie De baeckermoer voer een maent betaelt g. 8-0-
ende voor het doot kintiens goet gegeven g. 2-0-
om suster Josina thuys te brengen door Joseph ende 
wederom te kommen uytgegeven aen geit g. 5-12-
aen 4 pont bruijn vlas te Leyden voor ons gecocht g. 2-8-
aen de doctor Verstraten voor 9 Visiten betaelt g. 4-5-

aen den apteecker Verstraten betaelt g. 2-7-
voor een Testament ende octroy outmaecken g. 6-2-
noch 26 sack Turff opgedaen ofte noch 2 schouties g. 13-9-
Een paer onderstucks papegay groene Kousen be
taelt g. 1-2-
Aen de Hoovenier van den thuijn op te schicken bet. g. 1-4-
voor 18 servetten aen catelijn suster betaelt g. 13-1-

voor 12 pont bremcapper in Den Otter betaelt g. 2-8-
een paer nieuwe kousen ververft betaelt g. 1-4-
noch 6 pont bremcappers voor ons gecocht g. 1-4-
12 pont stockvis te Amsterdam gecocht t pont 3 st. g. 1-16-
een zwarte agaet ongesneden cost g. 1-5-
6 pont soutenel t pont tot 2 stuyver Y2 g. 0-15-
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Den 11 November voor De weesarmen gegeven g. 0-14-

blz. 62 

den 29 dito 

betaelt den 
15 november o. stijl 
1628 

de 8 Nov. 

den 20 Nov. 
in Amsterd. 

den 24 November 
den 17 December 

den 20 December 

a° 1629 

den 7 Jannaury 
1629 in Utrecht 
van Dort; is aen 
hen betaelt den 

19 
—— Augusti 1633 

in Utrecht 
In t lest van 
Jannuarie 
a° 1629 in Utrecht 

bh. 63 

den 3/13 jannuarij 
in Utrecht a° 1629 

den 17 Januarij 

den 20 Febr. 
den 25 Febr. 
den 5 meert 
den 11 martij 

den 9 meert 

den 20 martij 

den 20 dito 
den 1 3 april 

Aen Ossenvlees gecocht tot Nelletien 35 pont ende 
het pont hiervan kost il/2 st. somma g. 6-2-J 
nogh 4 stucken om in de roock te hangen 
weegen 46 ponden 't pont 3'/2 st. 't samen g. 8-8-

Voor een halff jaer niet te waecken betaelt g. 4-0-
een rode blieken lanteern gecocht g. 3-10-
2 houten vrouwen stooven costen g. 0-9-
30 pont winter keersen 't pont 5 st. tsamen g. 7-10-
voor mijn wapen te snijden in een zwarte agaet g. 7-0-
voor het slijpen van de agaet g. 0-10-
voor het insetten in de goude ringh betaelt g. 1-10-
100 sichorijworteltiens costen g. 0-18-
betaelt een swarten hoet ende een coordebant daer 
beneffens een andere hoet ververft g. 9-18-
betaelt voor 112 bladeren van schrijven aen onse 
meydts broeder g. 5-12-

Een oxhoofd Engels bier van neeff Struijs ontfan-
gen, hout 5 kinnetiens ander bier ende cost in alles g. 10-0-
van vracht van Dort op Utrecht cost g. 0-7-
van het sleepen van thuys te brengen g. 0-3-
den axijs hiervan betaelt g. 4-3-
aende bierdrager van in te brengen betaelt g. 0-4-

gecocht in een auxie Jul. Clarny daervoor aen de 
erfhuijsmeester betaelt g. 5-10-
voor paeschen aen de huysarmen gegeven g. 1-10-

Een virendeeltie winter zeep. hetwelck monfrère Da
niel voor ons te Amsterdam heeft betaelt 
een virendeeltie van axijs geeft 
voor de vracht ende het thuis brengen 
betaelt aen Mr. Henderick de Sneyder volgens sijn 
reeckeninck hiervan 
drie voeren sants met een schouwtie opgedaen g 
betaelt aen de brouwer voor 3 halff vaten dickbier g 
aen de schoenmaecker Hendrick Barentsz betaelt g 
betaelt aen 4 beffiens met canten opgenayt costen g 
vier tinne schottelen costen g 
noch aen linden ende cantiens tot ponietten betaelt g 
een swarte fijne vilt te Utrecht gecocht cost g 
een swarte hoet laten ververven ende een sweetbant 
daerin g 
ingekreegen 4 halve vaten meers 3 gl bier ende dier 
van aen axijs betaelt d'halff vat 18 stuyvers g 
aen den hoovenier betaelt g 
aen saet om te saijen gecocht 
betaelt een leertien van 14 sporten cost 
betaelt aen de laeckenverkooper te Amsterdam van 
laken 
aen kruyt om in ons huijshouden te gebruyeken 

8-0-
1-2-
0-4-

2-17-
1-0-
10-10 
9-8-
9-11-
3-10-
1-8-
8-0-

0-10-

3-12-
1-10-
0-18-
1-8-

77-10-
3-14-
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aen 3 legh-hoenderen ende een haen betaelt stuck 
14 stuyvers g. 2-16-

den 20 april betaelt aen schattinghe van mijn middelen te Am
sterdam g. 24-0-
betaelt van het snijden in een swarte agaet te Am
sterdam g. 9-0-

den 25 apr. gecocht 6 printiens van de oude prins ende noch 
anderen g. 7-0-
een hordetie om de kleederen uit te vegen cost g. 1-4-
noch een eecken houte schragie om de mat op te 
leggen g. 1-17-

blz. 64 

In Mey anno 1629 
In Utrecht 
oude stijl 
de 8 dito 

den 1 Mey 

Betaelt aen de wijnvercooper de Grutere volgens sijn 
reeckeningh hier van sijnde de somme g. 64-12-

10 Mey 

13 Mey 

den 16 Mey 
oude stijl 
den 6 juni 

den 27 Juny 
O stijl 1629 
den 25 July 

20 August 

den 25 Augusti 
den 1 Augusti 
den 6 dito 

en 11 dit 

Noch een jaer huer van onse meijd Marchie betaelt g. 
Noch een jaer scheeren aen Mr. Thomas betaelt g. 
Van Utrecht op Leyden aen vracht gegeven g. 
aen stoetkant ende gaern betaelt g. 
Een paer donckere groene vrouws Kousens betaelt g. 
30 ellen Alckmaers lywat tot hemden d'el à 1 9 ^ st. g. 
2 paer witte onder kousens g. 
Bommesijn tot kousen te versooien cost g. 
2 Meysens tot een foytie gegeven te Leyden g. 
van Leyden op Utrecht een schuyt gehuert ons partg. 
Ons Vaders printie op sateijn ende een lijstie cost g. 
Aen de Wacht Knecht voor een halff jaer niet te 
waecken betaelt g. 
Aen de Knecht aen drinckgeld gegeven g. 
Een Vatie wijn asijn van 2 2 ^ kannen de kan tot 6]/2 

stuiver beloopt g. 
De kan van axys 1 st. 4 penningen ende thuys 
brengen 234 st- beloopt tsamen g. 
Aen de schoonmaekster voor 4 dagen betaelt 

g-
betaelt 8 silvere lepelen met peerdevoetiens belopen g. 
lijwat ende cantiens gecocht tot mijn hemden beffiens g. 
een ovale lijsie tot mijn schilderij cost g. 
aen hout opgedaen ende op de solder te dragen g. 
betaelt aen onse huysvrou een halff jaer huysgelt g. 

betaelt aen boete van niet te waecken een nacht g. 
Vereert aen onse meydt tot een kermis een Spalm-
boek 
betaelt van mijn geweer schoon te maecken 
een tee pluijsertie ofte modelletie vereert 
een bergiere geschildert copie van honthorst 
vereert tot een kermis van monfrère Adolphus cost 
1 lijst daertoe gecocht ende verguit ende geverft 
betaelt als boete van niet te waecken voor een nacht 
noch van niet te waecken betaelt 
voor 2 dagen voor ons te laeten graven gegeven 
van 2 wachten versuymt niet op de wacht te gaen 
op de wacht te laet gekomen 

30-0-
6-6-
3-0-
1-10-
3-18-
29-5-
1-16-
2-1-
2-2-
4-0-
1-4-

4-0-
0-4-

7-10-

1-10-10 

2-0-
50-17-
2-6-
0-18-
18-11 
105-0-

1-0-

g- 1 0-
1-0-
3-10-
6-0-

2-9-

1-0-
1-0-
1-16-
2-0-
1-10-
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biz. 65 

4 Augusti 1629 
in Utecht 
14 dito 

20 dito 
den 26 dito 
den 29 dito 

8 September 

6 Sept. 

11 tot den 
15 September 1629 

den 24 dito 
2 Oct. 
5 dito 

den 7 Oct. 

21 Oct. 
6 Nov. 

16 Nov. 
16 dito 

24nov. anno 1629 

24 dito 1629 

28 dito 
30 november 

biz. 66 

aen de brouwer in de drie klaverbladen van kleyn 
bier voor een heel jaer betaelt de somme van g 
op de wacht gegeven een beenvenu ende eens thuys-
gegaen g 
een kaert van Sticht ende de drie rieviren gecocht 
cost g 
een kinnetie bier asijn met de axijns hier van cost g 
betaelt aen mijn leersen te laten smeeren g 
Een fijne swarte Vilt betaelt cost g 
noch een ouwe hoet laten vernieuwen cost g 
betaelt voor 3 halve tot Victoris van den Bosch te 
branden picktonnen ende die optesetten g 
In 't leger alleen voor 's Hertoogenbosch in 6 dagen 
verteert g 
met mijn huysvrou 4 dagen in den Bosch geweest 
ende met het rijsen heen ende weer verteert met 
monfrère van Hilten en sijn vrou g 
voor een swart lijstie tot een caert van het sticht 
betaelt g 
aen Lenert de Schipper aen vracht betaelt van 2 
Koffers, 2 Kissiens ende nogh andre bagasie van 
Leyden tot Utrecht g 
Een kinnetie bier asijn cost 50 st. de axijs 7 stuyvers g 
In de schael voor de huijsarmen gegeven g 
Een virendeel winter seep van Amsterdam cost g 
de axijs hier van beloopt 22 stuiver de vracht 3 st. 
thuijs is 6 p. 3 st. g 
Aen Mr. Hendrik de sneyder betaelt voor een laeken 
kleet ende volgens sijn reeckeningh hier van sijnde g 
betaelt een half jaer huysgelt vervallen Paeschen 1629 g 
van Monfrère Daniel ontfangen 13 pont stockvis 't 
pont cost 3 st. g 
betaelt aen ossevlees 118 pont cost 4 st. tot Nellen g 
te Amsterdam geweest ende daer provisie van spece
rijen betaelt ende die twee meijsen vereert, ende de 
vracht betaelt g 
In Utrecht betaelt 44 pont winter keersen waervan 
het pont cost 5 H st. somma g, 
aen de knecht van de wacht voor dat ick een halff 
jaer niet en behoeft te waecken betaelt g. 
gecocht een swarte bedtstock cost g. 
aen Mr. Hendrick twe borsten van mijn vrou ver-
maeck 

den 5 December In Utrecht tot mijn boeckebinder Jan van Doorn 
anno 1629 
den 18 dito 

den 21 dito 

volgens sijn rekeningh betaelt g. 
Gegeven tot een aelmoes tot onderhout van eenighe 
predicanten in de pals g. 
nogh tot onderhout van de huijsarmen g. 
Gegeven aen Hieltie om aen te nemen tot craembe-
waerster g 
Vereert aeen diversche tot een corsavont g. 
2 houten stooven costen g. 

37-0-

2-6-

0-9-

2-15-
0-12-
8-0-
0-10-

2-14-

124-0-

30-0-

0-12-

1-4-
2-17-
1-10-
7-12-

1-8-

18-0-
6-0-

1-19-
23-12-

6-0-

12-2-

4-0-
0-11-

g. 2-5-

17-0-

2-10-
1-10-

0-12-
0-12-
0-12-
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den ' Meert 
21 

Anno 1630 

Ontfangen van Monfrère Josephus door Neeff Kip, 
van een axie van mijn huijsvrouws oom hen ver
kocht voor 8 guldens 10 stuivers g- 8-10-

blz. 67 

anno 1630 

18 Januari] 

19 dito 

den 22 Januarij 
anno 1630 
den 29 Januari] 
1630 in Utrecht 

den 12 dito 

den 16 dito 

26 Meert 
3 April 

13 dito 

12 dito 
Mai] 

den 23 dito 
den 23. 

30 dito 
11 Meij 
24 dito 
10 Meij 

13 Meij 

In Jannuario uitgegeven als volcht: 
Betaelt aen onse huijsvrou een half jaer huijshuer 
het welcke vervallen is Sinte Victor 1629 in Utrecht 
de somme van 8-
van suster van Hilten overgenoomen aen suyeker 
6 pont ende het pont cost 10J4 stuiver, beloopt t'samen g. 
Gekreegen een tonnetie harinck van rotterdam door 
Monsieur Zegwaert cost met axijs B-
Aen doctor Verstraten betaelt voor 18 visitatien aen 
mijn huijsvrou gedaen, betaelt §• 
(2 regels doorgehaald en onleesbaar) 
Aen mijn Zijfermeester Nienroode betaelt van een 
maent teleeren cijfferen 8' 
Aen den cijffermeester Nienroode voor 14 dagen te
leeren betaelt 8' 
Voor een silver plaetie tot de fistel van mijn huijs
vrou om in de hals tegebmijeken betaelt g 
Voor de huijsarmen in de schaal gegeven g 
Aen onse meydt Marichie tot boyenbroot om dat 
mijn huijsvrou verlost was van een jongen soon ge
geven 8 
Voor vine de franchis aen de erffhuijsmeester be
taelt 8 
Fijn lijwat tot 6 paer cost g 
Nogh 4 fijnen slechten lijwatten beffiens om te dra
gen g 
Voor een fistel aen Meester Thomas betaelt g 
Nogh voor een jaer tot mijnent te koomen scheeren 
t'welcke vervalt den 8 Meij mede betaelt g 
Een vuren banckie om 3 menschen op te setten cost g 
Voor de weeskinderen in de schael gegeven g 
Voor de armen van Sinte Job gegeven g 
Aen Lijsbeth de schoonmaeckster voor 7 dagen 
schoon te maecken betaelt g 
van suster van Hilten 4 ponden suijeker overgeno
men 8 

105-0-

3-3-

2-14-

7-10-

5-10-

2-0-

1-7-
1-10-

1-10-

5-15-
1-14-

2-2-
9-0-

6-0-
1-0-
0-12-
0-6-

3-10-

2-2-

blz. 68 

den 1 mey 

den 12 mey 

den 27 mey 

den 6 Juni 

180 

Een Bosch besemen van suster van Hilten gekregen 
cost 8- 0-1 8" 
Een vierendeeltie zoomer zeep cost g- 7-12-
voor de axijs betaelt 18 stuyvers ende 4 st. van 
dragen 8- *"2-
Aen onse meijdt marichie betaelt een geheel jaer 
huer van ons te dienen 8- 30-0-
gecocht een vetleeren koffer om voor een mensch 
mede te reijsen cost g- 5-0-
aen monfrère Josephus snijder van weegen mijn 



den 11 Juni 

den 18 Juny 
betaelt aen suster 
van Hüten 
den October 1639 
den 23 Juny 
den 1 September 

Den 24 Junij 

den 26 Juny 

den 27 Augustus 

den 27 Augustus 

den 1 September 
anno 1630 oude stijl 
den 8 October 

huysvrouws zaliger rocken versien aen Gerrith Reysz 
betaelt g. 3-6-
aen de boode van de wacht voor een half jaer niet 
te waecken betaelt van Paschen tot Victoris g. 4-0-
aen een vierkantich backie om bollen in te leggen 
betaelt g. 0-8-
Ingekreegen een vatie wijn asijn van 22% kannen 
De kan tot 4 st - 1 penny thuys brengen 2% stuyver g. 4-10-

van 22% kan asijn van axijs de kan 1 stuyver g. 1-5J 
aen Hendrick Barentssoon den schoenmaker volgens 
sijne reeckeningh soo van mijn huysvrou zaliger 
als van mijn g. 7-10-
aen nicht van der Hoolck aen een tournante] 16 
ellen over de Dootkist en 337 ellen bay om te 
hangen, betaelt g. 166-0-
aen onse meijdt marichie aen geit gegeven om te 
koopen wat sijn van doen hadt dewijl wij uit waren g. 8-0-
nogh voor de huijsarmen in de schael gegeven g. 1-10-
nogh heeft de meijt voor mij verschooten g. 4-18 
verdaen in 9 weecken dewelcke wij wijter stat soo te 
Leyden als te Amsterdam geweest zijn in alles aen 
geit uijtgegeven de somma van g. 22-12-
Betaelt aen onse huysvrou marichie Brunnicks een 
half jaer huyshuer vervallen voorlee Paeschen g. 105-0-
den 10 October gegeven voor een bos besemen g. 0-16-
nogh aen de cock voor eenighe spijs te braden g. 1-4-
[n de schael van de huijsarmen gegeven g. 1-10-

blz. 69 

den 1 September gegeven tot boijenbroot aen mettie de meijt tot ma-
anno 1630 Oude seur dewijl mijn suster s'nachts ontrent elfen verlost 
Stijl in Utrecht was van een dochter 
den 1 dito aen de schoenmaker Hendrick Barentszoon betaelt 
den 2 dito Aen de schout van St. Jeronijmus van weegen mijn 

huysvrouw zaliger de bueren vereert 10 gld. en van 
ons dochter zaliger 6 gld. betaelt 
aen onse meydts broeder voor dat hij 2 maenden ons 
huys heeft bewaert 

den 3 dito Aen de Gruter wijnkooper volgens sijn rekeningh 
voor een jaer betaelt 

den 28 Sept. Aen de meijt Geertie te Leijden een jaerlixs lijfrentie 
staende op mijn huysvrouws zaligers lijf betaelt 

den 4 October % ende een half tot beffiens van mijn hemden d'el 
tot 24 stuyver 
nogh een schortekleedt V/2 el voor de meyt d'el 1 gld : 

den 7 dito van Amsterdam ontfangen 13% pont stockvis à 3 st. 
pond I 
nogh 12 pond rijst, het pond cost 4 stuijver \ 
een vatie mee van sijn provisie mij vereert 

den 13 dito suster van Hilten heeft in mijn absentie verschooten. 
dat ick haer wederom heb betaelt 10 pond rijst 't 
pont à 3 st. 12 penningen 
nogh voor 2 bosjens gedrooghde scharren 
60 ellen lijwat d'el van blijcken 1 st. 2 penningen 
te Oostsanen 

g-

g. 

1-4-
7-0-

16-0-

1-10-

88-0-

12-12-

1-1-
1-10-

2-0-
2-8-

1-18-
0-10-

3-71-
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den 15 dito 

den 16 dito 

19 October 

5 november 
den novr 

den novr 

16/26 novr 

van vracht nae Amsterdam ende wederom te Utrecht g. 0-4-
77 sacken van op de solder te dragen de sack 12 pen
ning 
77 sacken van vullen de sack tot 2 penningen 
voor mijn geweer schoon te maken twee niuwe schee 
daartoe 
aen een steene pot om vlees in te souten die heel 
groot is 
een tonnetien van 14 liter bierasijn In Utrecht be-
taelt 

g. 2-17! 
g. 0-91-

g. 0-18-

g. 0-12-
E. 1-7-

In de ui weesen alhier gegeven 
aen Nelletie aen ossenvlees 80 pond à 4 stuyvers t 
pont betaelt 
aen 42 pond keersen, t'pont betaelt 8 st, 8 penningen 
beloopt 
van Amsterdam ontfangen een mandeken zichory 
wortelen 
nogh een mandeken met suijckerwortelen costen 
pond poyersuijcker 't pont cost st. beloopt 
Een mandeken met beetwortelen, 12 bossen, mij van 
Leyden met Lenert de schipper gesonden, die mij 
van ons moeder in onse keucken sijn vereert 

g. 0-12-

g. 16-0-

g. 11-11-

g. 0-17-
g. 0-17-
g- -

g. 0-12-

blz. 70 

den 21 November 
oude stijl 
a° 1630 
den 21 dito 

den 24 december 
a° 1630 oud stijl 

den 5 Januari] 
1631 in Utrecht 

Nae Leijden gesonden aen monfrère Vorstius tot 
afreeckening van onse booter, 20 rijxdaelders mae-
cken 50 guldens, die de boer ontfangen sal 
Aen Gritien Aerts de naijster. voor 6 hemden voor 
mij genaijt, elck hemt XI stuivers so 4 stuivers 
aen lint om de handen, belopen 
Aen de huysarmen in de schael gegeven die vier 
mael sjaers ommegaen ende nu daeghs voor Carse-
mis gegeven 
Aen Carsavonden gegeven aen Nelletie de vleeshou-
ster 12 stuivers, aen de Backers knecht 6 stuivers, 
aende vullesman 4 stuivers, aen de Clapperman 3 
stuivers, aen de waster 6 stuivers, aen de Blijcker 
6 stuivers, beloopt in alles 
Aen onse meijdt Marichie tot een nieuw jaer gege
ven 
aen de knecht van de wacht om een half jaer vrij te 
sijn van niet te waecken, betaelt 

g. 50-0-

g. 3-10-

g. 1-10-

1-17-

1-4-

4-0-

blz. 71 

A° 1631 
Oude stijl 
den 10 Januarij 
a c 1631 

den 18 dito 

den 25 dito 

In Utrecht, aen geit uijtgegeven, als volcht 

Betaelt aen onse huijsvrou Marichie Bruijninxs In 
Utrecht een half jaer huijshuer vervallen Ste Vic-
toris de som van 
Een virendeel winterzeep cost 
van axijs 22 stuivers ende het thuijs brengen 6 
stuiver 
Een hondert oesters ende thuijs brengen 
Aen meester hendrick de snyder voor eenighe clijne 
dinghen te maecken volgens sijn Reekeningen be
taelt 

105-0-
7-2-

1-8-
1-6-

2-18-
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g- 4-2-

g- 0-14 

s- 0-10 

%• 1-4-

g- 1-4-

den 26 dito aen Lijwat tot twe mutsen cost 15 stuivers drucken 
4 stuivers ende het opmaken met de coorden be
lopen 26 stuiver tsamen g. 2-3-
aen een streentie swarte sijde 3 stuivers: ende groene 
sijde 2 stuivers ende 5 streentie swarte seyde 4 
stuivers om de mutsen te besteecken g. 0-19-
Voor een paer koope spoorens 1 gulden 2 ende de
selfe laten vergulden costen 3 gulden 0 stuivers beloo-
pem in alles 

den 29 dito 4 pond nieuw blauw rosijn 't pont à 3 stuivers 8 pen
ningen van suster van Hilten 

nogh 9 Lammoenen, daer voor aen suster wederom 
gegeven 

den 2 meert gecocht twe moerele stammen om te enten costen 
den 10 meert ontfangen van monfrère daniel % kleyne foeli cost 
den 13 martij voor mijn part aen het huijsgelt betaelt hetwelcke 

vervallen is den 10 October 1630 ofte Ste VIctoris 
voor een half jaer g- 3-0-

den 15 meert Aen den hoovenier voor een dach te arbijden ende 
aen alderhande saet betaelt g- 0-18-

den22di to Onse meydt besteedt aen eenbosch besemen g. 0-15-
den 25 dito een paer cannons om op die leersen tedragen het 

Lij wat cost 12 stuivers, is % aen grof f garen 7 stui
vers een Eli lint 33 stuivers, het drucken 3 stuivers g. 1-0-

den 8 April In de schael van huijsarmen twee dagen voor pae-
schen gegeven g. 1-lü

den 3 meij In de schael van de weeskinderen gegeven g. 0-12-
Van te Amsterdam te reysen heen ende wederom 
in alles uijtgegeven g. 2-10-

den 6 meij 4 dosijn en een half swarte seyde knoopen dosijn 
à 5% stuiver g. 1-4-
Een el swart armoesijn tot een paer kousebanden g. 4-10-
een el ende een half el swarte groote canten d'el 2 
gulden g. 3-4-

den 15 meij Aen den Apteecker verstraten volgens sijn rekeningh 
betaelt g- 6-3-
aen Doctor verstraten voor 7 visitatien gegeven g. -

den Mey 16 Aen den Barbier Mr. Tomas voor een jaer te bar-
biren betaelt g- 6-0-
Voor een ruijkende bal, ende de barbiers knecht 
vereert g- 1-0-

den 14 meij Een jaer huerloon, aen onse meydt Marichie betaelt g. 30-0-
den 16 meij Tot Jan van Doorn, gecocht Costalius ad tot Digeste g- 2-0-
den 1 Meij Een paer gewasse grauwe leersen laten maecken te 

Utrecht van hendrick Barents, ende bedongen voor g. 7-0-

blz. 72 

den 14 meij 
a° 1631 
in Utrecht 

den 26 mey 
van den 12 mey 
tot den 30 Julij 

van Wezep ontfangen 3 halve vaten meerts bier van 
5 gl den ton beloopen tesamen g. 7-10-

Elck half vat van axijs 1 gl iy2 st dese 3 beloopen g. 
aen de schipper van vracht 9 stuivers, t slepen 5 
stuivers ende aen de bierdrager elck half vat 4 st. 
beloopt in alles g-
6 schape keesiens wegen 9 pont, 't pont 4 st beloopen g. 
16 mengelen fransche wijn in de Beemster georboort g. 
Nogh in de Beemster aen geit uytgegeven g. 

4-21 

1-4-
1-16-
3-8-
3-12-
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so te Amsterdam 
als te Leyden 
verdaen 

den 22 M i j 
O. stijl 
1631 in Utrecht 
den 29 Julij 1631 
O.stijl in Utrecht 
den 16 Augusti 

den 24 september 

den 29 september 

den 24 september 

Een reeckeninge van Bosman de wijnkoper vant 
jaer 1628 mij te Utrecht gesonden ende hebben dit 
na betaelt g- 13-0-
aen monfrère Daniels twe kinderen tot een foij ge
geven 
aen die twe meysens tot monfrère Daniel vereert 
van Amsterdam tot Leyden voor ons beyde betaelt 
2 paer geperfumeerde hantschoenen te Amst. ge
kocht 
Te Leyden voor mijn controfeytsel aen Schoren be
taelt 
voor een wagenschott panneel betaelt 
voor een platte ebbenhouten lijst gegeven 
voor 6 geëtste prenten van rembrant costen 
Aen ons neffie Daniel Vorstius vereert doen ick 
vertrock 
Aen de 2 meijsens te Leyden tot een foij vereert 
Aen Adriaen de knecht uit collegie gegeven 
Te Warmont gecocht een kaas van 2 2 ^ pont cost 
aen groen ende andre goet van Leyden na Utrecht 
genomen 
In de schael van de huysarmen gegeven 

Betaelt aen Marichie Bruyniuss een half jaer huys-
huer vervallen op Paeschen 1631 de somme van g. 105-0-
Aen \x/i dosijn gout ende silvere knopen dosijn à 12 
stuyvers g. 3-0-
nogh 2 dosijn seyde knoopen tot den tabbart g. 0-5-
aen de clock betaelt van een maeltijt van 16 per-
soonen de pasteyen ende andre dingen meer gelevert 
heeft volgens sijn rekening g. 15-0-
Aen de brouwer int claverblat volgens sijn reecke-
ningh betaelt als volcht g. 18-0-
In de kelder een houte stel gemaeckt costen g. 1-12-
noch een stel voor desen laten maecken g. 1-4-

g-
g-
g-

2-8-
2-8-
2-0-

g- 2-6-

g. 
g-
e-
g-

12-0-
0-18-
4-10-
2-8-

g. 
g-
g-
g-

2-10-
2-8 
2-10-
2-10 

g- 0-18 

e- 1-10 

bh. 73 

1631 den 8 
september in 
Amsterdam aan 
geit uitgegeven 

Aen vracht van Utrecht op Amsterdam betaelt g. 1-12-
aen vracht van mijn koffer ende het thuijs brengen g. 0-9-
voor een paer seyde kousen te laten ververven g. 1-4-

13 pont uijtgesochte stockvis t 'pont à 3 stuyvers g. 1-19-
14 pont blancke rijs t' pont à 4 st. 8 penningen g. 3-3-
12 pont wit vlas om te spinnen 't pont à 13 stuyvers g. 7-16-
4 dagen int Noorderquartier uit spelen geweest g. 14-0-
2 witte vrouwe messiens aen suster vereert costen g. 1-2-
3 koecken te Leyden vereert costen g- 2-0-
met een royschuytien van Amsterdam op Leyden 
betaelt g. 1-4-
aen de 2 meysens te Amsterdam tot een foij vereert g. 1-10-
aen de meyt Geertie Jansz een jaer lijfrente betaelt g. 12-10-
aen suster Josijn een jaer losrenten betaelt g. 5-0-
met een coetswagen te Honselaersdijck wesen rijden g. 8-0-
aen die 2 meysiens te Leyden vereert g. 1-4-
voor suster ende mij aen vracht op een wagen op 
Utrecht g- 3-0-
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den 26 september 
den 30 september 
vervallen Ste 
Victoris 
den 29 october 

den 4 october 

den 8 october 

den 23 october 

den 26 october 

den 1 November 

bh. 74 

Anno 1631 

in November 

den 5 November 

den 8 November 
den 15 dito 

den 21 November 

den 23 November 

den 27 November 

den 21 December 

den 24 dito 

den 25 dito 
den 30 December 
anno 1631 
in Utrecht 

aen mijn koffer soo te Leyden als op Utrecht aen 
vracht betaelt 

Somma 

Betaelt een half jaer huysgelt 
Aen de knecht van de wacht voor een half jaer vrij 
te sijn van niet te waecken betaelt 

Een swarte hoet aen de hoedemaecker betaelt met 
twe hoede schoon te maecken costen in alles 
Aen Herman Jansz de turfboer van Cortenhoeff van 
80 sacken turf de sack à 7 st 8 penningen 
aen de turfdrager van de sack een stuyver de 80 
maken 
aen de tonsters van de sack 1 duyt, maken 
Aen de huysarmen in de schael gegeven 
Een groene hooge, matte stoel betaelt 
In Amsterdam uijtgegeven ende voorts op de rijs 
verdaen doen ick monfrère David convoyeerde tot 
Dordrecht 
Een geroockte zalm te Dort gecocht weeght l i j * 
pont het pont tot 10 stuyver, onkosten 5 
Betaelt aen Hendrick Barentss. de schoenmaker vol 
gens sijn reeckeningh 
In de schael van de weeskinderen gegeven 

g. 1-4-

g. 65-17-0 
g. 6-0-

g. 4-0-

g. 9-0-

g. 30-0-

4-0-
0-10-
1-10-
1-10-

g. 26-19-

g. 6-0-

g. 17-0-
B. 0-12-

In Utrecht aen geit uitgegeven als volcht 
Een vatie met mee van 16 mengelen cost g 
Een vatie met winterseep van Amsterdam cost g 
Den axijs van dit vatie zeep beloopt 22 stuivers g 
Aen kant gecocht tot 4 paer poinetten g 
Noch lijwat, kanten ende binnewerck tot 4 witte 
mutsen g 
Aen Nell betaelt 83 ponden ossevlees à 4 stuivers 
2 penningen g 
Ontfangen van Amsterdam die copie van mijn vader 
ende moeder zal costen van schilderen g 
De twe panneien costen 5 guldens 10 stuivers, die 
twe lijsten soo van vergulden ende lackwerck costen 
tesamen 15 guldens g 

Voor 6 paer ponietten van naijen aen Gritie Aers be
taelt g 
Voor de armen van Sinte Job in de schael gegeven g. 
Een vierendeel farinise toeback gecocht cost g. 
Van vracht van Roan tot Amsterdam van het turxs 
kleet „ 

g. 
Ontfangen van Monfrère Daniel het turxs kleet mij 
van frère David van Marsellie gesonden cost g. 
Aen carsavonden ut supra 1630 is alles gegeven g. 
Aen de waster Lijsebet ende voor een aelmoes g. 
Aen onse meijdt Marichien een nieuwjaer g. 
In de schael van de huijsarmen gegeven g. 
Aen Marichie Bruijnincks betaelt een half jaer huijs-
huer vervallen Sinte Victoris anno 1631 de som 
van „ 

. 8-0-

. 6-10-

. 1-2-

. 2-13-

. 2-17-

16-18-

38-10-

20-10-

0-14-
0-5-
1-5-

1-7-

76-0 
1-16-
1-5-
1-10-
1-10-

105-0-
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biz. 75 

Anno 1632 
Oudestijl 
den 6 Januar 

den 18 dito 
den 4 Febr. 

den 3 meert 

den 29 Febr. 
den 6 Meert 

den 8 Meert 

den 21 Meert 

den 24 Meert 

den 29 Meert 

den 30 Meert 

den April 
28 

21 April 
d e n f M a i j 

den 18 Meij 

in Utrecht aen gelt betaelt ende uitgegeven 

Een vereeringhe aende kinderen van Marichie Bru-
ninxs. doen ick het huijs voor 4 jaren wederom in-
huerde 
Aenden Apteeker van een pillen betaelt 
Een boomken van een groote persick gecocht cost 
gecocht 2 moerelle stammekens om te suijgen 
18 bollen van alderhanden coleuren van crocus cost 
Noch een boomken van de haerlemse moere* cost 
Aen de hovenier van den hoff op te schicken 
2 voeren mest ende 2 voeren sant in den hoff 
Ontfangen van monfrère Daniel 3 Westphaelse ham
men wegen 14% stuijver tesamen costen 
16 mengelen mee à 11 stuijver de mengel 
12 pont suijcker t 'pont à l3l/2 stuijver in alles 
gecocht een hoet. coordebant, met een sweetbant 
Aen Marichie de meijt vereert doen sij het armoe-
sijn verloren had 
betaelt een half jaer huijsgelt vervallen Sint Victons 
anno 1631, beloopt voor mijn part het half jaer 
Een witte borstel met nieuw haer later vermaken 
cost 
Te Vianen met ons 4 om een speelrijsie geweest 
verteert 
betaelt aende Gruter aen wijnen volgens sijn ree-
ckening 
betaelt aende keersemaecker van t'jaer 1631 volgens 
de reeckening 
Aen de knopemaecker volgens sijn reeckeningh be
taelt 
In de schael van de huijsarmen voor Paeschen ge
geven 
betaelt aen de bierbescheijtster in de halve maen 
met de drie sterren te Amsterdam van 3 halve vaten 
meers bier 
betaelt 11% kaffa d'el à 19 stuijver te Amsterdam 
gemackt 
voor de kinderen te Leijden gesonden 
3 koecken costen 
12 mengelen olij de mengel à 17 stuijvers 
gecocht te Amsterdam een paer nieuwe seijde kou
sen costen 
provisie van specerijen ofte cruijt, % pont foelie, 1 
pont peper, rk nagelen, half virendeel canneel ende 
noten 

;. 13-16 
;. 0-12-
;. 1-0-
;. 0-16-
;. 0-8-
;. 1-0-
;. 1-4-
>. 3-0-

>. 3-7-
y. 8-16-
y. 8-2-
y. 9-0-

y. 2-10-

y. 3-0-

g. 0-8-

g. 2-0-

g. 78-0-

g. 12-0-

g. 3-10-

g. 2-0-

g. 7-10-

g. 66-6-

g. 1-16-
g. 10-14-

g. 12-0-

6-0-

blz. 76 

den 1 meij a° 1632 

Aen geit betaelt 
den 16 meij 

den 18 meij 

Aen onse meijdt Marichie Leegburch betaelt een 
jaer huer vervallen Paeschen 1632 de somma van 
Aen de barbier meester Thomas van een jaer mij te 
scheeren betaelt 
Aen de knecht van de wacht van een half jaer 
Ste Victoris tot Paeschen 1632 vrij te sijn van niet 
te waecken betaelt 

30-0-

g. 6-0-

g. 4-0-
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den 25 mai] 

den 7 Junij 

den Juni 

den 8 Juni 

den 14 Juni 
den 15 Juni 

den 22 Junij 

den 29 Junij 

den 4 Julij 
den 17 dito 

Uz. 77 

den 18 Julij 
a° 1632 

den 20 dito 

den 14 Aug. 

den 28 Aug. 

den 5 September 

den sept 
10 y 

den 24 Aug. 

den 21 sept 

gecocht aen fijne, stercke, nieuwe huyck cost 
van drie mael in Amsterdam geweest verrijst 
gecocht van Mr. Thomas op conditie 2 Engelse 
kammen ende bedongen voor 
1 kan vin fransoys tot van Dimen betaelt 
van Amsterdam ontfangen een virendeel soomerseep 
van axijs 22 stuivers ende van thuijsbrengen 4 stui
vers 

aende knoopen 4 ^ dosijn goude ende seyden knoopen 
à 13 st. 
aen Mr. Hendrick volgens sijn reeckeninge betaelt 
aen koorden ende nestelen tot mijn kaffa kleedt 
betaelt 

aen de backer 4 vaten eygen gebrau, so den axijs 
betaelt 
8 Schapen Keesiens costen stuck 7 stuivers 
betaelt aen canten tot beffen ende ponietten 
gecocht ende bedongen tot Tj'jsebeth Hemelaer 
Van Amsterdam een virendeel soomer seep cost 
van axijs betaelt 22 stuivers ende vracht 4 stuivers 
aen Marichie bruijninxs betaelt een half jaer huys-
huer vervallen a° 1632 Paeschen de somma van 
in de schael van de huysarmen gegeven 
1000 talhouten opgedaen costen 
gecocht een swardt coordebantie cost 
aen de Hovenier 3 dagen betaelt 

In Utrecht Oude Stijl aen geit betaelt 
van 12 dagen te Leyden geweest, ende verdaen 
een mant met artejocken te Leyden gecocht 
een paer swarte roosen betaelt tot Leyden 
een vatie wijnasijn van 22H kannen de kan à 4 stui
vers 

de kan van axijs betaelt 1 stuiver 2 penningen 
gesonden op Leijden voor mijn 5e part van het ma
ken van de steenen put in de Soetermeer betaelt ; 
een groenen deeken te Leijden betaelt cost : 
aen geert de meijt te Leyden een jaer lijffrente be
taelt j 
voor mijn part aen het huysgelt betaelt j 

g. 27-0-
g. 12-0-

g. 1-16-
g. 0-10-
g. 7-10-

g. 1-6-

g. 3-6-
g. 25-10-

g.19-0-

g. 10-12-
g. 2-14-
g. 19-15-

g. 7-10-
%. 1-6-

g. 105-0-
ï. 1-10-
y. 5-0-
?. 0-18-
ï. 1-10-

14-0-
0-12-
5-0-

4-10-
1-5Î-

15-0-
7-10-

12-0-
3-0-

den 7 september 

betaelt aen abigael suster 21 ellen fries lijwat d'el 
à 14 stuivers beloopt in alles net 
van Harman Janss van Cortenhoeff opgedaen 92 
sacken turf de sack à 8 stuivers 4 penningen ende 1 
stuiver van opdragen ende 2 penningen van vullen g. 43-2 
gecocht te Amsterdam 14 pond soete rijst à 3 stuiver 
10 penningen in alles 
noch 14 pond stockvis uitgesocht de rootscheer à 3 
stuivers ende 4 pond à 4 stuivers 
een virendeel uitgesocht toeback à 31 stuivers 
een dosijn fijne caerten cost 20 stuivers ende de 
commedie van Jeronimo 
aen poijer tot Thomas aen loot betaelt 
12 ellen voerbommezijn d'el à 10 stuivers cost 

g. 14-14-

g. 2-12-

g. 2-6-

1-12-
2-10-
6-0-
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den 31 december 
1632 in Utrecht 

bh. 78 

1632 
den October 

5 ellen wit ende blau engels dammast à 23 stuivers 
d'el 
anderhalf virendeel witte baij betaelt tot 
10 ellen wit ende blauw coort tot den hemtrock à 
2 stuivers 
3 dosijn blauwe ende witte cnoopen d'osijn à 3 stui
vers 
het maecken van de hemptrock 

den 15 november betaelt aen de knoopemaecker volgens sijn reecke-
ningh 
aen cantep. tot de cousebanden, roosen ende neste
len 
9 loot gimp te draijen t' loot 6 stuivers 
Neeltie achter de Staten Camer van linten, sey ende 
ander goet volgens haer reeckeningh betaelt 
Aen Marichie bruyninx een half jaer huijshuer be
taelt volgens haer quitancie de somma van 

In onse lanteern 18 spiegel glasen ruijten laten set-
ten 
deselvighe groen ende noch een ander root te laten 
verven 
twee paer geperfumeerde hantschoenen costen 
aen den Hovenier Hans van 3 dagen in den Hoff 
gearbeyt 
aen een ivoren koockertie met tantstoocker cost 
voor de huijsarmen inde schael gegeven 
aen stoppen van mijn gecoort sattijn kleet aen Aefie 
betaelt 
aen 7 sacken appelen tot winter provisie betaelt 
aen den brouwer volgens zijn reeckeningh betaelt 
aen de schoenmaecker volgens sijn reeckeningh be
taelt 
te Amsterdam gecocht 10 blancke poijer suijcker à 
14 st. 
6 pond corenten à 3 st. ende 4 pond ronde pruijmen 
à \y2 st. 
8 mengelen mee à 11 st 
100 sichorij wortelen ende 100 suycker wortelen cos-
ten 
het strijckeijser en twe eijsere plaetiens costen 
een latijns bijbeltie aen Daniel Martens vereert cost 
2 koecken costen 
aen foi] aende meysens te Amsterdam betaelt 
aen vracht nae Amsterdam ende wederom betaelt 

den 29 dito drie stammen van witte pruijm uit het weeshuys te 
Utrecht geënt costen ende 1 morel stam 8 st. betaelt 

den 31 dito Betaelt van een half jaer vrij te sijn van de wacht 
den 5 November In de schael vande weeskinderen gegeven 
den 19 dito Inde schael van St. Jobs gasthuys gegeven 
den 21 dito Aen Nell betaelt 82 pont ossenvlees à 3 st 't pont 
den I December 4 schapen keesiens wegen 5% pont 't pont tot 4 st. 

6 paer ponietten met canten van nayen 't paer 3 st. 
den 24 December aen carsavonden als in 't jaer 1630 in alles gegeven 
den 31 dito aen de meijt Marichie gegeven 

In schael van de huysarmen gegeven 

g. 5-15-
g. 0-9-

g. 1-2-

g. 0-9-
g. 1-10. 

g. 8-16-

g. 8-4-
g. 2-15-

. 105-0-

g. 2-0-

den 4 October 

den 5 dito 

den 12 dito 

22 dito 
den 2 november 

1-12-
2-10-

1-10-
1-4-
1-10-

1-16-
8-11-
28-10-

14-0-

g. 7-0-

g. 1-5-
g. 4-8-

1-15-
2-8-
2-14-
1-4-
1-14-
2-10-

2-15-
4-0-
1-5-
0-10-
12-6-
1-2-
0-18-
2-18-
1-10-
2-0-

g-
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biz. 79 

A 0 1633 in Utrecht 
den 4 January 

26 

den 

November 

April 
12 

22 
1633 in Utrecht 
1 January 
in Utrecht 

den January 
15 ' 

25 January 1633 
in Utrecht 
den 2 Marty 
februaris 

den 20 meert 
14 martij 

20 Meert 
29 Meert 
5 april 

7 

T7 april 

blz. 80 

29 
In den April 

19 
Anno 1633 

den 27 april 

den 2 May 

den — tot den 

73-0-

g. 80-0-

Ontfangen van monfrère Daniel Martens 13% ellen 
caffa donker groen, d'el à 18 st. ende is dit caffa 
aen de caffawercker betaelt den April beloopt te 
samen 

gecocht tot Nicht van der Hoolck 8 ellen doncker 
verdon Engels fijn laecken d'el à 10 gl., ende hebbe 
dit laecken aen haer betaelt den 12 April 1633, de 
som van 

Een tant voor in mijn mont laten setten betaelt 
gemaeck van peerde tants been 
aen fijn gout draet daer toe gecocht 

Te Amsterdam sijnde verdaen ende uitgegeven in 
alles 
een hondenhuijsie geschildert cost in alles 
2 koecken met confijt 24 st. 6 tantstoockers 9 st 
een paer groene seyde canten te Amsterdam betaelt 
8 mengelen mee à 10 st. 
1 pond lange amandelen 12 st. 
Betaelt de leges van mijn borgerschap 
voor het appit ende depeschie van den secretar 
gecocht een fluijt ende noch 3 fransche wijnglasen 
betaelt aen Neeltie het seijwijf volgens haer ree-
ckeningh 
betaelt aen caersen 52 pont à 5 st. 
betaelt voor vier kriecke stammen elck 10 st. 
noch voor een voer sant cost 
aen de hovenier voor 2 dagen te wercken 
aen alderhande säet ende fijne maselijn 
mijn part aen het huysgelt betaelt 
aende meyts broer van schrijven betaelt 
een hoet betaelt ende van twe te laten verven costen 
noch een nieuwe fijne vilt met een armosijn mutsse 
bedongen voor 10 gulden g. 10-12-

heb ick drie dagen te Amsterdam geweest op de 
begraeffenisse van nicht Maria van der Helst ende 
verdaen g. 5.0-
3 Westfaelsche hammen wegen 20 pont à 5% st. te 
samen „ 5_10_ 

.H 3-12-
g 0-8-

8 9-0-
g- 1-16-
g. 1-13-
g- 15-0-

s- 4-0-
g- 0-12-
g. 25-0-
g- 0-6-
g- 0-15-

g- 28-10 
g- 13-0-

g. 2-0-
g- 0-10-

g- 1-4-
g- 0-16-
g- 3-0-

s- 1-4-
g- 10-0-

In de schael vande huysarmen gegeven 
aende hoedestofl'eerder voor de hoet te ververwen 
een armoesijns beursien daer in tesetten betaelt 
gecocht een leuvverick met een koy. out 2 jaren 
van de schout van schout van Gerverkop betaelt tot 
noch laten maecken planckiens tot de binnentafel 
costen 
gecocht tot Bastiaen den bloemist 2 croonen ende 
2 Geertruytiens ende 2 Goliatten costen stuck 12 
st 

g. 2-0-
g. 1-4-

g. 3-0-

g. 0-12-
g. 6-2-

g. 3-12-

26 Mey 
Ben ick voor 8 dagen te Leyden geweest om suster 
Sibilla wederom te halen, aen vrachten ende andere 
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den 21 Mey 

den 24 Mey 

den 24 Mey 

den 25 dito 
den 27 dito 

22 T den ——- Juny 

den 20 Juny 

den 27 dito 
den July 

dingen meer in alles uitgegeven ende verteert de 
somme van _ S-
Betaelt aen Marichie Leeghburgh onse meyt een jaer 
huer verdient int jaer 1632 tot 1633 den 1 Mey g. 
Betaelt aen Mr Thomas mijn barbier van het gansche 
jaer 1632 te barbieren tot 1633 den 2 Mey g. 
aende knecht vande wacht betaelt van een half jaer 
vrij tesijn van optrecken ende waken g. 
aen Mr Thomas van Laten gegeven g. 
gecocht 2 paer geperfumeerde hantschoenen g. 
aen Schaick de knecht tot boyenbroot vereert g. 
aende boyen vande Staten Camer oock vereert g. 

te Amsterdam 5 dagen geweest uitgegeven 

gecocht een grauwen hoet cost 6 gl. 
aen hoedebant van silver ende sey cost 
aende knopemaecker volgens sijn reeckeningh 
uit het Hart twee half vaten wit bier met axijs 

10-13-

30-0-

6-0-

4-0-
1-4-
2-8-
1-10-

g. 11-0-

g. 1-16-
g. 6-0-
g. 6-0-

blz. 81 

In Utrecht 

den 27 Juny 

den 1 Juny 

den 19 July 

den 16 July 

den 18 dito 

den 28 July 
betaelt den 
9 october 
in Utrecht 
den 10 Augusti 

den Augustus 
21 

den 30 Augusti 

Betaelt Marichie Bruynincks een halff jaer huyshuer 
verschenen Paesen Anno 1633 de somme van : 
aen 2000 talhouten ende 100 bossiens betaelt ; 
betaelt aen Decker van weegen de lakense reyrock 
cost in alles 
Inde schael vande huysarmen gegeven 
een seye lus tot de reyrock cost 
van Harman lanss. van Cortenhoef opgedaen 91 
sacken, de sack van dragen 1 st ende vullen 2 penn. 
gecocht 4 schape keesiens costen 
aen vracht van Amsterdam van twee packen met 
geld 
aen bos met beesemen cost 
een vatie vien fransoys van Roeloff van diemen 
ingekregen van 12 KIM de kan à 12 st 
de kan van axys 3 st 4 pen. thuysbrengen 3 st 
aen suster losina betaelt een jaer renthen 
2 dagen te Reenen wesen uit spelen 

aen Geertie die oude meyt te Leyden betaelt een 
jaerlicxe lijffrentie van 
4 tinne leeden tot de vier kannen 

105-0-
15-15-

66-0-
2-10-
0-12-

42-12-
1-8-

1-4-
0-18-

7-10-
2-3-
5-0-
8-0-

12-10-
1-6-

bh. 82 

Anno 1633 

26 
16 

den -TT september Te Amsterdam gecocht een half aem wijn asijn, cost 
in alles met het slepen g-
46 kannen asijn 1 st. 4 penningen, 3 st. thuys brengen g. 
16 mengelen mee à 12 stuyvers g-
8 pond corenten à 4 stuyvers g-
10 mengelen oly costen in alles g-
Yi Pond cleijne folie cost g-
1 Pond peper cost %• 
1 virendeel winterzeep cost g' 
% toeback commissie à g' 
Uy2 Pond stockvis à 3 st. 8 penningen in alles g 

3-0 
9-12-
1-12-

3-12-
0-14-
7-12-
0-16-
2-11-
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10 Pond ronde pruijmen à \y2 

8 Pond corenten 
st. 

Den 
27 
17 

_ 27 september 
7 oct. 

den 31 september 

den 4 October 

september In Amsterdam aen geit uitgegeven g 

Een leere swarte int Koockertien met een pennemes 
ende priem te Amsterdam betaelt g 

Een rottinge te Amsterdam gecocht om mede tegens g 
Een selve platie van rottingh betaelt tot g . 
Een wolle matras te Amsterdan gecocht g. 

2-7-

10-0-

1-18-
1-4-
3-8-
20-15-

blz. 83 

Anno 1633 

den 10 October 

den 13 october 

den 17 october 

den 17 dito 
den 19 dito 

den 24 october 

den 4 november 

den 5 november 
den 8 november 

den 9 dito 

den 10 dito 
den 23 dito 

den 29 dito 

blz. 84 

Anno 1633 

den 28 Novembe 

den 10 December 

op den 
14 December 
den 24 December 

den 24 dito 

Ontfangen van Amsterdam een gont (onleesbaar) 

betaelt aen Marichie's broer van't schrijven van 
eenighe reeckeningen 
In de schael van de huysarmen gegeven 
Aen Willem ter Steegh van't snijden van mijn segel 
betaelt 7 gl. aen silver 7 gl. 11 st. 

Aen de bueren van de Regenboegh voor mijn intree 
van de buert vereert 
aen de knecht van de buert gegeven 
betaelt aen Hendrick Barentsz. Schoenmaecker vol-
gens sijn specificatie de anno 1633 
betaelt een paer witte esdraets kousen, van de witte 
kousen te verven betaelt 
Mr. Hendrick de snijder volgens sijn reeckeningh 
Aen Jacob Jasperss. een geltcas betaelt 
een mant met blomkoel op Amsterdam aen abigael 
suster vereerst cost 

2 pruyme stammen cost 16 st. ende in den hoff 6 
boomtiens geset, betaelt 
betaelt aende bode van de wacht van een half jaer 
van de wacht vrij te zijn, het is verschenen Victoris 
1633 

gegeven inde schael van de weeskinderen 
gecocht 2 ellen graus dubbelt taff d'el à 42 st., beloo-
pen tesamen 
van Abcou gekregen 4 halve vaten weseper bier 
costen 10 gl. van axijs betaelt 6 gl, slepen 10 stuyvers 
Ontfangen van Leijden een groene deecken 
8 toornen swarte sijde cants tot de swarte couse-
banden costen 
Aen Anneken Leechburgh vereert omdat se 2 maen-
den tot mijnent heeft geholpen 

Aen Jan van Doorn boeckvercooper volgens zijn 
specificaties ende quitancie betaelt 
Gecocht een frutasie schotel geschilderd 
Een gladde lijst daer toe gemaeckt cost 
betaelt aen Arie de Cock volgen sijn specificatie 
ende quitancie de somme van 
Aen Carsavonden als voor dezen gegeven aen di-
versche persoonen de somma van 
In de schael van de huijsarmen gegeven 

g. 4-10-
g. 2-10-

g. 14-11-

g. 5-0-
g. 0-12-

g. 14-0-

g. 4-15-
g. 25-12-
g. 28-12-

g. 2-6-

g. 1-6-

g. 4-0-
g. 0-12-

g. 4-4-

16-18-
7-10. 

1-16-

2-16-

35-6-
8-0-
2-0-

g. 3-3-

g. 2-14-
g. 2-10-
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Anno 1633 

Aen Marichie de meijt 
vereert ende gegeven 

Anno 1634 

(den 10 Februari] 
vide fol. seq. idem) 

tot een nieuwjaers avont 
2-10-

Op den 23 December van Monfrère Pieter Rijs-
wercker uit Zeelant ontfangen een oxhoofft ofte 
quarteel smal Lonnens bier het welcke in alles cost g. 
Van axijs betaelt de somme van g-
Aen de vracht van Zeelant op Utrecht betaelt g. 
Vant slepen ende thuijsbrengen betaelt g. 
Het quarteel met ijsere branden %• 

Aen Marichie Bruijnincks een halff jaer huijshuer 

betaelt 

12-0-
4-3-
1-10-
0-10-
11-12-

105-0-

blz. 85 

1634 

den 19/9 Januarij 

op den 
10 Februarij 1634 
den 26 Februari] 
1634 
op den 1 Februari] 

den 21 Februari] 

bit. 86 

den 3 Meert 

op den 15 dito 

den 19 meert 
den 24 meert 

den 1 april 

op den 12 april 

Aen geit betaelt ende uitgegeven, als volcht 
Betaelt aen suster Catharina een wolle matras cost 
in alles = 
Aan Neeltie die meijt voor haer moijten betaelt g 
Aen Bosman de wijnkooper te Amsterdam betaelt 
een half aem rensche wijn à 26 guldens 5 stuivers ende 
8 mengelen zeek à 13 stuivers faut tesamen g 
3 tafelmessen betaelt, costen tesamen £ 
Aan Seigneur De Neve betaelt met een standert, 
cost in alles é 
Aen een swarte fluwele schee betaelt t 
In Utrecht heb ik aen Marichie Bruijnincks een 
half jaer huijshuer betaelt i 
In Utrecht betaelt aan Pieter de Gruter wijnkoper 
volgens sijn specificatie i 
Over de veeren met een koffer nae Zeelant gereijst 
ende in alles aldaer verdaen ende uitgegeven j 
Vereert drie coppelen pattreijsen à ! 
Aen pillen tot de Apoteeker Verstraten betaelt ! 
Aen een ijsere platien betaelt 

gecocht van Meester Thomas een engelse koocker 
met 2 kannen 1 spiegel en 2 flessen cost 
het scheermes cost 28 stuyvers, de scheer ende ijse-
ren kam 
noch een fijn lanset gecocht cost 
Op Leijden gesonden een lamsboutien cost 
het hoender coth grooter gemaeckt ende geverft 
aen de knopenmaecker betaelt van enighe knopen 
tot Velthuysen aen lijwat ende cleynen canten tot 
rabatten 
tot Decker 6 ellen armoesijn à 4 gulden 6 stuyvers 
aen een hoedecas 30 stuyvers ende cas voor rabatten 

in te leggen 
voor het insetten ende maecken van twee kanden 
voor een paer geparfumeerde hantschoenen 
ben ick naer Zeelant vertrocken ende aldaer vier 
weecken geweest ende in alles verteert 

20-15-
1-10-

31-9-
1-8-

13-0-
3-12-

105-0-

180-0-

100-0-
12-0-
2-0-
2-10-

10-0-

8-0-
1-10-
1-16-
5-0-
4-8-

16-18-
25-16-

2-10-
2-10-
1-6-

g. 166-0-
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den 4 meij 

den 7 mey 

den 
12 

betaelt aende bode van de wacht een halff jaer niet 
te waecken verschenen Paeschen 1634 
aen de meijt Marichie van Leegburch betaelt haer 
jaer huer loon ende 50 stuyvers tot een vereeringhe g 
aen Meester Thomas betaelt van een jaer te bar
bieren den somme van g 
aen twe swarte fijne hoeden ende een witte hoet 
ende schoonmaecken van dien, betaelt g 

een paer swarte fijne seyden cousen costen g 
aen den hovenier hans van säet betaelt g 

g. 4-0-

32-10-

6-0-

15-0-
2-0= 

blz. 87 

den 10 mey 

den 27 Juny 

den 2 July 

den 9 July 

den 12 July 
den 12 November 
den 21 dito 

Ontfangen 16 mengelen mee à 10 stuyvers 
Een virendeeltje zeep 7 gld 10 stuyvers 
van het virendeel zeep van axijs betaelt 
Inde schael vande weeskinderen vereert 
Aen suster van Hilten van verschoten penningen be
taelt 
aen Marichie Bruynincks betaelt het half jaer huijs-
huer verschenen Paeschen 1634 
aen stoff tot mijn caffa kleet betaelt 
gecocht een paer kousebanden, 5 ellen frans lint 
à 24 stuyvers, 7 virendeel cant à 3 gld naeijen 5 st. 
facit 
Nae Zeelant vertrocken aen geit medegenomen 
aen onse meyt vereert een bruygomstuck 
Van Neef van Bentiem gecocht een sabelrant 
het opmaecken van moffe cost is 
Aen de beddemaeckster betaelt 
Aen mijn wc-llekoms maeltijt 
An van Voorst de silversmit betaelt 
Aen Hendrick barentssoon schoenmaker 
aen de snijders betaelt 
aen het cantwijffie tot mijn kleeren 
aen de brouwer int claverblat betaelt 

g. 8-0-
g. 7-10-
g. 1-2-
g. 0-12-

g. 47-16-

(?• 105-0 
8- 6-0-

S- 11-12 
R. 600-0 
R- 35-0-
g- 30-0-
?• 10-0 
P- 143-0 
g- 140-0-
g. 
g- 14-12-
K 38-0-
g- 44-12-
g- 57-10-

blz. 88 

Anno 1634 

blz. 89 

Anno 1635 

den 23 December tot Utrecht betaelt 
aen een schilderije met een Oostindisch vaere 
een swarte lijste daertoe 
aen een arme vrou gegeven 
voor Corsavonden betaelt 
aen onse twe meysens ende Joannes vereert 
in de schael van de huysarmen 
een heel stucke bommesijn 
twee ellen carsay costen 
aen de vier kindei en tot monfrère van Hilten 
op den 28 January 1635 betaelt te Amsterdam 
voor 4 amen rensche wijn van mijn bruijloft 
aen 1 1 ^ elle caffa tot mijn kleet à 19 stuiver 
aen 106 pont winter keersen à 6 stuiver t pont 
noch aen ander huysraet te Amsterdam betaelt 
aen pieter de Gruter van wijnen betaelt 

Tot Utrecht als elders betaelt 

g. 

14-0-
2-2-
2-0-
3-12-
6-0-
3-3-0 
12-15-
5-0-
20-0-

g. 278-0-
g. 67-15-
g. 31-16-
g. 200-0-
g. 52-14-
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Op den Gecocht een groote schilderij van Bacchus ende Ve-
31 Januari] nus cost 

Noch een vanetas geschildert cost 
twe nueteboome swarte lijsten costen 

In 10 Januarij 1635 Betaelt aen Maijchie Bruijnings ons huijsvrou een half 
jaer huijshuer 
2 kleijne schilderijtiens met de lijsten costen tesamen 
de somme van 
Betaelt aende knecht van de wacht ende dat voor 
het leste jaer van vrij te sijn van waken bij Sinte 
Jeronijmus 
Voor twee Zeuwse Bordeuwse oxhoofden elck 150 
kannen à 3 stuijvers 4 penningen facit 2 oxhoofden 
Nae Amsterdam mede genomen ende aen huijsraet 
betaelt de somme van 
Aen vracht ende andere oncosten betaelt 
Tot Utrecht betaelt een half jaer huijshuer van het 
huijs staende op die Nieuwegracht bij Sinte Jeromus 
schoole verschenen Paeschen 1635 g. 105-0-

Op den 23 April 
1635 

Op den 27 April 
1635 

Op den 12 Meij 
1635 

22-0-
17-0-
6-0-

g. 105-0-

g. 6-0-

g. 4-0-

g. 46-18-

g. 300-0-
g. 8-0-

blz. 90 

Anno 1635 

op den 10 Junij 

den 6 Junij 
den 24 Junij 

den 22 Augusti 

op den 14/24 
Julij 1635 

op den 17 Julij 1635 
op den 5 Julij 1635 

Op den 24 Augusti 
1635 
op den 
17 September 

bh. 91 

Anno 1635 

op den 3 October 
op den 1 dito 
den 2 dito 
op den 1 dito 
op den 15 October 

op den 1 October 

den 21 October 1635 

194 

Aen 4 virendeelen booter 1634 geconsumeert be 
loopen met overwicht oncosten etc. 
Tot Zeelant van monfrère Rij s werker ontfangen een 
quarteel goet Engels bier cost in Engelant g 
Van vracht ende thuijs brengen g 
van impost voor anderhalf vat Weseper bier betaelt g 
Aen Geertien tot Abcoude 2 halve vaten meers 
Aende Marichie ende Ariaentie elck tot boyenbroot 
vereert 2 guldens 
Aen Trijntie moer gegeven 
Aen de baecker Anneke Davidts voor 9 weecken 
's maents 
Aen de weeskinderen in de schael 
door Maseur ontfangen een stuck Alckmaer slecht 
lijwat van 51 ellen d'el ongebleeckt 14 stuivers d'el, 
van blijcken 1 stuiver 4 penningen facit 
In de schael van de aelmoeseniers gegeven 
Aen den Notaris Asch betaelt voor sijn schrijven 
ende andere moijtens aen schellingen 
Betaelt aen de glasemaecker voor ons wapen ver
eert aen Uittenenge 
gereijst nae Amsterdam op de begraeffenisse van 
Maijcken suster ende uitgegeven 

g. 108-8 

12-0-
1-14-
6-0-
10-0-

4-0-
12-0-

22-0-
0-18-

38-19-12 
3-0-

20-0-

7-10-

6-10-

In de schael van de huijsarmen g. 2-10-
Aen 2 posselijne schotelen g. 3-10-
Aen een fluwele hoetien cost g. 3-16-
Te IJsselstijn spelen geweest, verteert g. 7-0-
Betaelt aen Hendrik Barentssoon schoenmaecker vol
gens zijn reeckeningen ende quitance g. 17-0-
Betaelt aen Cornelis Dircxsoon Almeloveen ende 
sijn soon aen roukleeren voor mij ende mijn vrou g. 67-14-
Betaelt aen Adriaen van Leeghburch van schrijven 
volgens sijn specificatie g. 14-5-



op den 17 October 

op den 
1 november 1635 

op den 
23 december 1635 

biz. 92 

A0 1636 op den 
12 January 
Op den 14 Januarij 
1636 

biz. 93 

A 0 1636 
Op den 11 april 
1636 
op den 4 mey 1636 

op den 30 april 

Op den 9 mey 1616 
op den 4 July 
Nieuwe stijl 1636 
op den 20meij 1616 

op den 29 mey 1636 

op den 25 meij 1636 

op den 26 meij 1636 
op den 8 Junij 

biz. 94 

A° 1636 

Betaelt aen Neeltie het seijwijff van canten ende 
lint tot het sattijne kleet 
Betaelt een coopère pott 
2 sacken seuwse terwe, de sack cost g. 8-10-, costen 
met vracht facit 
Een mate turckse boonen uit Zelant 
Gegeven inde schael van de aelmoeseniers de som
me van 
Aen ons twee meysens tot een Corsavont vereert 

betaelt aende wijnkoper 16 mengelen rensche wijn à 
12H st. het vatie ende dragen 1 gl facit 
geleverd aen van Bree juwelier tot Amsterdam 28 
peerlen stuck à 5 gl. 8 st die ick voor dese van hem 
gecocht hadde ende heeft belooft die contant te 
betaelen mits latende vallen op het stuck 12 st. ten 
besten facit 

Aen diversche clijne partijen uitgegeven 
gecocht van neeff Baccher tot Amsterdam 2 ons 
lapis Besoar orientalis 
ontfangen uit Zeelant een oxhooft strung Engels 
bier cost 
van axijs 6 gl 4 thuis brengen 6 sts vracht 30 
stuyvers 
ontfangen 2 halve vaten weseper bier, van axys 30 
st, bedragen tesamen 
den 30 april 1636 betaelt aen de schilder Drooch-
slooth van veranderinge van een batalie 
aen rijsgelt nae Leyden medegenomen 
betaelt aen Pieter van der Putte juwelier tot Am
sterdam van oncosten voor mij verschoten 
betaelt y2 vat weseper bier vracht ende arbeyt 7 st. 
axys 30 st. facit 
gecocht alderhande goet tot Amsterdam heeft mijn 
vrou in alles betaelt 
betaelt aen Mr. Thomas mijn barbier van een jaer te 
scheren 
aen geit nae Amsterdam medegenomen 
aen geit betaelt aen maseur van Hengelen voor ons 
te Amsterdam in Januari uitgegeven 

een stuckie noppiens van 21 ellen d'el a 17 stuyvers 
gecocht tot Amsterdam 
Yi pont swarte sijde ende aen naelden betaelt 
op den 17 Juny 1636 betaelt aen Jacob Jaspers een 
rolkoesie cost 
op den 2 July 1636 tot Utrecht door mijn huysvrou 
aen hout etc. anno 1636 in alles betaelt 
op den 15 July 1636 betaelt aen de notaris Asch van 
het schrijven van mijn 3e reeckening 
op den 20 July 1636 betaelt inde schale van den 
huysarmen 
op den 18 july betaelt aen de snijdermeester Hen-
drick volgens zijn quitancie 

55-0-
11-12 

18-0-
2-13-

4-5-
5-0-

g. 11-0-

g. 8-0-

g. 12-14-

g. 7-14-

g. 8-12-

g. 12-0-
g. 50-0-

g. 4-10-

g. 4-7-

g. 36-0-

g. 6-0-
g. 20-0-

g. 75-0-

17-17-
6-10-

7-0-

30-2-

20-0-

2-10-

8-12-
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noch aen Arckeles de snijder betaelt 
op den 31 Julij 1636 aen de meyt aen gelt gegeven g. 12-6-
op den 7 november 1636 betaelt volgens de reecke-
ningh van Hendrick Barentssoon de schoenmaker g. 20-0-
op den 7 December 1636 betaelt aen de Notaris Ver-
duyn voor oncosten van octroi], testament etc. g. 7-15-
Aen Trijntie moer g. 12-0-. De craembewaerster 
g. 3-3- Die twee meijsens g. 5-0-. 
aen de armen in de schael gegeven g. 10-0-
aen Carsavonden vereert g. -

biz. 95 

Anno 1637 gemaeckt een kettinckie voor ons kint weeght aen 
gout 3 onsen d'ons a 37 gulden van fatsoen 27 
stuyvers monteert in alles g. 115-1-
Op den 1 Juny 1637 voor een half jaer oncosten 
van de wacht betaelt 1637 Paschen verschenen g. 4-0-
op den 28 junij voor een jaer te scheeren betaelt g. 6-0-
op den Julij gemaeckt een stuck servette goet cost 
in alles g. 60-0- ende is 60 ellen groot 
op den 22 Julij 1637 betaelt aen de Notaris van 
Asch van het schrijven van mijn reeckeningh de anno 
1638 g . 21-8-
op den 28 april 1638 betaelt aen de bode voor een 
jaer vrij te sijn van de wacht verschenen Paeschen an
no 1638 de somme van g. 8-0-
op den 8 Junij 1639 aen de bode betaelt van een 
jaer vrij te sijn van de wacht verschenen Paeschen 
anno 1639 de somme van g. 8-0-
Meester Tomas is betaelt vant jaer scheeren ver
schenen Paeschen ofte mey 1639 de somme van g. 6-6-
noch aen Meester Tomas betaelt een jaer scheeren 
verschenen maij a° 1640 de somme van g. 6-6-
op den 11 Maij 1640 betaelt een jaer wachtgelt ver
schenen paeschen ao 1640 de somme van g. 8-0-

blz. 96 

A° 1641 op den 24 mey 1641 aen den barbier Mr. Tomas be
taelt van scheren de a° 1640 tot 1 Mey 1641 de som-
me van g. 6-6-
op den 28 meij betaelt aende bode van de wacht om 
een jaer vrij te sijn van waecken verschenen pae
schen a° 1641 de somme van g. 8-0-
op den 13 september 1641 tot een pillegaef vereert 
aen het dochter ken Margarita van neef Jan van 
Bentem, een silvere schale weeght 41 loot. belopende 
sonder fatsoen een somme van g. 56-0-
op den 21 Maij 1642 betaelt aen mr. Tomas barbier 
voor een jaer scheeren verschenen Ie maij a° 1642 de 
somme van g. 6-6-
Op den 23 meij betaelt aen de oorlogie maecker 
voor een jaer te repareren mijn slaende ende wij-
sende oorlogie verschenen 1° maij 1642 jaerlicxs de 
somme van g. 3-3-
op den 8 Junij 1642 betaelt aende bode van de 
wacht om een jaer vrij te sijn verschenen paeschen 
1642 de somme van g. 8-0-
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biz. 97 

anno 1642 

biz. 98 

Anno 1645 

anno 1646 

1647 

biz. 99 

1648 

aen mr. Tomas voor een jaer scheeren betaelt ver
schenen maij 1643 g. 6-6-0 

Op den 2 Julij 1642, met monsieur Asch notaris is 
alles effen gereeckent ende aen hem betaelt voort 
schrijven van 2 reeckeninge van de gebeneficieerde 
goederen, 2 vaut (omdat van Soest als ander extraor-
dinaris schrijven de a° 1642 de somma van alle tgene 
hem competeerde g. 41-10-
op den 26 april 1643 tot Utrecht van Ambrosius 
Boschart gekocht een frutasitie met een blompot 
ende hem daer voor betaelt sestisch guldens maer 
alsoo sijn schoonvader in mij verobligeert was ver-
claerde mij vier à vijf pont, daer meer konde van 
maecken: 
de swarte gevlamde ebbenhouten lijst die daer om-
me is cost de somme van g. 7-10- vijftien voeten de 
voet negen stuyvers 
op den 12 mey 1643 betaelt voor een jaer vrij te sijn 
van waecken verschenen paeschen 1643 g. 8-0-
den len may 1644 betaelt aen Mr. Tomas voor een 
gansch jaer mij te scheren verschenen maij 1644 dus g. 6-6-0 
Op den 17 september 1644 betaelt aen Peter Fack 
voor een half jaer vrij te sijn van waecken ende 
optrecken verschenen Victoris 1643 nu voortaan g. 5-0-

Op den 3 december 1646 betaelt voor een jaer vrij 
te sijn van waken verschenen Victoris 1645 de som-
me van g. 10-0-
Op den 11 may 1647 betaelt aen meester Tomas 
barbier voor een jaer scheeren verschenen mey 
1647 g. 6-6-
Op den may anno 1647 betaelt aen Peter Tack voor 
een jaer vrij te sijn van het waecken verschenen 
victoris anno 1646 de somme van g. 10-0-
op den 3 meert 1648 gekocht van Joost van Voorsts 
een sulver tafelvoet weeght 45 loot à 30 stuijvers 
ende van fatsoen 6 gulden facit g. 73-10- g. 73-10-
Op den 4 meij 1648 betaelt den meester Thomas 
voor een jaer te scheeren tot 1° meij 1648 g. 6-6-
op den 22 Augusti anno 1648 betaelt aen Peter 
Tack voor een jaer vrij te sijn van waken versche
nen victoris 1647 de somme van g. 10-0-
den 4 mey 1649 betaelt meester Tomas een Jaer 
scheergelt g. 6-6-

Op den 2 mey 1648 ontfanghen over Amsterdam 
betaelt aen Sr. Caspar Entop op den 20 september 
1648 2 groote Veneetse schoone spigels costen g. 134-16-
De grooste is 1% ellen Hollants groot ende de kleijn-
kleynste een elle Rollants 
de kleijne lijste cost g. 16-0-
ende de lijste tot de grootste spiegel cost ƒ. 26-0- en 
is ghemaeckt den 28 July 1656 van stael en hebbe 
hem betaelt den 11 Augustus 1656 
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biz. 100 t/m 102 

biz. 103 

Anno 1645 
Op den 10 Julij 
1645 

1646 
Op den 22 Meij 
1646 

Op den 10 Julij 
1646 

Op den 16 Julij 
1646 

Op den 6 Augusti 
1646 

bianco 

Schilderijen ende andere huijsraet gekocht 
Tot Utrecht gekocht een personagie int groot ge-
schildert van Rembrandt van Rijn met een peere 
boome lijste cost g. 54-0-

Overgenomen van neeff Jan van Bentem twee kleijne 
schilderijtiens geschildert bij Drooghslooth costen 
met die twee ebbenhouten. lijsten de somme van g. 32-10-
In een venditie gekocht een schilderijtie geschildert 
bij Hondecooter cost mittet ebben houte lijstie 5 
gulden dus g. 33-0-
Gekocht een lange schilderij met een mandeken met 
fruijt geschildert bij Ambrosius Boschert cost mij 
45 guldens. Is voor de lijste betaelt facit g. 60-0-
Gekocht inde kermis tot Utrecht een stuck schil
derij geschildert bij David Teniers, schilder tot Ant
werpen, bij hem gemaeckt anno 1643, zijnde de 7 
bermharticheeden. in gelde daervoor betaelt g. 170-0-
Noch daertegens verruijlt een stuck van Droogsloot, 
sijnde een maeltijt van creupelen ende arme bede-
laers g. 
Item noch een stuck van potten ende pannen gedaen 
soo men seijde bij Lange Pier, met een walvisse 
lijst cost mij g. 36-0-

blz. 104 

Anno 1648 Op den 25 July 1648 gekocht van Anthonie Pieters 
sulversmith tot Middelburch 2 sulvere commekens 
wegen 16 onsen, 4 Engelsen d'ons à 58 stuyver ende 
van fatsoen ider 8 schellingen, beloopen in alles g. 51-13-

blz. 105 

29 Junij 1629 Nieuwe stijl in Amsterdam 
den 4 Juli Oude stijl anno 1629 In Utrecht 
Ontfangen van weegen monfrère van der helst ende 
monfrère Daniel Martens van Willem ter Steegh 
silversmit die hij aen monfrère schuldigh was de 
somme van 
Nogh van Willem ter Steegh van wegen Monfrère 
van der helst ontfangen den 29 November anno 
1629 In Utrecht die pander Pelt voor ons ingevor-
dert heeft, de somme van 

66-191 

66-191 

Soo dat hij nu betaelt heeft 132 gulden 19 stuijver 
Somme g. 132-19-

Ende is nu in alles met haer effen 

Dese 131 - 19 stuyver van de silversmit te Utrecht, 
sijn op mijn reeckeningh geset van t'jaer 1630 den 
29 Juny Nieuwe stijl in Amsterdam gedaen 

blz. 106 t/m 135 
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biz. I 
Aen juwelen vereert daer ick bruydegom was 1627 
gecocht 500 paeden om de handen stuck à 18J4 stuy-
ver g. 362-10-
200 perlen om de hals te doen stuck à 27 stuijver g. 270-0-
een grote monster diamant weeght 8 greijne g. 700-0-
3 meisens ringetiens vereert aan maseurs à 4 gl 18 st. g. 15-12-

Somma g. 1347-14-

Dit sijnde kinderen daer ick als getuijge of Peter hebbe over ge-
staen 
1° De soon van Adriaen knegt int fransche collegie en genaemt 

Simon ende gebooren den 16 april anno 1627 naemiddach 
tuschen 4 à 5 noch in Leijden. 

2° Jacob van Hilten het soontie van Monfrère van Hilten Is ge
boren binnen Utrecht den 28 Februari] Oude Stijl anno 1628 
in Utrecht 

3° Het soontie van mijn Swager de Professor Vorsius te Leijden 
genaemt Daniel is geboren den 5 September anno 1628 nae
middach tussen 6 à 7 uren Nieuwe Stijl in Leijden ende is ge
storven van de pockens den 8 november 1663 in Leijden. 

4° over het dochterken van Monfrère Martens van Halewijn ge
naemt Catherien is gebooren den 4 april tuschen Sonnendachs 
ende s'maendach s'nachts in Amsterdam ende is wederom ge
storven in Amsterdam den 22 May anno 1633. 

Op den 7. December 1626 Nieuwe Stijl heb ick als getuijge ge-
staen over het dochterken van monfrère Adolfus Vorstius te Leij
den genaempt Petronella nae mijn Vrouw saliger. 

Suster Zibilla van Vorst heeft bij ons beginnen in de kosten te 
houden den 14 may anno 1628 in Utrecht sal s jaers geven g. 150-0-

Ontfangen van mijn Swager Adolfus vorstius voor mijn suster 
Zibilla van vorst voor een jaer mondtkosten g. 150-0-
den 13 Januari anno 1629 nieuwe stijl van Leijden hetwelcke zoo
veel te vroeger wierdt ontfangen dewijl het soo gelegen quam. 

Op den 27 Juny 1641 Oude Stijl gestaen als Peter over het 
dochterken van Neeff Johan van Benthem genaempt Magareta. 

blz. II Binnen Leyden den 8en Juni anno 1627 publieck ben ick gepro-
moveert Doctor in beijde de rechten 
mijn promotor is geweest Dr. Petrus Cunkus. 
Mijn paranymphi waeren dr. Nicolaus Pauw ende Abrahamius 
à Wickefoort 

Ick Carolus Martinius D.V.S. ben getrout met Juffrouw Petronella 
van Vorst op Diensdach voor de middach omtrent halff thien den 
9 November anno 1627 In De Hooglandsche kerck van Festus 
Homminius, mijn bruyloft is gehouden in de galdereij van den 
Hoff van de Aecademie 

Anno 1633 In Utrecht den 10 Maij op den middach te 12 uren 
is mij staetsche wijse, ende unanimiter bij alle de drie Leeden ge
geven ende vergunt het ontfangersampt van de gebenificeerde 
goederen waer van de rentmeester Uit den Engh voor sijn langh-
durige indispositie afstandt heeft gedaen ende het selfde in Han
den van de H.H.Staten heeft gesteh ende is naderhant hetselfen 
van de H.H.Staten mij vergunt. 
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Anno 1633 den 16 Meij in Utrecht Heb ick door request van de 
Edele Heeren gedeputeerden verkreegen het rentmeestersampt des 
convents van Marrienburgh tot Soest, het welcke Uit den Engh 
mede heeft bedient. 

blz.lll Mijn huysvrou Petronella van Vorst is gebooren tot Leyden den 
10 Augusti anno 1599 des nachts voor 12 ueren. Is gedoopt den 
29 Augusti in St. Pancratijkercke. 

Vader ende Moeder Aelius Averardus Vorstius ende Geertruydt 
Cornelis van Voorst zijn getrouwt tot Uytrecht anno 1597. 

Adolf us Vorstius is gebooren den 23 November anno 1597 s nacht 
te 1 ueren. Is gedoopt den 4 december in de Nieuwe kercke 
tot Delft. 

Josephus Vorstius is gebooren tot Leyden den 17 september anno 
1601 des avonts ontrent thien ueren. Is gedoopt den 2 October in 
St. Pancraty kerkcke. Is gestorven binnen Utrecht den 19/9 January 
1637 savonts ontrent 4 uren. 

Josina van Vorst is gebooren tot Leyden den 12 September 
anno 1603 des morgens ontrent 8 ueren. Is gedoopt den 7 October 
in St. Pancraty kerck. 

Sibylla de derde dochter is gebooren tot Leyden den 12 december 
anno 1606 ten 1 ueren naemiddags. Is gedoopt in St. Pancraty-
kercke den 14 December. Ende is gestorven den 10 January 
anno 1607 des morgens ontrent te 5 ueren, out sijnde 29 dagen 
ende begraven in St. Pieterskercke den 12 Januarij. 

bh. IV Is gestorven den 19 february anno 1658 Sibylla van Vorst is 
gebooren tot Leyden den 22 Januarij anno 1608 s'avont ontrent 
6 ueren. Is gedoopt den eersten February in St. Pieters kercke tot 
Leyden. 

Anno 1598 is Aelius Everardus Vorstius professor in de Philo
sophie binnen Leyden eerst geworden. 

Anno 1599 Den 10 September hebbe ick Vorstius mijn Professie 
in Medicina begonnen. 

Anno 1603 den 9 Marty heeft sijn Exellentie Prins Mauritius van 
Orangien mij tot Ordinaris medicus aengenoomen. 

Anno 1624 Den 22 October is mijn vrouws saliger vader Everardus 
Vorstius saliger gerust in den Heeren ontrent te twee ueren 's 
naemiddach in Leyden en leijdt begraven in St. Pieters kerck op 
het koor. 

Mijn huysvrouws saliger Moeder Geertruydt van Voorst is ge
booren in Utrecht int jaer 1567 acht dagen voor mey, op een 
vrijdagh. 

bh- V Anno 1555. Dit is de geboorte van mijn ouders 
Mijn Vader Hans Martens Fransoijs soone is gebooren op den 
20 Junij anno 1555. 

Anno 1580. Den 17 January troude ick Hans Martens de eer
bare Joffer Maychen Provoost, de dochter van Guilliaem Pro
voost, daer de moeder af genaempt was Maijcken Kermans. 

Anno 1584 Maijcken Provoost is in den Heere gerust en ontslapen 
den 5 september 's morgens tuschen 5 ende 6 uren tot Amsterdam 
inde Cat op den Dam. 
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blz. VI 

Anno 1586 

Anno 1587 

Anno 1588 

Anno 1589 

anno 1591 

anno 1593 

anno 1593 

anno 1596 

anno 1599 

anno 1600 

blz. VII 

anno 1585. Op den 3 November troude ick Hans Martens wede-
wenaer van Maijcken Provoost, met de eerbare Joffer Maijcken 
Bachers, weduwe van Jaques Peerboom op een sondagh inde 
stadt Van Middelborgh in Zelant. 

Anno 1580 drie voorkinderen. 
1. Maijcken, Hans Martens eerste dochter is gebooren den 14 

October tuschen 2 ende 3 uren op een Vrijdagh 
2. Elijsabeth Martens de twede dochter is geboren den 16 Maij 

ontrent 7 uren op een donderdagh 
Anno 1583 
3. Hans Martens de eerste zoone is gebooren den 29 July tuschen 

5 ende 6 uren 's morgens op een Vrijdagh 
Anno 1584 
Guilliam de zoone van Hans Martens is geboren den 15 Augusti 
te half drien naer middagh op een Woensdagh: ende is gestorven 
den 4 December s'morgens ten 7 uren op eenen woensdagh anno 
1586. 

Adries de zoone van Hans Martens, daer de moeder van was 
Maijcken Bachers is geboren in Amsterdam den 7 Augusti s 
avonts te 7 ueren op een donderdagh ende is gestorven den 6 
January 's morgens te 5 ueren anno 1587. 

Hester Martens is gebooren den 7 October op een Woensdagh 
een quartier uers nae vijven. 

Zusanne Martens is gebooren den 15 November op een diensdagh 
l/i voor seeven uren savonts. 

Sara Martens is gebooren den 18 December op een Maendagh 
's morgens YA uers naer sessen ende is gestorven tot Alckmaer den 
31 Augustia 1602, saterdagh 's avonts te 5 uren ende is op t koor 
begraven. 

Catelijna Martens is gebooren den 19 November op een Dynsdagh 
% ueren naer 7 ueren s avonts. 

Andries Hans Martens zoon is gebooren den 15 Augusti tusschen 
8 ende 9 uren s'morgens ende is gestorven den 13 July naer den 
noen ontrent half drien. 

Abigael Martens is gebooren s'nachts tusschen 1 ende 2 ueren den 
1 Januarij in Amsterdam 

Daniel Martens is gebooren den 21 september s avonts ten 7 uren, 

Janneken Martens is gebooren den 24 Meert tuschen 2 ende 3 uren 

Magdeleen Hans Martens dochter is gebooren den 24 November 
s avonts ontrent 34 uers voor 12 uren in Amsterdam 

Mijn huysvrou Joffer Petronella van Vorst is in den Heeren seer 
Christelijck gerust den 2 April oude stijl anno 1630 op Vrijdagh 
's naemiddach over half sessen ontrent den avont. In Utrecht 
doen wij woonde op het derde brugetie bij Ste Jeronijmus nae de 
Munt, op Vrijdagh half sessen, met goet verstant, haer afscheyt van 
een ijegelijck nemende, haer seer treffelijck ende christelijck in 
Godts Willen troestende nae dat sij in een swarte hoest ende 
koorsen van Carsdagh tot de weexk nae Paeschen te bedde haer 
gehouden hadt, niettemin seer treffelijck ende patientigh haer in 
haer sware sieckte heeft gedragen, tot dat sij in de weeck nae Pae-
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sehen op Vrijdagh s'namiddaghs in den Heere ontsliep, ende 
haer ziel Goode opofferde. Is begraven den 9 April op Vrijdagh 
tuschen elf ende half twaelven oude stijl 1630 in Utrecht ende 
leydt begraven in de graffkelder van monfrère van Hüten in 
de Buerkerck bij het Poortael, heeft een groote treffelijcke be-
graeffenisse gehadt. 

Doen mijn huysvrou zaliger in den Heere rustede was sij out 30 
jaren 8 maenden min 8 dagen ende wij waren t'samen getrout ge
weest, 2 jaren, 5 maenden min 17 dagen ende hebben t 'samen een 
meyskens genaemt Maria; ende een knechtken genaemt Everardt 
door Goodes hulpe gehadt, welcke beyde kinderen mede t 'samen 
in den Heere gerust sijn in Utrecht ende leggen bijde Moeder in 
een graffkelder inde buerkerck begraven ende het soontie is ge-
lijckelijck met haer begraven, ende het mijsken een jaer tevooren. 

blz. VIII Den 10 Sept. nae de ouwe stijl anno 1628 in Utrecht tuschen 
negen ueren ende halff thien is mijn lieve huysvrou Petronella 
van Vorst verlost van een jonge kloecke dochter, wij woonende St. 
Jeronijmus op die Nieuwe gracht, Het kint is gebooren slaende 
het quartier nae negen ueren des avonts op een Woensdach, den 
20/10 september anno 1628, ende is gedoopt den 24/14 september in 
den Dom van Dominus Veaming ende is genaempt (Maria Martens) 
de getuygen sijn geweest de grootmoeder Geertruijdt van Vorst, 
de Oom Andries van Vorst, ende mijn broeder Daniel Martens. 
Ende is overleden den 28/18 september Donderdagh s'nachts tuschen 
twaelff ueren ende halff een anno 1628 in Utrecht. Leyt begra
ven in de Buerkerck int die kelder van Monfrere Van Hilten. 

Den 1 April oude stijl anno 1630, tuschen donderdagh ende 
Vrijdagh in de weeck nae Paeschen s'nachts ontrent het quartier 
nae twaelf uren is mijn huijsvrou verlost van een zoon in Utrecht, 
nae dat sij in een sware sieckte gelegen hadt van Carsemis tot 
Paeschen toe, is seer haestigh ende spoedigh verlost in de pre
sentie van een vroetvrou ende een nicht Zelms de welcke bij haer 
waeckte ende ons soontie is gedoopt op Sondagh tuschen tien 
uren ende elf in den Dom ende wierdt genaempt Everardt nae 
mijn huijsvrouw zaligers Vader, den 4 April anno 1630 in Utrecht 
heeft den Heyligen doop ontgangen van Dominus Donganus. De 
getuijgen sijn geweest Monfere Anthonie van Hilten, Monfere 
Adolf van Vorst, Professor, mijn suster Catharina van Hengelen 
de welcke over den Heyligen doop gestaen hebben. 

blz. IX Anno 1634 den 19 September nieuwe stijl tot Vlissingen ben ik 
getrout met juffrou Jacoba Lampsins jonge dochter in de oude 
kereke tot Vlissingen s'mergens te acht ueren ende mijn bruiloft 
werdt gehouden tot moije Maijcken Lampsins inde Hellebardier-
straet. 

Op den 2e Augusti oude stijl anno 1634. Benck tot Utrecht pu-
blieckelick aengenomen tot het diaeckensampt inden D o m so tot 
bediening van het He quartier der armen. 

Op den 24 Junij 1635 oude stijl tot Utrecht wonende op het 
Oude Kerckhoff int huijs van Seigneur Gabrij, is mijn huijsvrou 
Jacoba Lampsins verlost op wonsdach s'mergens omtrent half-
vijven van een jonge dochter: dewelcke op den 25 Junij wesende 
donderdach is gedoopt inden Dom van Domino Breijerio, ende ge
naempt Maria, alwaer getuijgen van sijn mooije Maijcken Lampsins 
tot Vlissingen, maseur van Roubergen ende monfrere Anthoni van 
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blz.X 

Anno 1602 

Anno 1603 

Anno 1605 

bh. XI 

Anno 1618 

Anno 1630 

Anno 1635 

Hilten, secretaris, ende op den 29 Augustij 1638 ben ick tot 
Utrecht bevesticht als ouderlingh inden Dom ende in mijn absen
tie in Zeelant sijnde daertoe genomineert. 

Op den 3 September 1639 is tot Utrecht gehouden een Sinodus 
provinciaal alwaer ick als ouderlingh op ben gecommiteert, out 
sijnde 36 jaren. 

Carel Martens, is gebooren den 25 Januari] anno 1602, s'nachts 
% uers voor 12 uren, daer getuijgen van waeren Guilliam de wijse 
ende Jonas Thomas ende Beertien Bachers. 

Sara Martens, is gebooren den 6 December s'nachts omtrent drie 
uren op een vrijdagh. 

David Martens, is gebooren den 20 November s'morgens te half 
vijven in Amsterdam. Den 12 November anno 1612 in Amster
dam is mijn Moeder Maijcken Bacchers gestorven, s'maendach s' 
avonts te half tienen, na dat sij omtrent 5 weecken was cranck 
eeweest ende is m e t poet i forct ? nf r,a^+^r.rar, «^1^+««^^ n H™ *̂*»-̂ ™ 

out sijnde 46 jaren, wert begraven vrijdaghs te 3 uren nademid-
dagh ende leijdt begraven inde oude kerck achter het koor, is ge
storven naet het Hoff van Hollant inde Claverstraet. 

Den 4 December anno 1613, % uurs voor negenen s'morgens op 
een woensdagh sterft ons Vader Hans Martens oudt sijnde 58 jaren, 
nalatende 12 kinderen, 3 voorkinderen ende 9 nakinderen, hadde 
12 weeken kranck geweest, leijdt begraven inde oude kerck achter 
het koor, ende wiert saterdaghs nae de middagh ten 2 uren begra
ven, was gebooren den 20 Junij in Antwerpen anno 1555, leijt 
tot Amsterdam begraven, is gestorven inde Calverstraet, naest het 
Hoff van Hollandt. 

Anno 1617 den 1 Januarij s'morgens te 4 uren op een sondagh 
is gestorven Hester Martens mijn suster, met een goet verstandt 
liet 3 kinderen nae, was oudt 29 jaren, wiert begraven s'woensdagh 
te 2 uren, inde oude kerck voor de preeckstoel tot Amsterdam. 

Den 27 Februarij is gestorven ons zuster Susanna Martens, op 
een Dijnsdagh namiddaghs te twe uer met goet verstant gerust, 
nalatende 4 kinderen, oudt sijnde 29 jaren, wierdt begraven vrij
dagh s'namiddaghs in de oude kerck achter het Coor tot Amster
dam. 

Den 4 September, is gestorven ons halve broeder Hans Martens, 
op wonsdagh binnen Maestricht na dat hij van de Stadt Thienen 
op een karre nae mastricht rijsde, overvallen van een flauwte, 
sonder eenigh teken van hem gevende is gerust voor de harre-
bergh op het straet, de wijl men hem niet begeerde te logieren is 
in sijn huijsvrouws armen gerust, soo dat het doot lichaem tot 
vijfmael van de papen is gearresteert ende met geit met haer af-
gemaeckt sijnde, is begraven opt kerckhoff van Sinte Quintijn een 
half uer buijten Maestricht daer men die van de pest sterven ge-
woonlick is te begraven. 

Den 24 September is gestorven binnen Amsterdam onse halve 
suster Maijcken Bacchers op maendach s'avonts te negen ueren met 
goet verstant ende in den Heere vromelijck overleeden, naelaten-
de vier kinderen ende is in ons vaders gracht in de oude kerck 
begraven. 
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Anno 1639 Op den 21/31 Januarij 1639 wesende maendach s'avonts ontrent se
ven uijren, is binnen Utrecht naer een sieckte van 14 weecken in de 
Heere seer Christelick gerust, onse goede suster Johanna Mar
tens out sijnde 39 Jaren, huysvrou van frère van Hüten, met 
goede kennise ende verstant naerlatende drie dochters ende een 
soon genaempt Jacob: is op den 29 Januarij 1639 Oude stijl be
graven in de buerkerck binnen Utrecht. 

bh. XII 

Anno 1640 

Anno 1645 

blz. XIII 

Op den 12 Junius 1640, sijnde Diensdach 's nachts een quartier 
uers voor twaelf uren en binnen Amsterdam inde vergulde Fortuijn 
opt water, naer een langhdurige terende sieckte in den Heere 
seer verstandelijck ende ernstelijck gerust onse suster Abigael Mar
tens, huysvrou van Marten van Halewijn met goede kennisse ende 
verstant naer latende 2 dochters ende een soon Marten ende is op 
den 16 Junij 1640, tot Amsterdam begraven in de Heijlige steekerck 
bij het portael. 

Op den 28/18 April 1645 sijnde Vrijdach smergens te half vier ueren, 
is ten Huyse van maseur Sara Martens, in de Gasthuys steegh 
wonende tot Amsterdam, met goet verstant ende seer christelijck 
inden Heere gerust, naer dat hij 4 dagen aen een pleurig seer 
pijnlijck hadde te bedde gelegen, ons broeder Daniel Martens, 
out sijnde 48 jaren 7 maenden ende 7 dagen, in onser aller pre
sentie ende is den 1 Maij 1645 nieuwe stijl begraven inde Suijder 
Kerck, bij sijn Huysvrou saliger Geertruydt gestorven aen een 
geraecktheijt. 

Anno 1630 in Jannuario 

De middelen van mijn Cappetael in Contante. 
Onder de H.H. Staten van Utrecht op losrenten ge-
gegeven de somme van Anno 1627 den 12 septem
ber 
waer van sijn 4 brieven elck van 1600 gl. nogh on
der Monfere van der Helst staet op losrenten vol
gens sijn obligatie 
Mijn 1/12 part int huys den Otter op het water met 
het achterhuys bedraecht voor mijn deel 

Somma 
Mijn Jaerlixse renten beloopen 
de HH. Staten van Utrecht betalen 
Monfere van der Helst ende mijn broeder Daniel 
Martens 
Het huys den Otter van mijn 1/12 part beloopt 

6400-0-

5200-0-

2300-0-

13.900-0-

400-0-

324-0-
100-0-

g. 824-0-

blz. XIV 

Anno 1648 Op den 2 Meert anno 1648 Nieuwe stijl s avonts te 
acht uren is Maseur Sara Martens weduwe van 
Jacques van Halewijn binnen Rotterdam tot haer 
getroude dochter Rijsers, naer 14 dagen aen een 
uytterende sieckte te bedden gelegen hebbende met 
goet verstant in presentie van alle hare kinderen in 
den Heer gerust, Is op den 7 Meert op Saterdach 
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biz. XV 

Anno 1625 den 

biz. XVI 

biz. XVII 

daeraen volgens in de nieuwe kerck, tot Amsterdam, 
int Noorden dicht aent portael, in onser aller gracht-
steede bij haer man saliger begraven: gelijck met het 
kraemkint van neef Johannes Rijser apotecquaris 
tot Rotterdam haer swaeger. 

Onder monfrere van der Helst staet van mijn capi
t a l g. 7803-4-10 
Onder Daniel Mostert staet g. 2813-2-
Onder Steven oom staet oock g. 2813-0-2 
Nogh onder monfrere van der Helst wegens de win-
ckelneringe voor 2000 guldens capitael ingekoomen g. 2938-14-
Het huis Den Otter voor mijn 12 part getaxeert op g. 2283-0-

Somma g. 18690-18-

Intrest van die Gls 16.367-17-2 
bedraecht int jaer à 6 guldens 5 stuivers de 100 gul
dens g. 1022-If 
De huer van het huijs den Otter taxeert op suijver 
ê e l t g. 100-0-

14 

g. 1122-18-8 

De onkosten van mijn huysvrouws luijermant toe
gerust in Utrecht anno 1628. In Julio bedragen in 
alles, als hieronder volcht 
Een wit teenen kraemstoel; een wiegh een luijer
mant ende baeckermadt te Leyden gecocht costen 
nogh drie kinderedeeckentiens te Leyden betaelt 
Een kinder beddetien om in die wiegh te leggen 
cost 
aen pislappen, luyeeren, borstrockiens etc. te Utrecht 
tot Foijers 
aen cantiens, linnewat. caemerixs doeck voort kint 
betaelt 
buijten 'tgene dat mijn huysvrouw van haer lijwat 
daertoe nogh gedaen heeft een groen laecken schudt 
ende dat daer toe hoort 
een kinder pappottie van tin gemaeckt cost 
een silver lepeltie daer toe gecocht cost 
ander halff dosijn servetten te Amsterdam betaelt 
een roodt gebreydt hemtrockien cost 
aen de meydt voor boyenbroot gegeven 
aen de craembewaerster voor 4 weecken betaelt 
vereert voor de klederen van ons kintie saliger 

onkosten van mijn promotie binnen Leyden den 
8 Juni anno 1627 betaelt. 
Voor het eerste examen aende facultijt 5 rosenobels g. 46-10 
voor mijn disputatie publieck gedaen cost g. 48-0-
aen mijn Heer Heynsius voor mijn promotiebrieff g. 11-6-
de knecht van Heynsius g. 1-10-
aen mijn promotor Cuneus g. 18-12-
aen die pedellen e. 18-0-

40-0-
4-10-

5-15-

35-11-

53-3-

21-3-
0-14-
2-15-
13-12-
2-2-
2-2-
8-0-
3-0-
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de onkosten van die maeltijt van 3 daeghen g. 331-7-
aen mijn doctors ringh g. 35-0-
aen 2 knechts voor het dienen van de maeltijdt ge
geven g. 10-0-

Somrna g. 520-5-
den 25 Juni betaelt alle mijn reeckeningen binnen 
Leyden 1627 
aen de sneyder Jacques Baelde betaelt g. 62-10-
aen de hoedestoffeerder betaelt 
aen mijn schoenmaecker Michiel 
aen mijn bocckebinder 
aen Elsevier de boeckverkooper 
aen Doctor Moerberghen 
aen onkosten van aen zee geweest 

98-0-
36-5-
34-0-
22-10-
14-0-
5-0-

g. 272-5-

blz. XVIII Aen meester Aernt van Buchel mijn huijsvrouwe oom hebbe ick 
betaelt de som van 300 guldens -0- ende nogh 9 guldens -0- van 
verloopene renten de 18 Meij oude stijl anno 1628. In Utrecht die 
mij tot laste van de voochden van mijn vrouw waeren ogeleijdt, 
tot voldoeninghe van mijn huijsraets schult cedulle soodat nogh 
aen onse oom resteert te betaelen de somme van 400 guldens 
0- ofte de rente tot 5yz sjaers dewelcke renten sijn ingegaen den 
1 Maij 1628 volgens de obligatie hier van gemaeckt ende nogh 
met 16 guldens 10 (stuivers) van verloopene renten. Deze 16 gul
dens 10 (stuivers) sijn geeffent met onze oom, soodat hem nu 
niet meer resteert te betaelen van de renten van 400 guldens tot 
5% percento. Bedraecht jaerlijxs 22 guldens -0- het welcke ingaet 
den lesten Juli anno 1628, gelijck volgens d'obligatie hiervan sal 
blijcken. Deze vierhondert gulden hebbe ick aen oom van Buchel 
betaelt in Utrecht de 20 Maij oude stijl ende daer beneffens de 
rente dewelcke beliepen 18 gulden 10 stuivers, soo dat wij nu in 
alles met hem effen sijn. 

(onleesbaar) 

Ontfangen de 18 Maij anno 1629 oude stijl in Utrecht van suster 
Zibilla 100 gulden, waarbij sij nae het jaer noch 50 gulden moet 
bijleggen tot betalinge van een jaer montcosten, welcke jaer be
gint integaen int eerst van Maij 1629 ende expireert anno 1630 -
welcke 150 gulden te vollen betaelt sijn voor een jaer montkosten 
ende gaet wederom in anno 1630 den 1 Maij. Den 12 Meert anno 
1630 in Utrecht 

biz- XIX Den 1 september anno 1630 oude stijl in Utrecht ontfangen van 
suster Zibilla de somme van 100 gl 0- welke hondert gl. wij als 
het jaer van haer montkosten sal voorbij sijn, daermede sullen 
effen reeckenen ende mij met dit verschooten geit betalen ende 
sal haer terwijle hier van renten geven, nogh heeft suster Zibilla 
mij voor deze 25 gl. aen geit verschooten hetwelcke haer in be
talinge van haer montkosten te goet sal koomen in junio 1630 in 
Utrecht. Den 6 meij van haer nogh ontfangen aen geit 25 gl., 
soo dat sij mij haer geheel jaer mondtkosten heeft betaelt de 
somme van 150 gl. tot den Ie meij anno 1631. In Utrecht oude stijl. 

Anno 1631, den 10 november oude stijl in Utrecht ontfangen van 
suster Zibilla de somme van 100 gl. hetwelcke haer tot afreke-
ninghe van haer jaer montkosten daernae sal strecken 40 rijx-
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blz. XXIII 

Anno 1627 den 
12 September oude 
stijl in Utrecht 
beleijt 6400 gl. 
ende den 17 July 
anno 1633 
In Utrecht, een van 
deese vier 
renthebrieven heb 
ick getransporteert 
op Fl oris Uitten 
Enghe. 

XII Marty anno 
1628 

den XII September 
1628 in Utrecht 
oude stijl 

den 12 Martij anno 
1629 in Utrecht 

daelders, maken 100 gl. ende den 1° mey anno 1632 mijn noch be-
taelt aen gelt de somma van g. 50-0- ende heeft haer jaer mont-
kosten betaelt van het jaer 1631 tot het jaer 1632 tot den l e mey. 
In Utrecht in alles aen mij betaelt g. 150-0-

Anno 1633 den 15 mey oude stijl in Utrecht ontvangen van suster 
Sibilla van Vorst haer jaer montkosten verteert anno 1632. In 
Utrecht monterende de somme van ƒ 150-0- ende ben hier van 
voldaen. 

Anno 1634 hebbe ick aen maseur Sibilla van Vorst vereert haer 
jaer montkosten om dat dat sij mijn huys eenighe jaeren had waer 
genomen ende opgehouden. 

pro memorie. 

blz. XX, XXI, XXII blanco 

Aen mijn Heeren de Staeten van Utrecht den 12 September oude 
stijl Anno 1627 op losrenten tot mijne profijte tot 6J4 t 'hondert ge
geven g. 6400-0- dewelcke te Amsterdam in Banco van mijn Heer 
Mr. Nicolaes Berck sijn ontfangen volgens sijn obligatie mij hier 
van bij provisie tot dat de geseegelde brieven die ick ontfange 
hebbe van de welgemelten heeren Staten sullen geschreven sijn 
ende een obligatie met sijn eijgen handt onderteyckent selfs ge
geven heeft den 26 Novembris anno 1627. In Utrecht hebbe 4 
gesegelde brieven vande Heeren Staten van Utrecht ontfangen 
elck van 1600 gulden elck 100 gulden sjaers. 

Ontfangen bij mij ondergeschreeven uyt handen van monfrere van 
Hilten, (dewelcke het van mijn Heer Mr. Nicolaes Berck ontfan-
ger van de generale middelen van de Edel Mogende Heeren Sta
ten s'Lants van Utrecht heeft ontfangen) de somme van g. 200-0-
over een halff jaer losrenten mij verscheenen den XII Marty anno 
1628 tot Utrecht oude stijls Carolus Martinus I.V.D. 

Ontfangen bij mij ondergeschreeven uyt handen van Monfrere van 
Hilten de somme van vier hondert guldens in alles, weer een 
jaer losrente mij verscheenen den XII Martij voorleden, ende 
verschijnende den XII September naestcommende, tot laste van 
het comptoir van de generale middelen van de Edele Mogende 
Heeren Staeten t'Landts van Utrecht, tot Utrecht den XVI Augusti 
anno 1628 oude stijl. 

Carolus Martinius I.V.D. 

Ontfangen uyt handen van monfrere van Hilten, die het voor mij 
van den ontfanger Berck had ontfangen de somme van 200 gul
den 0- van een halff jaer losrenten vervallende de 12 Meert, op 
het cantoor van de Staten van Utrecht, hier sijn afgetrocken de 
onkosten van 4 besegelde brieven stuck tot 36 stuyver t'samen 
7 gulden 4 stuyver waer van ick bekenne voldaen te sijn, ende 
heb hier van mijn quitantie hem gegeven. 

Caroli Martini. 

blz. XXIV 

Den 12 September 
1629 oude stijl 
in Utrecht 

Ick ondergeschreeven bekenne mits desen ontfangen te hebben 
uit handen van monfrere van Hilten, dewelcke het voor mij ont
fangen heeft van Meester Nicolaes Berck ontfanger van de gene
rale middelen der Edel Mogende Staten van Utrecht de Somme 
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Den 12 Meert 
anno 1630 Oude 
Stijl in Utrecht 

Den 12 September 
anno 1630 in 
Utrecht 

den 12 Meert anno 
1631 Oude stijl 
in Utrecht 

bh. XXV 

den 12 September 
anno 1631 in 
Utrecht 

den 12 Meert anno 
1631 in Utrecht 

anno 1632 in 
Utrecht 
den 12 September 

Anno 1633 
den 12 Martij 

van 200 gulden 0- van weegen een halff jaer losrenten dewelcke 
verscheenen sijn den 12 September anno 1629 In Utrecht. T'oir-
conde desen heb ick dit onderteekent den 7. September 1629. 
Carel Martens. 

Ontfangen uit handen van Monfrere van Hilten, dewelcke het 
voor mij ontfangen heeft van Meester Nicolaes Berck ontfanger 
van de generale middelen der Edel Mogende Staten s lants van 
Utrecht, een half jaer losrenten de Somme van g. 200-0- de
welcke ick ontfangen heb den 5 April anno 1630 in Utrecht. 

Ontfangen uijt handen van monfrere van Hilten dewelcke het 
voor mij heeft ontfangen van Meesier Nicolaes Berck ontfanger 
van de generale middelen der Edel Mogende Heeren Staten 's 
lants van Utrecht een half jaer losrenten, beloopende de Somme 
van 200 gulden dewelcke ick ontfangen heb den 24 September anno 
1630 in Utrecht Oude stijl onderteeckent Carel Martens. 80 rijx-
daelders. 

Ontfangen uijt handen van Monfrere van Hilten dewelcke het 
voor mij heeft ontfangen van Meester Nicolaes van Berck ont
fanger van de Generale middelen der Edel Heeren Staten s'lants 
van Utrecht een half jaer losrente beloopende de somme van 
200 gulden ende in gelde ontfangen 100 hollantse twe guldens, 
welcke somme ick ontfangen heb den 23 Januarij Oude stijl anno 
1631 in Utrecht. 

Onderteekent 
Carel Martens. 

Ick ondergeschreve bekenne ontfangen te hebben uijt handen van 
Monfrere Anthoni van Hilten (dewelcke het voor mij heeft ont
fangen van den heere Meester Nicolaes van Berck, ontfanger van 
de generale middelen der Edel Mogende Heeren Staten s'lants van 
Utrecht) een half jaer losrenten, beloopende de Somme van 200 
gulden vervallen sijnde den 12 September anno 1631 welcke somme 
ick hebbe ontfangen den 24 September Oude stijl int jaer 1631. 
In Utrecht Carel Martens. 

Ontfangen uijt handen van Monfrere Anthoni van Hilten, de
welcke het voor mij heeft ontfangen van de heer Philips Ram, 
ontfanger van de generaele middelen der Edel Mogende Heeren 
Staten s'lants van Utrecht, een half jaer losrenten, beloopende 
de Somme van 200 guldens welcke somme ick hebbe ontfangen 
den 17 Meert Oude stijl anno 1632 in Utrecht. 

Carel Martens. 

Ontfangen uijt handen van Monfrere van Hilten dewelcke het 
voor mij ontfangen heeft van Philipp Ram, ontfanger van de 
generale middelen der Edel Mogende Heeren Staten s'lants van 
Utrecht, een half jaer renten monterende de Somme van 200 gul
den, welcke somme ick hebbe ontfangen den 1 September Oude 
stijl anno 1632 in Utrecht. 

onderteekent Carel Martens. 

Ontfangen uit handen van Monfrere van Hilten dewelcke het 
voor mij heeft ontfangen van de weduwe van Philip Ram, ont
fanger van de generale middelen der Edel Mogende Heeren Sta
ten s'lants van Utrecht, noch een half jaer losrenten monterende 
de somme van 200 gulden dewelcke somme ick ontfangen heb 
den 19 Meert Oude stijl anno 1633. 

Carel Martens. 
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biz. XXVI 

Anno 1633 

Den 12-September 
anno 1633 

den 12 Meert 

In Utrecht de 17 July oude stijl, heb ick een van dese vier renthe-
briven volgens ons contract getransporteert op de gewesene ont-
fanger der gebeneficieerde goederen Floris uit den Enghe, soo 
dat ick nu s'jaers maer 300 gl van renten sal ontfangen op het 
comptoir van de generale middelen s'lants van Utrecht. 

in Utrecht ontfangen uit handen van de Weduwe Ram de somme 
van 200 gl losrenten actum den 17 October anno 1633 in Utrecht. 

Carel Martens. 
Ontfangen uit handen van mijn Heer Asch van Wijck ontfanger 
van de generale middelen s'lants van Utrecht een half jaer los-
renthen, monterende de somme van 200 gulden, ende is dit half 
jaer losrenthen bij anticipatie ontfangen door abuijs van den blaf-
fart, actum den 17 October anno 1633 in Utrecht bij mij onder-
teeckent, Carel Martens. 

blz. xxvn 
Anno 1634 

Anno 1635 
12 Meert 

12 September 

1636 
12 Meert 

den 28 October 1634 ontfangen uit handen van den scholaster 
Jacob van Asch van Wijck 12 September de somme van 200 gl, 
in volle betalinghe van een half jaer losrenthen verschenen sijnde 
den 12 september 1634. 
de somme van g. 200-0-

Carel Martens. 
Ontfangen op den 10 February 1635 tot Utrecht uit handen van 
de Heere scholaster Jacob van Asch van Wijck ontfanger van de 
generale middelen de somme van g. 200-0- in volle betalinghe 
van een half jaer losrenthen verschenen den 12 Meert 1635. 

Carel Martens. 

Ontfangen op den 24 October 1635 tot Utrecht uit handen utsupra 
de somme van g. 200-0- in volle betalinge van een half jaer los
renthen verschenen den 12 September 1635. 

Carel Martens. 

Op den 20 Martij 1636 noch ontfangen vande Heere Deecken 
Wijck een half jaer losrenten verschenen den 12 Meert 1636 g. 200-0-

C. Martens. 

blz. XXVlil 

Anno 1636 

Anno 1637 

Anno 1638 

Op den 18 January 1637 ontfangen van de Heer Jacob van Asch 
van Wijck ontfanger van de generale middelen s'lants van Utrecht 
de somme van g. 200-0- van een half jaer losrenthen verschenen 
den 12 September 1636 actum Utsupra Carel Martens. 

Op den 5 April 1637 ontfangen van de Heere Deecken Wijck etc. 
ontfanger voorschreven de somme van g. 200-0- in volle betalinge 
van een half jaer renten verschenen den 12 Meert 1637 Actum Ut
supra Carel Martens. 
Op den 15 September 1637 

Ontfangen van de ontfanger Wijck etc. de somme van g. 200-0-
in voldoeninge van een half jaer losrenthen verschenen den 12 
September 1637 tot Utrecht Carel Martens. 

Op den 11 Meij 1638 
Ontfangen vande ontfanger Wijck de somme van g. 200-0- in volle 
betaling van een half jaer losrenten verschenen den 12 Meert 1638. 

Carel Martens. 
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biz. XXIX 

Anno 1638 

Anno 1639 

Anno 1640 

Anno 1641 

Op den 19 September 1638 ontfangen van de heere ontfanger 
Jacob van Asch van Wijck etc. de somme van twee hondert gulden, 
in voile betalinge van een half jaer losrenten verschenen den 12 
September 1638 Carel Martens. 

Op den 31 October 1639 ontfangen van mijn Heere Wijck etc. de 
somme van vier hondert gulden in betalinge van een jaer losrenten. 
verschenen den 12 september anno 1639 tot Utrecht. 

Carel Martens. 

Op den 1 Augusti 1640, ontfangen van mijnheer Wijck de somme 
van vier hondert gulden, in voldoeninge van een jaer renten ver
schenen den 12 September anno 1640. 
-400-.- Carel Martens. 
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's-Hertogenbosch 65. 
Hillegom. Hillegont 43. 
Hoed 55. 62. 63. 65. 73. 75. 79. 80, 86, 
91. 
Hoededoos 86. 
Hoedenmaker, -stoffeerder 41. 44, 45, 
49, 54, 73, 80, XVII. 
Hoen 5, 63. 
Hoenderkot 4, 86. 
Hof van Utrecht 3. 
Holland zie el. Hollandse —. 
Hondehok 79. 
Honselaarsdijk 73. 
Hoogleraar 6, 46, 48, 56, I, IV, VIII. 
XVII. 
Horde 63. 
Hospita (ook juffr. Saartie van Ceulen, 
Zaertie) 7. 10. 14. 42. 43. 46. 47, 48? 52. 
Hout 5. 45, 46, 64, 76, 80, 94. 
Hovenier zie tuinman. 
Huik 76. 
Brabantse — 55. 
Huis. 
te Amsterdam. 
In de vergulde Fortuijn. 
Op 't Water ( = Damrak) XII. 
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naast het huis Hoff van Hollant in de 
Kalverstraat X. 
In de Cat op de Dam V. 
In den Otter. 
Op 't water ( = Damrak) 23, 24, 25, 26, 
27, XIII, XV. 
te Utrecht. 
aan de Kromme Nieuwe Gracht (ook 
huisgeld of huishuur betaald aan Man
che Bruyninxs, onze huisvrou) 22, 64, 
65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 
81, 84, 85, 87, 89, Vi l , VIII. 
te Vlissingen. 
in de Hellebardierstraat van Lampsins. 
onbekend in welke plaats. 
Huys ter Harte 43. 
Huys ter Nes 44. 
(beide zijn verm. herbergen). 
In de Kat 6. 
In 't Lam (verm. Utrecht) 55. 
zie ook brouwer, herberg, huur. huis-. 
Huis. op — passen 69, XIX. 
Huisarmen zie huysarmen. 
Huisgeld (belasting?) 22, 65, 71, 73, 75, 
77, 79. 
Huishoudgeld 5, 68. 
Huisraad 3, 53, 89. 103, XVIII . 
Huur zie huis te Amsterdam In den Ot
ter. 
huis te Utrecht de Kromme Nieuwe 
Gracht. 
meid. loon van —. 
schuit, huur van een — 
wagenhuur. 
Huwelijk zie bruiloft, 
familie Martens 
familie Van Vorst. 
Huwelijk van Lijsbeth 41. 
Huysarmen 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70. 71. 
72. 73. 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 88 
91. 94. 
zie ook gift. 

Usselstein 91. 
Ijzerwerk 3, 54. 
Impost zie accijns. 
Inktkoker 4, 82. 
Inneming van 's-Hertogenbosch 65. 

Jacht (boot) 44. 
Juwelen I. 
zie ook agaat, parel. 
Juwelier 92, 93. 

K zie ook C. 
Kaarsen 41, 45, 46. 62, 65, 69. 79, 

Kaarsenmaker 75. 
Kaart 3, 4, 56, 77. 
Kaart van het Sticht en de drie rivieren 
65. 
Kaart van de wereld 4. 
Kaas 72. 
schapekaas 72, 76, 78, 81. 
Kabuus (voorraadmandje) 56. 
Kaffa 75, 79, 87, 88. 
Kaffawerker 79. 
Kam 86. 
Engelse — 76. 
Kamdoek 48. 
Kamer, reparatie in — 46. 
Kamerijk zie doek. Kamerijks — 
lijnwaad, Kamerijks — 
lob, Kamerijkse — 
Kan 54, 81, 86. 
Kanarie 41. 
Kandelaar 53. 
Kaneel 75. 
Kannebord 3, 4. 
Kannon 71. 
Kant 6, 14, 45, 46, 63, 64, 71, 74, 76, 77, 
78, 79, 83, 86, 87, 91, XVI. 
ook als bijv. naamw. bij b.v. lijnwaad. 
Kantwijffie 87. 
Kapstok 43. 
Karsay 88. 
Kast, kasse 3. 
Kast, lijnwaad — 54. 
Kerk. 
te Amsterdam. 
H.H. Steekerk XII . 
Oude Kerk X, XI. 
Zuiderkerk XII. 
te Delft. 
Nieuwe Kerk III. 
te Leiden. 
Hooglandse Kerk ( = St. Pancraskerk) 
II, III. 
St. Pieterskerk IV. 
te Utrecht. 
Buurkerk VII, VIII, XI. 
Dom VIII. IX. 
Kerkhof van St. Quintijn te Maastricht 
XI. 
Kermis, 
te Leiden 4. 
te Rijnsburg 42. 
Kers zie boom, kerse—. 
Ketel 55. 
Kettinkje 95. 
Kinderen over wie Carel Martens als ge
tuige of peter heeft gestaan I. 
Kindergoed zie babyuitzet. 
Kip zie hoen. 
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Kist 55. 
zie ook vervoerskosten. 
Klapperman. gift aan — met het kerst
feest 70, 78, 84, 88. 
Kleding 55, 61, 87, 91, XVI. 
zie ook kleed, kleermaker. 
Kleed van kaffa 76, 87, 88. 
van laken 65. 
van satijn 78, 91. 
Turks kleed 74. 
zie ook kleding. 

Kleermaker (ook mr. Hendrick) 41. 44. 
45, 48, 54, 63, 65, 68, 71, 76, 82, 83, 87, 
94, XVII. 
zie ook kleding. 
Kierenmandje 55. 
Klickers 52. 
Klokkenmaker 96. 
Knecht 43, 80, XVII 
— van de Academietuin te Leiden 43. 
— van de buurt 83. 
— van het college (ook Ariaen of 

Adriaan) 43, 48, 72. 
— of bode van de wacht zie wachtlopen 

of lopen van het — 
zie ook bakkersknecht, barbiersknecht. 
Knoop 42, 45, 48, 53, 71, 72. 75. 77. 86. 
Knopenmaker 75, 77, 80, 86. 
Knoppenmaker 44. 
Koek 73, 75, 78, 79. 
Koets 73, 94. 
Koffer 53, 68. 
zie ook vervoerskosten. 
Kok 6, 68, 72, 84? 
Koker 78. 
Engelse — 86. 
Kom 104. 
Konfijt 79. 
Koord 76, 77. 
Kopergoed 54. 
Kortenhoef 73, 77, 81. 
Koudekerke 43. 
Kouseband 71, 77, 83, 87. 
Kousen 41, 42, 44, 46, 48, 61, 64, 73, 75, 
82, 86. 
zie ook onderkousen. 
Kraambewaarster zie baker. 
Kraamstoel 4, XVI. 
Krenten 78, 82. 
Kriek zie boom, kriekeboom. 
Krokus 75. 
Kruiden 63. 
Kruidenier 19. 
Kruidnagel 75. 
Kudelstaart, Kuijlsteert 43. 
Kussen 53, 54, 55. 

Laarzen 65, 71. 
Ladder 63. 
Laken 53, 63. 
Engels — 79. 
zie ook kleed van laken, mantel van 
laken. 
Laken, slaaplaken 55. 
Laeckenschirt 6. 
Laeckenschudt XVI. 
Lakenverkoper 63. 
Lakenverkoopster 55. 
Lamoen 71. 
Lamp 56. 
Lamsbout 86. 
Lancet 86. 
Land. aankoop en transport van — 4. 5, 
21. 
Lantaarn 62, 78. 
Lapis bezoar orientalis 93. 
Latijn 78. 
Leeuwerik 80. 
Leertje zie ladder. 
Leghoender zie hoen. 
Leiden 4, 7. 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 
21, 41-56 passim (Martens woont te Lei
den) en speciaal 41, 32, 43, 44, 45, 46, 
48, 52, 54, 55, 56, 61, 64, 65, 68, 69, 70, 
72, 73, 75, 77, 81, 83, 86, 93, I, II, III, 
IV, XVI, XVII. 
Leiderdorp 45, 46. 
Lek 42. 
Lekkerkerk 42. 
Lemmet 6, 48. 
Lepel 4. 64, XVI. 
Levensonderhoud, kosten van — 7, (Jffr. 
van Ceu len . . . ) 10, 14. 46, 47, 52, I, 
XVIII, XIX. 
Lijfrente 69. 73. 77, 81. 
Lijnwaad 44, 53, 54, 55, 64, 67, 69, 71, 
74, 86, XVI. 
Alkmaars — 64. 90. 
Fries — 77. 
Kamerijks — 6. 
Lijnwaadkast 54. 
Lijnwaadmand 55. 
Lijnwaadverkoopster (ook Martijntie, 
Lijsebet Martens) 44. 45, 53, 54. 55. 
Lijnwaadwinkel 44, 45, 54. 
Lijst 54, 55. 64. 65. 72. 74, 84, 88, 89, 97, 
99, 103. 
Lijsterbeijen 45. 
Lijsterbogen 45. 
Lint 45. 55. 63, 70, 77, 91. 
Frans — 87. 
Lob 44, 45. 46, 53. 
Kamerijkse — 21. 
Lobbeijzer zie plooiijzer. 
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Londen zie bier. Londens — 
Losrenten voor zuster Josina 73, 81. 
Luier 5, XVI. 
Luiermand 4, 5, 6, XVI. 
Luit 4L 
Leraar in het luitspel 42, 43. 

Maaltijd 44, 48, 72. 
welkoms— 87. 
promotie— 16, XVII. 
Maarsen 4, 5, 21. 
Maastricht XI. 
Machaier 53. 
Majolica 53. 
Mand (benne, eiermand, kabuus, kle
ren—, laken—, lijnwaad—. naaimand.) 
55, 56. 
Mantel van laken 21. 
Marseille 74. 
Marienburg. Convent van — te Soest II. 
Maselijn 79. 
Matras 82, 85. 
Mede. mee 69, 74, 75. 78, 79, 82, 87. 
Meid 4. 43. 48, 52. 54. 62. 64. 67, 68, 69, 
70. 71, 74. 75. 76, 78, 79. 80. 81. 82. 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, XVI. 
lijfrente voor — 69, 73, 77, 81. 
loon van — 64, 68. 71. 76, 80, 84, 85. 86. 
verwanten van — 62. 79, 82. 83. 91. 
zie ook meysens. 
mes 6. 44, 53, 73, 82, 85. 
mest 54. 75. 

Meysens 42, 45, 48. 64. 65. 72. 73, 78, 
88, 91. 94. 
zie ook meid. 
Middelburg 104, V. 
Mof 87. 
Momber. 
zie voogden, geld ontvangen van —. 
Mondkost zie levensonderhoud. 
Muts 71. 74, 79. 
Muziekboeken 48. 

Naaikorfje 55. 
Naaister (ook Gritie Aers) 5, 70, 74. 
Nestel 76. 77. 
Neusdoeken zie zakdoeken. 
Noorderkwartier 73. 
Noordzee 45, XVII. 
Noppien 94. 
Notaris 90. 94, 95, 97. 
Noten (nootmuskaat?) 75. 

Octrooi 61 
Oester 46, 

, 94. 
71. 

Olie 75, 82. 
Ommegelden 55. 
Onderkousen 48, 64. 
zie ook kousen. 
Onderlage 3. 
Ontvanger van de gebeneficieerde goe
deren, benoeming tot — II. 
Ontvanger van de generale middelen van 
de Staten van Utrecht XXIII-XXIX pas
sim. 
Oostzaan, Oostsane 69. 
Ossevlees 62. 65, 69. 74, 78. 
Ouderling, benoeming tot — IX. 
Overschoenen zie galossen. 
Overlijden I. 
zie ook familie Martens, familie Van 
Vorst. 
Overtrek 5. 

Paard, paardrijden 6, 43. 
Paardetandsbeen (tandprothese van —) 
79. 
Pakje 46. 
zie ook brief. 
Palts zie aalmoes voor predikanten uit 
de —. 
Pander 105. 
Panneel 54, 72, 74. 
Pappot 6, XVI. 
Paranimf zie promotie. 
Parel 92, I. 
Paste 6, 72. 
Patrijs 85. 
Pedel 46, XVII. 
Pekton 65. 
Pennemes 82. 
penning 200e 26. 
Penning 1000e 15. 
Penningen in Breda geslagen 43. 
Peper 75, 82. 
Pers 54. 
Perzik zie boom perzikeboom. 
Peter zie kinderen over wie Carel Mar
tens als getuige of peter heeft gestaan. 
Peterseliezaad 5. 
Pillegaaf. — gift zie doopgeschenk. 
Pillen 75, 85. 
Pislap XVI. 
Plaat(je) 56, 67, 78, 82, 84. 
Plooiijzer 55. 
Poeder 77. 
Poedersuiker 69, 78. 
Ponietten 53. 63. 74. 76, 78. 
Portret 55, 63. 64, 72. 74, 103. 
Pot 43, 45, 69, 91. 
zie ook pappot. 
Poveresten 44. 

216 



Predikant uit de Palts 66. 
Prent 63, 64. 
Priem 82. 
Procureur 19. 
Professor zie hoogleraar. 
Promotie 16, II, XVII. 
Promotor zie promotie. 
Provinciale synode IX. 
Pruim 78, 82. 
zie ook boom. pruimeboom. 
Put 77. 

Raadsheer 27. 
Rabatten 86. 
Rabattendoos 86. 
Rector magnificus 46. 
Reis, uitstapje 5, 6, 9, 41, 42, 43. 44. 45. 
46, 48, 61, 64, 65, 68. 71, 72. 73. 75. 76. 
77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 
XVII. 

Rekenen zie cijfermeester. 
Rente zie lijfrente, losrente, rentebrieven. 
Rentebrieven XXIII, XXVI. 
rente daarvan XXIII-XXIX. 
Rentmeester van het convent van Ma
rienburg te Soest II. 
Rhenen 81. 
Rijn zie wijn, Rijnwijn. 
Rijnsburg 42. 
Rijrok 81. 
Rijst 69. 73. 77. 
Rijtuig zie koets. 
Ring 62, I, XVII. 
Rivieren 65. 
Roeiboot 73. 
Rolkoesie zie koets. 
Roos voor kouseband 77. 
Rotterdam 42, 67, XIV. 
Rotting 82. 
Rouen 74. 
Rouwkleding 91. 
Rouwmantel 68. 
Rozijnen 71. 
Rustenburgh 43. 

Sabelrant (bont) 87. 
Satijn 6, 17. 53. 
Schaal 52, 86, 96. 
Schabel zie voetenbank. 
Schapekaas zie kaas. schapekaas. 
Schar 69. 
Schede 44. 53, 69, 85. 
Scheermes 86. 
Schelvis 45. 46. 
Scheren 3. 42. 46. 64. 67. 71. 76. 80, 86, 
93. 95. 96, 97, 98. 

Schilder, kunst— 55. 64. 72, 93, 97, 193. 
Schilderij 64. 79?, 84, 88, 89, 93, 97, 103. 
zie ook ets, portret, prent. 
Schipper (ook Lenert Willemss) 3, 65. 
69. 72. 
Schoenen 6. 41. 42, 43. 45. 46. 48, 52. 
zie ook galossen, schoenmaker. 
schoenmaker (ook Hendrick Barents, 
Meester Michel) 41, 44. 45. 49. 52. 63, 
68. 69. 71, 73. 78, 83, 87, 91, 94. XVII. 
zie ook galossen, schoenen. 
Schol 46. 
Scholaster XXVII. 
Schoonhoven ? 20. 
Schoonmaakster 3. 64, 67. 
Schortekleed 69. 
Schotel 53, 56, 62, 63, 91. 
frutasie schotel 84. 
Schout van Gerverskop 80. 
Schout van St. Hieronymus 69. 
Schraag 63. 
Schrijven 62, 79, 82, 91. 
zie ook notaris. 
Schuit, huren van een — 64. 
Schulden 3, 4, 18, 20, 21. 42. 43, 44. 45. 
48. 68, 87. 93, XVIII, XIX. 
Secretaris van Maarsen 4. 5. 
Secretaris van Utrecht 79. 
Servet 61, XVI. 
Servettegoed 95. 
Seijwijff zie zijdeverkoopster. 
Slaaplaken 55. 
Slaeplijff 15. 
Snijder zie kleermaker. 
Snuiter 4, 53. 
Soest 97, II. 
Soutenels 61. 
Spanje zie stoel. Spaanse —. 
wijn. Malvezij. 
Sporen 71. 
Specerijen 65, 75. 
zie ook foelie, peper. 
Spelen, spelevaren zie reis. 
Spetie 4. 
Spiegel 86. 
Venetiaanse — 99. 
Standert 85. 
Staten van Utrecht 22. II, XIII. XXIII. 
XXIV, XXV. 
Statenkamer te Utrecht 77. 80. 
Stek zie hout. 
Stel. stelling? 72. 
Sticht 65. 
Stoel 3. 4, 73. 
Spaanse — 53. 
zie ook kraamstoel. 
Stoetkant 64. 
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Stokvis 61, 65, 69, 73, 77, 82. 
Stoof 62, 66. 
Strijkijzer 78. 
Suiker 6, 67, 69, 75, 78. 
Suikerwortelen 69, 78. 
Synode zie provinciale synode. 

Taartpan 56. 
Tabak 17. 74, 77, 82. 
Tabbaard 72. 
Tal' 83. 
Tafel 3, 4, 54, 80. 
Tafelkleed 4, 46. 
Tafellaken 55. 
Tafelvoet 98. 
Talhout zie hout 
tand (prothese) 79. 
Tandenstoker 78, 79. 
Tarwe. Zeeuwse — 91. 
Teepluijsertje 64. 
Testament 61, 94. 
Textiel ? (goed) 53, 54. 77. 
Thienen XI. 
Timmerman 4, 5. 
Tienhoven 21. 
Tin 4. 
Tong (vis) 45. 
Tonster 73. 
Transport van land 4, 5, 21. 
Treserier 26. 
Tuin 54. 61, 75, 78, 83. 
zie ook tuinman. 
Tuinman (ook Pieter Gerritsz) 3, 5, 61, 
63, 71, 75, 76, 78, 79, 86. 
zie ook tuin. 
Turf 5, 6, 61, 77, 81. 
Turfboer (ook Harman Janss.) 73, 77, 81. 
Turf drager 73. 
Turkse bonen zie boon, Turkse —. 
Turkije zie boon, Turkse —. 
kleed. Turks —. 

Uitstapje zie reis. 
Universiteit te Leiden, 
hoogleraar in de Philosophische facul
teit IV. 
inschrijving in de — 46. 
zie ook college, promotie. 
Utrecht 3. 4, 6, 7, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27. 48, 53, 54, 56, 61-104 passim 
(Martens woont te Utrecht) en speciaal 
61. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73. 
74. 75, 77. 78, 79. 80, 81. 83, 84, 87, 88, 
89, 97, 103, 105, I, II, III, IV, VII, VIII, 
IX, XI. XVI, XVIII. XIX. XXIII, XXIV. 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII. 

Veenen, De 43. 
Veer zie Lek. 
Venetië zie spiegel, Venetiaanse —. 
Verband zie chirurgijn. 
Verblijfkosten zie reis. 
Verering zie gift. 
Verf 4. 
Vermogen van Carel Martens in 1625 
XV. 
in 1630 XIII. 
zie ook voogden, geld ontvangen van —. 
Verrekening zie schulden. 
Vervoerskosten 3, 4, 6, 20, 41, 42, 43, 
45, 46, 47, 56, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 
72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 
89, 90, 91, 93. 
zie ook reis. 
Vianen 5, 6, 75. 
Vijzel 53. 
Vilt 63, 65, 79. 
Vis 45. 
zie ook haring, schar, schelvis, stokvis, 
tong, zalm. 
Vlas 6, 61, 73. 
Vlees 54, 69. 
Zie ook ossevlees. 
Vleeshouwster (ook Nell, Nellen, en gift 
met het kerstfeeest) 62, 69, 70, 74, 78, 84. 
Vlissingen IX. 
Voetenbank 3. 
Voogden, geld ontvangen van — 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 105. 
Vracht zie vervoerkosten. 
Vroedvrouw, vroedtwijf (ook Trijntie 
moer) 61, 90, 94. 
Vruchten zie aardbeien, boom. 
Vuilnisman, gift aan — met het kerst
feest 70, 78, 84, 88. 

Wachtlopen, afkopen van het — 62, 64, 
65, 68, 70, 73, 76, 78, 80, 83, 86, 89, 95, 
96. 97, 98. 
boete voor niet of te laat — 64. 
Waken zie wachtlopen. 
Wagenhuur 42. 
Wambuis 42, 43. 
Wapen 44, 48, 64, 69. 
Wapen, familie— 62, 90. 
Warmond 72. 
Waster, gift aan — met het kerstfeest 
70, 78. 84, 88. 
Weesarmen 61, 67, 69, 71, 73, 78, 83, 
87, 90. 
Weeshuis te Utrecht 78. 
Weeskinderen zie weesarmen. 
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Weesp, Wezep 72. 
zie ook bier, Weesper —. 
Westfalen zie ham. Westfaalse —. 
Westindische Compagnie, quote in de — 
— 6. 
Wetbredt (slijpplank) 4. 
Wieg 4, XVI. 
Wijn 3, 17, 43, 48, 75, 88. 
Bordeauxwijn 89. 
Canariewijn (Canarische eilanden?) 46. 
Franse wijn 4, 6, 45, 46, 67, 72, 76, 81. 
Malvezij 4. 
Rijnwijn 6, 15, 43, 44, 85, 88, 92. 
Zeek 85. 
zie ook bottelerey. 
Wijnazijn 64, 68, 77, 82. 
Wijnhandelaar (ook Bosman, De Gru-
ter) 15, 44, 64, 69, 72, 75, 84. 85, 88, 92. 
Wissel (?) 43. 
Woerden 44. 
Wortelen zie beetwortelen, suikerworte-
len, chichorijwortelen. 

Zaad 5, 63, 71, 79, 86. 
— voor de kanarie 41. 
Zakdoek 48. 
Zalm 42, 73. 
Zand 63. 75. 79. 
Zeek 85. 
Zeeland 9, 46, 84, 85. 86. 90, 91. 93, V, 
IX. 
Zeeuwse oxhoofden 89. 
zie ook tarwe, Zeeuwse —. 
Zeep 3, 63, 65, 68, 71, 74, 76, 82, 87. 
Zeevis zie vis. 
Zegel, snijden van — 82. 
Ziekte 10, 11. 
zie ook chirurgijn, dokter, doktersbe-
zoek. 
Zijde 41, 71, 76, 94. 
zie ook kaffa, taf. 
Zijdelakenverkoopster 55, 
Zijdelakenwinkel 17. 
Zijdeverkoopster 79, 91. 
Zilversmid 22, 23, 87, 104, 105. 
Zoetermeer 56, 77. 
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REGISTER OP PERSOONSNAMEN 

door ir. H. A. E. de Vos tot Nederveen Cappel 

A. 
Abcoude (Geertien tot ) 90. 
Abrahamius à Wickefo(o)rt zie Wicke
fort. 
Adolphus zie Dolfus. 
Adriaen, Arie Aernt, van Buchel zie 
Buchel van. 

(de Cock) zie Cock de. 
. . . . (knecht) 43, 48, 72, I. 
. . . . van Leeghburch zie Leeghburch 
van. 
Aelius Everardus Vorstius zie Vorstius. 
Aerts, Aaerss (Gritie, Gritien, naaister) 
5, 70, 74. 
Albracht Albrechtsse van Schoonhoven 
19. 
Almeloveen (Cornelis Dircxsoon) 91. 
Ambrosius Boschart zie Boschart. 
Andries Hans Martens zie Martens. 
. . . . van Vorst zie Vorst van. 
Anthonie, Anthoni Pieters zie Pieters. 
. . . . van Hüten zie Hilten van 
Arckeles (kleermaker) 94. 
Ariaentie (meijt) 90. 
Asch (notaris) 90, 94, 95, 97. 

B. 
Bachers, Bacchers, Baccheri, Baccherius, 
(Beertien) X. 

(Maicken, nicht) 44, 45. 
(Maijcken) zie Martens. 

. . . . (neef) 93. 

. . . . (Ds Steven) 8, 9, 10, 12. 13, 14, 

XV. 
Baelde (Jaques) XVII. 
Barentsz. Barentssoon (Hendrick, schoen-
macker) 63, 68, 69, 71, 73, 83, 86, 91, 94. 
Bastiaen (bloemist) 80. 
Beertien Bachers, zie Bachers. 
Bentem, Bentiem (Jan, Johan van, neef) 
87, 96, 103, I 
. . . . (Margarita van. dochter van neef 
Jan) 96 I. 
Berck, Mr. Nicolaes, XXIII, XXIV, 
XXV. 
Boschart (Ambrosius bloemstukken 
schilder) 97. 103. 
Bosman (wijnkoper te Amsterdam) 85, 
44. 
Bree (van, juwelier te Amsterdam) 92 
Breijerie (Ds.) IX. 

Bruyninxs, Brunnincks, Bruyniuss, Bruy-
nincks. Bruijnigs (Marietie, Marieke, 
Maijcke) 22, 68, 71, 72, 74, 76, 81, 84, 
85, 87, 89. 
Buchel (Aernt van) 21, XVIII. 
C. zie K. en o. 

D. 
Dammens (hemdenmacker) 44. 
Daniel (Martens) zie Martens. 
. . . . (Mostert) zie Mostert. 
. . . . (Vorstius) zie Vorstius. 
Davelaer 44. 
David Martens zie Martens. 
. . . . Teniers zie Teniers. 
Decker 81, 86 
Diamanus (Ds.) 42. 
Diemen (Roelof van) 81. 
Donganus (Ds.) VIII. 
Dolfus, Adolphus Vorstius zie Vorstius. 
Doorn (Jan van. boekbinder) 66, 71, 84. 
Droochslooth (Joost Cornelisz, schilder 
1586-16661 93, 103. 

Elijsabeth zie Lijsbeth. 
Elsevier (boekverkooper) XVII. 
. . . . (Maycken) 48. 
Engel (Cornelis) 19. 
Enge. Uittenenge, Uit den Engh, Uit ten 
Enghe. Uit den Enghe, 90, II. 
. . . . (Floris) XXIII, XXVI. 
Entop (Signeur Caspar) 99. 
Ettie (meyt) 41. 
Everardt Martens zie Martens. 

Fack (Tack, Peter) 97, 98. 
Faert 6. 
Floris Uit ten Enghe, zie Enghe uit ten. 

G. 
Gabrij (signeur) IX. 
Geertie. Geert, Geertien, Geertruijdt. 
Geertruydt, Gritie, Gritien (Janss) zie 
Janss. 
. . . . (tot Abcoude) zie Abcoude. 
. . . . (suster) zie Martens. 
. . . . (Cornelis van Vorst) zie Vorstius. 
. . . . (Aerss) zie Aerts. 
Gerrith 68. 
Gerritsen (Pieter, hovenier) 3, 5. 
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Gruter, Grutere (Pieter de. wïjnverkoo-
per) 64, 69, 75, 85, 88. 
Guilliam. Guillaume. Guillaem, Guil-
liaem (van der Helst) zie Helst van der. 

. . (Martens) zie Martens. 

. . (Mostaert) zie Mostert. 

. . (Provoost) zie Provoost. 

. . (de Wijse) zie Wijse de. 

ir. 
Halewijn van (Abigael Martens, huisvr. 
van Marten 1593-1640) 77, VI, XII. 
. . . . (Jaques) IV. 
. . . . (Catherien, dochter van Marten) I. 
. . . . (Marten) I, XII. 
Hans (hovenier) 76. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
Helst van der (Guilliam) 7, 8. 9. 10. 11. 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22. 23, 
24, 25, 26, 27, 105. 

(Maria, nicht . . -1633) 79. 
Hemelaer (Lijsebeth) 76. 
Hendrick, Henderick, (Barentsz), zie: 
Barentsz. 

(de Snijder) 63, 65, 71. 76, 83. 94. 
Hengelen van (suster Catharina) 93, VIII, 
85. 
Herman, Harman (Jansz) zie Jansz. 
Hester (Martens) zie Martens. 
Heynsius XVII. 
Hijltie, Hieltie (craembewaerster, 
baeckermoer) 61, 66. 
Hilten van (Anthoni) 65. 88, I. VII. VIII, 
IX, XXIII , XXIV, XXV. 
. . . . (Jacob zoon van Anthoni) I. XI. 
. . . . (Johanna Martens echtg. van An
thoni) 6. 54, 65. 67. 68, 69, 71, 87. 
Hogeveen (Mej.) 53. 

Hondecooter, Hondecoeter (schilder) 103. 
Hoolck, van der (nicht) 6, 68, 79. 

I. 
Isack (Mr. de sneyder) 41. 48. 54. 
Isbrandt (boer uit Soetermeer) 56. 

Jacob (van Hilten) zie Hilten van. 
. . . . (Jaspers) zie Jaspers. 

(van Asch van Wijck) zie Wijck van. 
Jacoba (Lampsins) zie Lampsins. 
Jacobsz (Jasper) 5. 
Joannes, Jan, Johan, Johannes, Jonas 
(van Bentem) zie Bentem van. 
. . . . (Thomas) zie Thomas. 
. . . . (van Doorn) zie Doorn van. 
. . . . (KNEGHT) 88. 
. . . . (van Leuwen) zie Leuwen van. 

. . . . (Rijser) zie Rijser. 
Jans (Susanna) 20. 
Janneken (Martens) zie Martens. 
. . . . (Wijnants) zie Wijnants. 
Janss (Geertie, Geert, meijt) 69, 73, 77, 
81 Jansz. 
. . . . (Herman, Harman, turfboer van 
Cortenhoeff) 73, 77. 81. 
Jaques (Baelde) zie Baelde. 
. . . . (van Halewijn) zie Halewijn van. 
. . . . (Peerboom) zie Peerboom. 
Jasper Jacobsz zie Jacobsz. 
Jasperss, Jaspers (Jacob) 83. 94. 
Joost, Joris, Josephus (Mr. barbier) 42. 
. . . . (van Schooten) zie Schooien van. 
. . . . (van Voorsts) zie Voorsts van. 
. . . . (Vorstius) zie Vorstius. 
Josina, Josijn (van Vorst) zie Vorst van. 

K. 
Carel, Carolus, Caroli (Martens) zie Mar
tens. 
Caspar (Entop) zie Entop. 
Catelijn, Cateleintje, Catherien, Catha
rina (van Halewijn) zie Halewijn van. 
. . . . (van Hengelen) zie Hengelen van. 
. . . . (de Leuw) zie Leuw de. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
Ceulen (mej. van) 7, 10. 14. 46, 52. 
. . . . (Saertie, Zaertie van) 42, 43. 
Christijn (zijdelakenwinkel) 17. 
Christoffels (kleermaecker) 44, 45. 
Christoffelssoon (hoedestoffeerder) 44. 
45. 54. 
Kermans (Maijcken) zie Provoost. 
Kip (neef) 66. 

(nicht) 54. 
Claess (Marie) 15. 
Cock (Arie de) 84. 
Cornelia (uit de lywatwinckel) 44, 45. 
Cornelis (Dircxsoon Almeloveen) zie 
Almeloveen. 
. . . . (Engel) zie Engel. 
Cuneus. Cunkus (Prof. Petrus, Dr. Pe
trus 1586- ) XVII, II. 

Lampsins (Jacoba 2e echtg. Carel Mar
tens) IX. 
. . . . (tante Maijcken) IX. 
Lange Pier (schilder) 103. 
Latre (Pieter de) 15. 
Leeghburch (Adriaen van) 91. 
. . . . (Marchie, meijd) 64. 67. 68, 70, 71, 
74, 75, 76, 80. 82, 84, 86. 90. 
Lenert (de schipper) 65, 69. 
. . . . (Willemss) zie Willemss. 
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Leuw de (Catharina) 6. 
van (Jan) 19 (Leuwen). 

Lijsbeth, Lijsebet, Lijsebeth, Elijsabeth, 
41. 
. . . . (schoonmaeckster, waster) 67, 74. 

(Hemelaer) zie Hemelaer. 
(Martens) zie Martens. 

Magdaleen (Hans Martens) zie Martens. 
Maicken, Maycken, Maijcken, Marietie, 
Marieke. Maijcke, Maria, Marie, Mar-
chie, Marichie, Marichien, Margarita, 
(Bachers) zie Bachers. 
. . . . (Elsevier) zie Elsevier. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
. . . . (zuster) zie Martens. 
. . . . (Lampsins) zie Lampsins. 
. . . . (Bruyninxs) zie Bruyninxs. 

(van der Helst) zie Helst van der. 
. . . . (Claess) zie Claess. 
. . . . (Leegburch) zie Leegburch. 
. . . . (van Bentem) zie Bentem van. 
Marten (van Halewijn) zie Halewijn van. 
Martens (Abigael) zie Halewijn van. 
. . . . (Andries zoon van Hans 1586-1587) 
VI. 

(Daniel, oom) 8, 9, 20. 
. . . . (Daniel 1596-1645) 4, 7, 8, 14, 16, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 63, 65, 71, 72, 
74, 75, 79, 105, VI, VIII, XII, XIII . 

(Daniel zoon van Daniel ..-1649) 
76. 
. . . . (David 1605-1665) 73, 74, X. 

(Elijsabeth dochter van Hans 
1580- ) V. 
. . . . (Everardt 1630-1630) VII, VIII. 

(Geertruijdt, echtgenoote van Da
niel) 12, XII. 

(Guilliam zoon van Hans 1584-
1586) V. 

(Hans zoon van Fransijs 1555-1613) 
V, VI, X. 

(Hans zoon van Hans 1583-1630) 
V, XI. 

(Hester dochter van Hans 1587-
1617) VI, X. 

(Janneken dochter van Hans 
1599- ) VI. 
. . . . (Johanna) zie Hüten van. 

. (Carel, Carolus, Caroli 1602-1649) 
105, X, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII. 

(Catelijn, Cateleintje) 44, 54, 61, 
VI. 
. . . . (Magdeleen dochter van Hans 
1600- ) VI. 
. . . . (Maria 1628-1629) VII, VIII. 
. . . . (Maria 1635- ) IX. 

Martens (Maijcken Bachers, wed. Jaques 
Peerboom, echtg. Hans Martens 1565-
1612) V, VI, X, XI. 
. . . . (Maijcken dochter van Hans 
1580- ) 90, V. 
. . . . (Maychen Provoost echtg. v. Hans 
Martens) V. 

(Petronella van Vorst, echtg. v. 
Carel 1599-1630) II, III, VII, VIII. 
. . . . (Sara 1589-1602) VI. 
. . . . (Sara echtgenoote laques van Hale-
wijn 1603-1648) VI, X, XII, XIV. 
. . . . (Zusanne dochter van Hans 1588-
1618) VI. XI. 
Martijntie 53. 
Mauritius Prins Van Orangien, zie 
Oranje. 
Mettie (meijt v/d suster) 69. 
Michiel (Mr. schoenmacker) 44, 49, 52. 
Moerbergen (Doctor) XVII. 
Mostert, Mostaert (Daniel, oom) 7, 13, 
15, XV. 
. . . . (Guilliaem zoon van Daniel) 14, 55. 
Moy de Theer zie Theer de. 

N. 
Neeltie, Nell, Nelletien, Nellen, Nelletie, 
Nisie, (die meijt) 52, 85. 
. . . . (het seijwijf) 77, 79, 91. 
. . . . (slager) 62, 65, 69, 70, 74. 
Neve (Seigneur De) 85. 
Nicolaes, Nicolaus, Claes (Mr. dokter) 
41, 42. 
. . . . (Mr. Berck) zie Berck. 
. . . . (Pauw) zie Pauw. 
Nienrode (cijfermeester) 67. 

O. 
Orangien (Prins Mauritius van) IV. 

P. 
Pastijcken, Pastaycken 44, 45. 
Pauw (Dr Nicolaus) II. 
Peerboom (Jaques) V. 
Peter, Petrus, Pieter, (Fack) zie Fack. 
. . . . (Cuneus) zie Cuneus. 
. . . . (Ctmkus) zie Cuneus. 

(Gerritsen) zie Gerritsen. 
(de Grutere) zie Gruter de. 

. . . . (de Latre) zie Latre de. 
(van der Putte) zie Putte van der. 
(Rijswerker) zie Rijswerker. 

Petronella (van Vorst) zie Martens. 
(Vorstius) zie Vorstius. 

Philip, Philipp, Philips Ram zie Ram. 
Pieters (Anthonie, zilversmid te Middel
burg) 104. 
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Pines (luydmeester) 43. 
Provoost (Guilliaem) V. 
. . . . (Maychen) zie Martens. 
. . . . (Maijcken Kermans, echtg. Guil
liaem Provoost) V. 
Putte van der (Pieter juwelier te Amster
dam) 93. 

R. 
Ram (Philips, Philip, Philipp) XXV. 
. . . . (Weduwe) XXVI. 
Rembrandt van Rijn 72, 103. 
Riiswerker (monfrère Pieter) 84, 90. 
Rijser (Johannes) XIV. 
Roubergen (maseur van) IX. 

S. 
Saertie, Zaertie, Sara (van Ceulen) zie 
Ceulen van. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
Schaick (de knecht) 80. 
Schooten (Mr. Joris van, schilder 1587-
1651) 55, 72. 
Sibylla, Sibilla, Zibilla (van Vorst) zie 
Vorstius. 
Simon (zoon knecht Adriaen) I. 
Snellius (Juffr.) 55. 
Stephanus, Steven (Baccheri) zie Baccher. 
Struijs (neef) 62. 
Zusanna, Susanna (Jans) zie Jans. 
. . . . (Martens) zie Martens. 
Ter Steegh zie Versteegh. 
Swanenburgh (Prof.) 48. 

Tack zie Fack. 
Teniers (David, schilder te Antwerpen) 
103. 
Theer (Moy de, smid) 3. 
Thomas (boekbinder) 41. 

(Mr barbier) 3, 64, 67, 71, 76. 80, 
86, 93, 95, 96, 97, 98. 
. . . . (Jonas) X. 
Trijntie (vroedtwijff) 61, 90, 94. 

V. 
Veaming (Ds.) VIII. 
Velthuysen 86. 
Verduyn (Notaris te Utrecht) 94. 
Versteegh (Ter Steegh, Willem) 22. 23, 
82, 105. 
Verstraten (dokter, apotheker) 61, 67, 71, 
85. 
Voorsts, Voorst van (Joost, silversmit) 
87, 98. 
Vorstius, Vorst van (Aelius Everardus) 
III, IV. 

(Oom Andries) VIII. 
(Daniel zn van Adolphus 1628-

1663) 72, 75, I. 
(Prof. Adolphus, Dolfus) 6, 21, 64, 

70, I, III, VIII. 
(Geertruydt Cornelis van Vorst 

(Voorst) echtg. van Aelius Cornelis) III, 
IV, VIII. 

(losephus) 6, 18, 66, 68, III. 
(Josina, Josijn) 5, 61, 73, 81, III. 
(Petronella, dochter v. Adolphus 

Vorstius) I. 
. . . . (Sibylla, Sibilla, Zibilla) 21, 56, 80, 
I, III, IV, XIX, XVIII. 

w. 
Wickefo(o)rt (Abrahamius à) 48, II. 
Wijck, Deecken Wijck (Jacob van Asch 
van) XXVI, XXVII, XXVIII. 
Wijnants (Janneken) 55. 
Wijse (Guilliam de) X. 
Willem (Versteegh, Ter Steegh) zie Ver
steegh. 
Willemss (Lenert) 3. 

Zas (raetsheer) 27. 
Zegwaert (Mons.) 67. 

LITERATUUR 

Kasboekje van Mr. Carel Martens. 
Archief van de familie Martens nr. 41. 
In bewaring bij Gemeente-archief te Utrecht. 

Nederlands Adelsboek 1949, blz. 40 e.v. 
het geslacht Martens. 

De Nederlandsche Leeuw, 1935, blz. 234-247 en 277-281. 
„De afkomst van het tot den Nederlandschen adel behoorende geslacht Martens' 
door Jhr. mr. A. H. Martens van Sevenhoven. 
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Kroniek 1969 

januari 1. Het aantal inwoners van de stad Utrecht bedraagt 174.254 
1. De „Koningin Wilhelmina Stichting" neemt het beheer over 

van de sociale werkplaatsen van resp. de gemeente en de 
Prinses Wilhelmina Stichting. 

1. Mr. H. G. Engelberts, chef van het kabinet van de commissa
ris der koningin in de provincie Utrecht, legt zijn functie neer. 

1. Ds. D. Veenhuizen, predikant van de gereformeerde kerk van 
Utrecht-zuid, houdt zijn afscheidspreek. 

1. Prof. dr. W. Plate, hoogleraar in de gynaecologie aan de Rijks
universiteit in Utrecht, met emeritaat. 

1. Ir. E. E. van Rheede van der Kloot benoemd tot directeur 
van Werkspoor Utrecht N.V. als opvolger van ir. J. van Zwet, 
die op zijn beurt benoemd is tot directeur van de Verenigde 
Machinefabrieken N.V. 

2. De heer J. v. d. Water neemt afscheid als chef van het Bureau 
Welzijnszorg van de Prov. Griffie. 

2. De openbare jeugdbibliotheek neemt een splinternieuwe 
jeugdboekenbus in gebruik. 

3. J. G. Barentsen benoemd tot chef Openbare Werken als op
volger van T. Renes. 

6. De in aanbouw zijnde parkeergarage in de Faustdreef krijgt 
een „speeldak" voor de jeugd. 

10. Mgr. A. Rinkel, aartsbisschop van de Oud-katholieke kerk, 
80 jaar. 

13. In het pand Wolter Heukelslaan 73 wordt het nieuwe kantoor 
van de Stichting Maatschappelijk Werk in gebruik genomen. 

14. J. Pohl, oud-journalist bij het Utrechtsch Nieuwsblad, over
leden. 

14. Maandblad „Uit in Utrecht" verschenen. 
14. Raadslid J. Roovers keert terug in de Utrechtse gemeente

raad. 
16. Van de Urechtse cineast Gerard Dirkse ging in première een 

in opdracht van de gemeente gemaakte kleurfilm over 
Utrechts natuurschoon. De film is bestemd voor de Utrechtse 
schooljeugd. 
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januari 

20. 

22. 

23. 

24. 

26. 
27. 

29. 

29. 

29. 

29. 

Tentoonstelling van schilderijen van Paul Steenkauer en 
beeldhouwwerk van Otto Hamer (tot 9 februari) 
Er wordt een begin gemaakt met het dempen van de Catha-
rijnesingel ter hoogte van het Paardenveld. 
Wethouder H. van der Vlist slaat de eerste paal voor een 
Muwi-systeembouwschool aan de Wevelaan als eerste van de 
vijfde serie scholen van dit type. 
In Overvecht-noord wordt aan de Braziliëdreef de Stephanus-
kerk officieel in gebruik genomen. Het gebouw is door her
vormden en gereformeerden gezamenlijk gebouwd. 
Wandkleed met non-figuratieve voorstelling, naar ontwerp 
van L. Horn, in het Gemeentelijk Archief onthuld. 
Mgr. M. A. Rinkel 55 jaar priester. 
Het nieuwe kantoorgebouw van het Gemeenschappelijk Admi
nistratiekantoor aan het Rachmaninoffplansoen door de bur
gemeester geopend. 
Omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, nam 
de directrice van de scholengemeenschap Puntenburg, mej. A. 
Kingma, afscheid. 
Ir. A. C. Gerber, oud-directeur van N.V. Ingenieursbureau 
Mebeg in Utrecht overleden. 
Een nieuw bedrijfspand van de grossierderij in woningstof-
fen Leefsma Utrecht N.V. door burgemeester De Ranitz ge
opend. 
Mr. F. C. de Vries als rechter geïnstalleerd. 

februari 1. Drs. K. van 't Zet benoemd tot hoofdinspecteur-directeur voor 
de arbeidsvoorziening in de provincie Utrecht. 
St. Isedorus, de Utrechtse afdeling van de r.k. Bond van 
Melkhandelaren, bestaat vijftig jaar. 
Kapitein J. Leyssenaar en zijn vrouw, kapitein A. H. Leys-
senaar, hebben het Leger des Heilscommando voor het district 
Utrecht Noord overgenomen van majoor F. Vos en kapitein 
G. Bekker. 
Het transitorium van Rijks-Universiteit in de Uithof bereikt 
haar hoogste punt. 
De Molenbrug wordt afgebroken. 
Het proces tegen de veelvoudige moordenaar Hans van Z. be
gonnen. 
Het raadslid J. H. A. Roovers (K.V.P.) weer geïnstalleerd. 
Na in totaal 58% uur te hebben vergaderd, verklaart de ge
meenteraad zich akkoord met het ontwerp gemeentebegroting 
voor 1969 
Wethouder A. P. G van Koningsbruggen opent het diensten
centrum voor bejaarden Utrecht-west aan de Kanaalstraat. 
De heren J. Roovers, drs. G Huymans en prof. mr. A. Soons 
treden uit de K.V.P. 

5. 

6. 

7. 

7. 
11. 

11. 
12. 

14. 

14. 
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Actie voor een kunstijsbaan in Utrecht, 14 februari 1969. 

februari 15. Tentoonstelling van schilderijen van Pyke Koch, Cor Postma 
en Carel Willink door de Utrechtse Kring in de Neudeflat 
9e etage, (tot 16 maart) 

15. De afdeling Utrecht van de Katholieke Metaalbewerkers Bond 
Sint Eloy viert het 75-jarig bestaan. 

15. Een bliksemactie ten behoeve van de stichting van een kunst
ijsbaan brengt een half miljoen gulden op. 

18. De Utrechtse Bloemisten Vereniging bestaat 75 jaar. 
19. Het regionale woonwagenkamp aan de Huppeldijk geopend. 
19. De stalen klokketoren van de Jaarbeurs - afkomstig van de 

Nederlandse inzending op de EXPO 1958 te Brussel - moet 
worden gesloopt. 

20. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorbereidingsplan 
voor de vestiging van een muziekcentrum op het Vredenburg, 
waarbij de architekten Wouda en Herzberg samen een studie 
zullen maken van de mogelijkheden van een integratie van 
plein, winkels en een muziekcentrum aldaar. 

21. Prof. dr. mr. J. Bulthuis, hoofd van de afd. ruimtelijke orde
ning, sport en recreatie en bestuurlijke indeling bij de Prov. 
Griffie, neemt afscheid als zodanig wegens zijn benoeming 
tot Griffier der Staten van Overijssel. 

25. Mevrouw J. M. Colenbrander-Donkers heef t af scheid genomen 
als presidente van de Utrechtse afdeling van de Nederlandse 
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De president-directeur ir. Lohman van de Nederlandse Spoorwegen 
op zijn afscheidsreceptie, 27 februari 1969. 

februari Vereniging van Huisvrouwen. Haar opvolgster is mevr. M. J. 
H. Singelenberg-van der Meer. 

28. Ir. F. H. van der Linde van Sprankhuizen neemt afscheid als 
directeur-hoofdingenieur van de Prov. Waterstaat wegens zijn 
benoeming tot directeur van de Kon. Ned. Heide Maatschap
pij-

28. Ir. J. Lohmann, president-directeur van de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen, neemt afscheid uit zijn functie. 

28. Staatssecretaris dr. F. H. M. Grapperhaus opent in tegenwoor
digheid van de directeur drs. H. L. P. E. Biesaart het nieuwe 
hoofdkantoor van de Centrale Volksbank aan de Maliebaan. 

maart 1. Mr. M. G. de Bruin, de nieuwe president-directeur van de 
Nederlandse Spoorwegen, aanvaardt zijn ambt. 

2. Vakbeurs Karwei in de Irenehal (tot 7 maart). 
2. De jaarbeurs, voor het eerst zondag open, trekt talloze bezoe

kers. Voorjaarsbeurs in de Vredenburg-, Merwede- en Juliana-
hal (tot 7 maart). 

3. Tentoonstelling over Suriname en de Antillen in het Onder-
wijscentrum, Ondiep 63. (tot 15 april). 

6. De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht 
opent het nieuwe pand van de N.V. Drukkerij en Uitgevers
maatschappij P. den Boer aan de Vrieslantlaan 14 op Ka
naleneiland. 

8. Het pand op de hoek van de Oudegracht-Oranjestraat zal 
worden afgebroken. 

11. De Rechtbank veroordeelt de 26-jarige meervoudige moor
denaar Hans van Z. tot levenslange gevangenisstraf. 
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Singeldemping bij het Paardenveld, 10 maart 1969. 

maart 13. Prof. mr. A. L. M. Soons wordt opnieuw als raadslid geïnstal
leerd. 

13. De gemeenteraad gaat accoord met het voorstel bij wijze van 
proef op enkele lagere scholen sexuele voorlichting te geven. 

15. J. A. M. Feldwisch-Dentrup, als toneelmeester verbonden aan 
de Utrechtse schouwburg, neemt - wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd - afscheid. 

15. Het Rijk keurt de bouw van een crematorium aan de Florida-
dreef in Overvecht-Noord goed. 

15. De Kringraad Midden-Nederland was te gast bij de gemeenten 
Jutphaas, Vreeswijk en IJsselstein. 
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maart 15. Aan de Rijndijk twee verenigingsgbouwen voor de padvin-
dersgroepen „Dr. Van Hoogenhuyzen" en „Mr. Dr. Ter Pelk-
wijk" geopend. 

18. Nationale Beroepenmanifestatie in de Bernhardhal (tot 22 
maart). 

20. Bij het uitdiepen van een kelder aan de Wittevrouwenstraat 
4 heeft J. H. Lubbers vaatwerk uit de late middeleeuwen ge
vonden. 

21. A. van Hilten 50 jaar in dienst bij het Utrechtsch Nieuwsblad. 
22. Henk Kruys te West-Berlijn Europees judo-junioren kam

pioen geworden. 
22. Anton Geesink opent de midget-golfbaan aan de Gageldijk 

85. 
22. Achttien cursisten ontvangen diploma van de paleografische 

cursus op het gemeentelijk archief. 
23. Kardinaal Alf rink schorst de Utrechte studentenpastores. 
24. De vereniging „Vrienden van de schouwburg" dragen aan de 

schouwburg een portret van Annet Nieuwenhuyzen over. 
25. De werkzaamheden aan de spuikoker, die gedaan moeten 

worden wegens de demping van de Catharijnesingel, kunnen 
zonder hinder voor het verkeer doorgaan nu de twee nood
bruggen klaar zijn. 

26. Het Ziekenhuis „Oudenrijn" - voortzetting van het Homoeopa-
tisch Ziekenhuis - wordt officieel in gebruik gesteld. 

26. De uitgebreide en vernieuwde Christelijke school voor beroeps
onderwijs voor meisjes „De Sprong" aan de Linschotensingel 
geopend. 

26. M.A.I.-bureau van het station naar de Lange Nieuwstraat ver
huisd. 

28. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Ned. 
Jeugdherberg Centrale wordt in de jeugdherberg Rijnauwen 
o.m. een receptie gehouden. Ook wordt bij deze gelegenheid 
het in het koetshuis ingerichte nieuwe dagverblijf in gebruik -
genomen. 

29. De wethouder H. van der Vlist en mr. A. Looten openen aan 
de Verlengde Hoogravenseweg een bouwspeelplaats en een 
sportterrein. 

29. Aan mr. J. W. Beyen, oud-minister van Buitenlandse Zaken, 
wordt de zilveren erepenning van de faculteit der Rechtsge
leerdheid uitgereikt. 

april 3. De gemeenteraad voteert ƒ 70.000.— voor het houden van een 
zg. relatie-onderzoek van het GEVU-vervoerbedrijf. 

5. Wijkkermis Kanaleneiland aan de Marco Pololaan (tot 12 
april). 
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april 6. Het korps Utrecht-noord van het Leger des Heils heeft weer 
een jeugdmuziekkorps. 

9. Nieuw gebouw van Heycop N.V. geopend. 
9. Voortaan is het verboden fietsen tegen de balie van de Oude-

gracht te plaatsen. 
10. De Bouw- en Verwarmingsbeurs voor het eerst niet meer aan 

de voorjaarsbeurs gekoppeld, (tot 19 april) 
11. De Bond van Hoger Onderwijs Personeel viert het 50-jarig 

bestaan. 
11. Als hoogleraar voor lichamelijke Opvoeding aan de Univer

siteit te Utrecht is benoemd dr. Rijsdorp. 
15. Jubileum van „Kodokan Dojo". Honderd nationale en inter

nationale titels zijn tot nu toe door leerlingen van Anton 
Geesink behaald. 

17. De gemeenteraad aanvaardt na urenlang debat en onder grote 
publieke belangstelling de z.g. jeugdnota. 

17. Blikfabriek Thomassen en Drijver-Verblifa sluit drie bedrij
ven o.a. te Utrecht. 

18. Wethouder T. Harteveld opent de nieuwe opticienszaak van 
de firma P. W. Hiele, nu gevestigd in de Choorstraat 19. 

21. De eerste paal voor het crematorium aan de Floridadreef door 
burgemeester De Ranitz geslagen. 

21. De U.V.S.V. viert haar 14e lustrum. 
23. H. M. Koningin Juliana woont de galapremière bij van de mu

sical „Eva Fortuna", opgevoerd ter gelegenheid van het 14e 
lustrum van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging. 

26. Tentoonstelling „Kunst uit Utrecht" in het Centraal Museum 
aan de Agnietenstraat (tot 25 mei). 

28. Ds. B. van Ginkel neemt afscheid als predikant-directeur van 
het Diakonessenziekenhuis. 

29. Mevrouw A. M. de Ranitz-de Brauw wordt benoemd tot Rid
der in de Orde van Oranje-Nassau uit erkentelijkheid voor het 
vele werk op sociaal gebied, dat zij als echtgenote van de 
burgemeester in Utrecht heeft verricht. 

29. Dr. P. J. van Endt, directeur van het slachthuis van de gemeen
te Utrecht, met pensioen. 

29. C. de Bruin, schoolhoofd van de Cort van der Lindenschool 
aan de Laan van Chartroise, met pensioen. 

mei 1. Het perscentrum van de Utrechtse universiteit geopend. 
2. De heer J. M. A. Wilderbeek, bekend musicus en organist 

van de St. Monicakerk, tengevolge van een verkeersongeval 
overleden. 

2. Ds. J. Booy neemt afscheid als ziekenhuis-predikant van de 
Gereformeerde kerk. 

2. De nieuwe autoweg naar Hilversum langs het Fort Blauwkapel 
wordt in gebruik genomen. 
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De Senaatszaal door studenten bezet, 2 mei 1969. 

mei 2. Tentoonstelling „Kunst uit Siena in Nederlands bezit" in het 
Aartsbisschoppelijk Museum, (tot 9 juni) 

2. Tijdens een vergadering van de Utrechtse studentenfacultei-
ten hebben de studenten, voornamelijk corps-studenten, de be
zetting van de senaatszaal en telefooncentrale van de Tilburgse 
Hogeschool afgekeurd. 
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mei 4. Bij de dodenherdenking op het Domplein doen zich enkele on
geregeldheden voor; twee jongelui worden in dit verband ge
arresteerd. Het verzetsmonument wordt met rode verf beklad. 

9. De afgetreden Corps-rector de heer H. J. Bunjes verklaart, 
dat de aankomende student bewuster en kritischer is gewor
den. 

10. Het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit voert een 
groot onderzoek uit naar het functioneren van het oude win
kelcentrum in de binnenstad in Utrecht. 

11. Het zestigjarig bestaan van de Nederlandse Hervormde Stads
zending in de Domkerk herdacht. 

14. De fietspaden op de Maliebaan zullen voortaan dienst doen 
als voetgangerspaden. 

14. Het Sinjo-centrum, trefpunt voor Indische Nederlanders en 
gevestigd aan de Nieuwegracht 50, bestaat 12% jaar. 

17. De GEVU-brassband Electra viert zijn 50-jarig jubileum. 
19. In de kelder van het hoofdbureau van Politie wordt een z.g. 

schietbioscoop in gebruik genomen. 
21. In Laagraven wordt het Groothandelscentrum Midden-Neder

land in gebruik genomen. 
21. Wethouder A. P. G. van Koningsbruggen opent een nieuw 

tehuis van het Wit-Gele Kruis aan het Kernkampplantsoen. 
21 en 22. In het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen worden 

openbare „hearings" gehouden over het op het Vredenburg 
te bouwen Muziekcentrum. 

24. Het door de beeldhouwer A. Schaller vervaardigde beeld 
„De Zonnengodin" op het Smaragdplein onthuld. 

28. Een aantal Utrechtse studentenorganisaties overhandigen de 
Senaat van de Rijksuniversiteit een pakket voorstellen, die 
moeten leiden tot meer invloed op het universitaire beleid. 

29. De gemeenteraad besluit tot het uitbreiden van het aantal 
parkeermeters met 500 onder gelijktijdige inkrimping van de 
z.g. „blauwe zones". 

29. Prof. dr. C. F. A. van Dam, hoogleraar in de Spaanse taal- en 
Letterkunde aan de Utrechtse Universiteit en directeur van 
de stichting „Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans Insti
tuut", neemt afscheid van de universiteit. 

30. Tijdens een bijzondere raadszitting neemt mr. P. van Dijke 
afscheid uit zijn functie van gemeentesecretaris. Bij deze ge
legenheid wordt hem de zilveren stadsmedaille aangeboden. 

juni 1. Aan dr. J. W. A. van Hengel, rijksmuntmeester, wordt op zijn 
verzoek eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Tot zijn opvolger wordt benoemd 
dr. ir. M. van den Brandhof. 

1. De afdeling Hoograven van de R.K. vereniging het Wit-Gele 
Kruis viert het 25-jarig bestaan. 
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juni 2. In de Johanneskerk in Overvecht wordt door de wethouders 
T. Harteveld en mr. A. Looten een openbare voorlichtings
avond gehouden. 

2. Prof. H. A. Becker aanvaardt zijn ambt van hoogleraar in de 
faculteit der sociale wetenschappen. 

3. Prof. dr. F. van der Blij is benoemd tot secretaris van de Aca
demische Senaat. 

8. Ds. J. M. van Minnen 25 jaar studentenpredikant. 
9. Wethouder dr. J. de Nooy slaat de eerste paal voor een ge

bouw aan de Lanslaan, waarin t.z.t. de Prot. Chr. Prinses Wil-
helminaschool voor B.L.O. en de Openbare Dr. van Voort-
huizenschool voor B.L.O. zullen worden gevestigd. 

11. De Provinciale Utrechtse Llectriciteits Mij P.U.E.M. zal met
tertijd het kantoorpand aan de Catharijnesingel verlaten i.v.m. 
gebrek aan ruimte, waarvoor ook in het Plan Hoog-Catharijne 
geen oplossing te vinden zou zijn. 

11. In de voormalige politiepost Groeneweg stelt wethouder A. P. 
G. van Koningsbruggen een nieuw wijkgebouw van de G.G. 
en G.D. in gebruik. 

12. Musical „Sweet Charity" in de Stadsschouwburg (tot 22 ju
ni). 

14. Kermis aan de Briljantlaan in Hoograven (tot 22 juni). 
16. Mr. P. van Dijke, tot voor kort gemeente-secretaris van 

Utrecht, geïnstalleerd als burgemeester van Gouda. 
18. Gedurende 24 uur gebruiken Utrechtse studenten de aula van 

de Rijksuniversiteit als discussiecentrum. 
19. Het nieuwe bestuursgebouw van de Koninklijke Maat

schappij tot bevordering der Geneeskunst op het Kanalen
eiland door H.K.H, prinses Margriet geopend. 

19. Tentoonstelling „Musement", met voorwerpen uit de Neder
landse Musea, in de Irenehal (tot 13 juli). H.M. Konining 
Juliana woont de officiële opening van „Musement" bij. 

20. Circus Heros aan de Weg der Verenigde Naties, (tot 26 juni) 
22. De heer J. van Gelder, rabbijn van de Ned. Israëlitische ge

meente van Utrecht, neemt afscheid uit zijn functie. 
22. De staf van de Rijksuniversiteit klaagt over haar rechtsposi

tie. 
23. Ds. C. W. de Plancque neemt afscheid als director van de 

Hervormde stichting voor kerkelijke sociale arbeid. 
23. Het zgn. „Moorse huis" aan de Abstederdijk wordt gesloopt. 
23. De curatoren van de Rijksuniversiteit vergaderen openbaar. 
24. Als gevolg van de Mammoetwet draagt het curatorium van 

het Stedelijk Gymnasium haar bevoegdheden aan het gemeen
tebestuur over. 

24. H.M. Koningin Juliana bezoekt het regionaal woonwagen
centrum aan de Huppeldijk. 

25. In Tuindorp-oost wordt een nieuw R.K. verzorgingsflatge-
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H.M. Koningin Juliana bezoekt het woonwagencentrum Huppel-
dijk, 24 juni 1969. 

juni 

juli 

11. 

12. 
19. 

bouw voor bejaarden van de Dr. Ariënsstichting door de burge
meester in gebruik gesteld. 

Aan de Prof. Smijerslaan in Tuindorp-Oost is men begonnen 
aan de bouw van de Slagersvakschool. 
Onder de algemeen directeur van de Jaarbeurs zijn benoemd: 
W. F. Luca (beurzenorganisatie), Tj. Feitsma (restaurant, 
congres en vergaderruimte) en S. Torensma (algemene orga
nisatie). 
De kunstschilder J. N. A. Vergeer overleden. 
De besloten vergadering van de senaat van de Utrechtse uni
versiteit werd verstoord door studenten en derhalve onmid
dellijk na de opening weer gesloten. 
Het Geografisch Instituut verhuist naar de Uithof. 
„Musement", de gezamenlijke presentatie van de Nederlandse 
musea, ontvangt haar 50.000ste bezoeker. 
In het gebouw „Leeuwensteyn" aan het Jaarbeursplein wordt 
het eerste kantoor in het Project Hoog Catharijne in gebruik 
genomen door de Utrechtse redactie van het Algemeen Neder
lands Persbureau A.N.P. 
Kermis aan de Weg der Verenigde Naties (tot 19 juli) 
De opslagplaats voor gieterijmodellen bij Werkspoor in 
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juli Utrecht in brand gevlogen. Schade: 3 tot 4 miljoen gulden. 
21. Het bij het G.E.V.U. geregistreerde stroomverbruik blijkt in 

de afgelopen nacht ongeveer 30% hoger te liggen dan nor
maal, omdat vele Utrechters via de beeldbuis getuige wilden 
zijn van de landing van de eerste mensen op de maan. 

22. Het recreatie-oord „Maarsseveense Plassen" ontvangt de 
100.000ste bezoeker. 

31. Mevr. W. Velders-Vlasblom geïnstalleerd tot lid van de ge
meenteraad voor de P.v.d.A. 

augustus 1. Als opvolger van ds. B. van Ginkel is ds. G. W. de Plancque 
benoemd tot directeur van het Diaconssenziekenhuis. 

4. Het nieuwe A.N.W.B.-kantoor aan de Van Vollenhovenlaan 
277 (Kanaleneiland) in gebruik genomen. 

4. Jeugdfestival in het Julianapark (tot 8 augustus). 
4. In het kader van de „Stichting Stadsontspanning" werd in het 

Julianapark een „popconcert" georganiseerd voor de jeugd. 
8. „Azië", het Chinees restaurant op de hoek van de Drieharing-

straat en het Vredenburg, door brand totaal verwoest. 
10. De spoorbrug naast de Vleutense brug over het Amsterdam-

Rijnkanaal verwijderd om in Vlissingen gesloopt te worden. 
13. De tentoonstelling „Experimenteel bouwen" door minister 

Schut van Volkshuisvesting en Stedebouw in de Stefanuskerk 
in Overvecht geopend. 

13. In het Wilhelminapark zomeravondfeesten van de stichting 
Stadsontspanning (tot 17 augustus). 

18. De eerste paal geheid van de Katholieke Middelbare Tech
nische School aan Brandenburgdreef. 

18 en 19. De Nationale Vee- en Paardendagen en het concours 
hippique voor de laatste maal gehouden in de Irenehal op het 
jaarbeursterrein aan de Croeselaan. In het vervolg zal dit evene
ment in de nieuwe Veemarkt in de Voorveldsepolder plaats 
vinden. 

20. De „Ouder- en Schoolraad" geïnstalleerd door wethouder 
H. van der Vlist. 

21. 2000 eerstejaarsstudenten in Tivoli welkom geheten door de 
rector-magnificus prof. mr. J. M. van der Ven. 

21. Zuster A. v. d. Weg neemt afscheid als directrice van het Aca
demisch Ziekenhuis. 

22. Mevr. F. H. J. Hoepelman-Pronk geïnstalleerd als lid van 
de gemeenteraad voor de P.S.P. 

25. Burgemeester en Wethouders van Utrecht en de curatoren van 
Utrecht ontvangen in het Groot Auditorium van de Rijksuni
versiteit de deelnemers aan de vijfde conferentie van Europese 
vergelijkende Endocrinologen. 

27. Door de verminderde toeloop van nieuwe leden verkeert de 
studentenvereniging „Unitas" in financiële moeilijkheden. 
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augustus 27. De „Commissie water, bodem en lucht voor de milieuhy-
hygiène" door wethouder A. P. G. van Koningsbruggen geïn
stalleerd. 

28. Een centraal bureau voor „milieuverontreiniging" in de Dom
straat 2 geopend. Utrechters kunnen hier terecht met hun 
klachten over o.a. geluidshinder, verontreiniging van lucht 
of water. 

30. De „Pionier-Automobiel-Club" start haar traditionele rit in 
het Wilhelminapark. 

30. Van de tachtig huizen in de Krommerijnstraat staan er dertig 
leeg en zijn er zeven afgebroken. De bewoners van die straat 
spreken al van „Krottenrijnstraat". 

31. Najaarsbeurs in het Jaarbeursgebouw aan het Vredenburg (tot 
5 september). 

september 1. Bij wijze van experiment zal een „jongerencommune" in het 
pand Stationsdwarsstraat 8 bis gehuisvest worden. 

2. Lombokwinkelweek (tot 13 september) 
2. Aan de Admiraal Helfrichlaan is een portretbuste van de in 

1962 overleden luitenant-admiraal C. E. L. Helfrich onthuld. 
De portretbuste is vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer 
Joop Hekman. 

3. Het nieuwe winkelcentrum „Overvecht" door burgemeester 
De Ranitz geopend. 

3. Kunstmarkt op het Janskerkhof, door de Stichting Stadsont
spanning georganiseerd, (tot 5 september) 

5. Tentoonstelling „Nederlandse Beeldhouwkunst '64-'69" in het 
Centraal Museum (tot 16 november). 

6. Tentoonstelling van prenten van de Alecto Gallery uit Londen 
door de Utrechtse Kring (tot 5 oktober). 

11. De Gemeenteraad heeft een krediet van 3,7 miljoen gulden 
verleend voor het bouwen van een brug over de Vecht tegen
over de J. H. de Muinck Keizerlaan. 

13. C. Verdunnen, oud-voorzitter van de Utrechtse Woningbouw
vereniging „Prinses Juliana", overleden. 

18. Burgemeester De Ranitz opent het jeugdhuis „Carroussel" 
aan de Daalseweg. 

15. Sportmodevakbeurs in de Marijkehal (tot 17 september). 
15. Mevr. A. M. de Ranitz-de Brauw opent in de Geertekerk een 

tentoonstelling van poppen, vervaardigd door Toos van Dam. 
De opbrengst van de tentoonstelling is voor de huisvesting 
van volwassen gehandicapten van de Mytylschool. 

15. J. Wessels, directeur van het gemeentelijk Huisvestingsbureau, 
40 jaar in gemeentedienst. 

15. De „Raad voor Jeugd en Jongeren" geïnstalleerd door wet
houder H. van der Vlist. 

15. De „Motion-Weeks", georganiseerd door Jan Juffermans, op 
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De burgemeester en mevrouw De Ranitz bij de opening van de 
archiefient o onstelling „Van Romein tot Hoog-Catharijn", 15 sep
tember 1969. 

september het Lucas Bolwerk officieel geopend door Th. van Velzen, 
hoofd afdeling Kunsten van het Ministerie van C.R.M, (tot 
27 september) 

15. De tentoonstelling „Van Romein tot Hoog Catharijn" in het 
Catharijneconvent door burgemeester De Ranitz geopend 
(tot 13 oktober) 

15. De inauguratie van prof. mr. J. J. M. van der Ven als rector-
magnificus, als opvolger van prof. dr. J. Lanjouw. 

17. Zuster W. Prins, directrice van Huize H. Swellengrebel, neemt 
afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef
tijd. 

18. De „Gaard de Paris", georganiseerd door de winkeliersver
eniging van het winkelcentrum De Gaard, door R. H. Jacob, 
landbouw-attaché van de Franse ambassade, officieel geopend 
(tot 4 oktober). 

19. Première van Jos Stelling's film „Utrecht in de Middel
eeuwen", gemaakt in het kader van de tentoonstelling „Van 
Romein tot Hoog Catharijn". 

19. Om te protesteren tegen de woningnood onder de studenten 
hebben vier Utrechtse studenten het pand Wed 5-7 bezet. 
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september 20. De kaarsenboetiek van Ruud Snel in de Schalkwijkstraat 32 
geopend. 

24. De vereniging „Ornithophilia" viert haar 75-jarig bestaan met 
een grootse tentoonstelling voor pluimvee en pelsdieren in de 
Bernhardhal (tot 27 september). 

26. De restauratie van de Dom-, Buur-, Jans-, Jacobi- en Nicolai-
kerk is voorlopig begroot op een bedrag van zestien miljoen 
gulden. 

27. H. J. M. Smulders, zoon van de oprichter van deN.V. Machine 
Kxiyuwjv i l a m .Jl l l lUU^I, UVLU^UUl. 

27. De Utrechtse afdeling van de Algemene Bond van Bouw
nijverheid herdenkt haar 75-jarig bestaan. De officiële op
richtingsdatum van de afdeling Utrecht is: 18 augustus 1894. 

27. Ter afsluiting van de Vredesweek in en nabij de Buurkerk 
een grote markt van allerlei organisaties, die iets aan ontwik
kelingshulp doen, gehouden. 

27. H. W. Broekman, medeoprichter van verschillende kleding
bedrijven, overleden. 

28. H. van Garderen, directeur van gemeentelijke Bank voor Ge
zinskrediet, neemt afscheid wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd. 

29. Scherpenzeel's Papiergroothandel en Archiefvernietiging N.V. 
aan de Vaartserijnstraat grotendeels door brand in de as gelegd. 

oktober 1. „Spelen in de Buurkerk", een tentoonstelling van speelgoed, 
spelmateriaal, eenvoudige muziekinstrumenten en kinder
boeken (tot 11 oktober). 

2. De H.T.S. aan de Oudenoord viert het vierde lustrum. 
4. De bouwspeelplaats „de Watertoren" in Overvecht door wet

houder H. van der Vlist geopend. 
7. „Medica '69", een internationale tentoonstelling voor zieken

huizen en instellingen in de Julianahal (tot 16 oktober). 
7. Aan de Perudreef in Overvecht de eerste paal geslagen voor 

een bejaardencentrum. 
9. Het nieuwe verkeerscircuit „Ledig Erf - Gansstraat - Kromme 

Rijnbrug - Abstederdijk - Tolsteegsingel - Ledig Erf" in ge
bruik genomen. 
De nieuwe brug over de Krommerijn in het verlengde van de 
Albatrosstraat in gebruik genomen. 

10. Het nieuwe industrieterrein aan de Dr. Willem Dreeslaan 
- ontstaan door het afbreken van de Beenzwartfabriek - door 
wethouder T. Harteveld officieel in gebruik genomen 

11. H.K.H, prinses Beatrix schenkt in het Academisch Ziekenhuis 
het leven aan een zoon. De jonge prins zal de namen Con-
stantijn, Christoffel, Frederik, Aschwin dragen. 

11. De Utrechtse Schoolvereniging (de Frans Halsschool) be
staat 50 jaar. 
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oktober 11. Prof. dr. A. A. J. van Egmond, oud-hoogleraar voor keel-, 
neus- en oorziekten aan de Rijksuniversiteit, overleden. 

20. Het „Cardijn-centrum" voor R.K. werkende jongeren aan de 
Oudegracht geopend door N.K.V.-voorzitter J. Mertens. 

20. De sociëteit „De Vereniging" op de Mariaplaats bestaat 100 
jaar. 

21. De gemeenteraad besluit tot financiering van de eerste fase 
van de ontsluiting van het uitbreidingsplan „Overvecht-
Noord" en daarvoor aanvullend een krediet van ƒ 2.500.000,-
beschikbaar te stellen. 

21. Het Koninklijke Dilettanten Orkest (K.U.D.O.) bestaat 75 
jaar. 

24. Het 23 verdiepingen tellende transitorium II der Rijksuni
versiteit in de Uithof door burgemeester De Ranitz geopend. 

24. Tentoonstelling van schilderijen van Lambert Simon door het 
Genootschap Kunstliefde (tot 11 november). 

26. Ds. G. Pettinga doet zijn intrede als predikant van de Ned. 
Herv. gemeente als opvolger van ds. C. P. van Andel. 

30. Wethouder T. Harteveld brengt een bezoek aan het gemeen
telijk woningcomplex in de Rivierenwijk. 

31. „Het Haagsche Koffyhuis" aan het Vredenburg en het horeca
bedrijf „Kagenaar" aan het Stationsplein sluiten. 

november 4. Het Diakonessenhuis bestaat 125 jaar. 
6. Drs. A. J. van 't Veer wordt geïnstalleerd als lid van de ge

meenteraad voor de P.v.d.A. 
10. „Stad in - stad uit", een expositie over de stedebouwkundige 

ontwikkeling van Utrecht in het Catharijneconvent aan de 
Lange Nieuwstraat, (tot 21 november) 

11. Aan de Suze Noiretdreef, Overvecht, is een bronzen stand
beeld, voorstellende „grootmoeder Kegge", geplaatst. 

12. Bij Werkspoor NV. wordt gestaakt in verband met de on
zekere toekomst van de werknemers; voor velen hunner dreigt 
ontslag. In afwachting van herstructureringsplannen wordt na 
twee dagen staken het werk op 14 november hervat. 

15. De Christen Jonge Vrouwen Federatie opent in het gebouw 
F. C. Dondersstraat 23 een centrum voor alleenstaanden. 

15. Tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van Armando 
door de Utrechtse Kring (tot 7 december). 

16. Dr. F. H. de Bruijn, rector van het Chr. Lyceum aan de 
Koningsbergenstraat, overleden. 

16. G. W. Baris, plv. chef Openbare Werken op het Stadhuis, be
noemd tot burgemeester van Hummelo en Keppel (Gelder
land). 

19. Z.K.H. Prins Claus brengt een werkbezoek aan de NV. 
Nederlandse Spoorwegen. 

28. Het complex studentenwoningen van de Ned. Stichting Studen-
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november tenhuisvesting aan de Ina Bouclier-Bakkerlaan wordt offi
cieel door Dr. H. Schamhardt, secretaris van het College 
van Curatoren der Rijksuniversiteit, in gebruik genomen. Het 
project heeft 19.5 miljoen gulden gekost en biedt plaats 
aan ruim 1300 studenten. 

28. De voetgangerstra verse over het stationsemplacement van de 
N.S. en de Sporthal „Catharijne" officieel geopend. 

december 1. Het gedeelte van de stedelijke rondweg Albert Schweitzer-
ureef-Karl Marxdreef wordt in gebruik gesteld. 

2. Het eerste exemplaar van „2000 jaar Utrecht", geschreven 
door R. Blijstra, aan de burgemeester aangeboden. Het is 
een uitgave van de uitgeverij Bruna, die hiermee haar honderd
jarig bestaan viert. 

3. Bij de Marnixbrug (Einsteindreef) het beeld „de vlucht" 
van de beeldhouwer Arthur Spronk onthuld. 

3. Mevrouw A. C. Ploeg-Ploeg, echtgenote van oud-wethouder 
H. Ploeg Jr., en o.m. lid van de raad voor Kinderbescherming 
en oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor 
de P.v.d.A., overleden. 

5. Door militairen van de Kromhoutkazerne een Sinterklaas
feest aangeboden aan 200 leerlingen van scholen aan de Draai-
weg en de Abstederdijk. 

6. Aan het Wilhelminakinderziekenhuis 44 televisietoestellen 
aangeboden. 

7. In de St. Gertrudiskerk prof. M. Kok gewijd tot bisschop 
coadjutor van de oud-katholieke kerk. 

8. Bij de 99ste lustrumviering van het Stedelijk Gymnasium 
door leerlingen in de Stadsschouwburg het toneelstuk „onder 
het melkwoud" van Dylan Thomas opgevoerd. 

9. Mr. Dr. A. J. S. van Lier, oud-directeur van de Utrechtse 
Hypotheekbank, 95 jaar. 

10. J. G. van Baaren, laatste gemeenteontvanger van Utrecht, met 
pensioen 

10. De nieuwe Utrechtse groenten- en vruchtenveiling in de 
polder Laagraven officieel geopend door ir. P. J. Lardinois, 
minister van landbouw en visserij. 

12. De Arbeiderswoningbouwvereniging Utrecht viert het 50-
jarig bestaan. 

13. Tentoonstelling van tekeningen, reliëfs van Jan Schoonhoven 
(tot 11 januari). 

19. De Utrechtse Nutsspaarbank schenkt aan het Utrechtse 
Monumentenfonds een bedrag van ƒ 25.000 voor de restaura
tie van één der huizen aan de Hoogt. 

23. De jaarlijkse Volkskerstzang in de Margriethal trekt onge
veer 3000 bezoekers. 

28. Een grote brand verwoest het gebouw van de Stichtsche 
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december Olie- en Lijnkoekenfabriek S.O.L aan de Vaartserijnstraat. 
29. Burgemeester De Ranitz houdt tijdens een buitengewone 

raadsvergadering een terugblik van wat er de afgelopen 25 
jaar zoal in Utrecht is gebeurd. 
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Naamlijst der leden *) 

Beschermvrouwe: Hare Majesteit de Koningin. 

Ere-leden: Ir. J. D. M. Bardet. 
W. Stooker. 
Mr. J. W. C. van Campen. 

Bestuur: 

Voorzitter: Dr. Ir. C. L. Temminck Groll, Hoofdstraat 43, Driebergen. 

Secretaris: Dr. J. E. A. L. Struick, Stolberglaan 25. 

Penningmeester: J. C. van der Laan, Tuindorpweg 64, Maarn. 

(Postrekg. 575520 t.n. Penningmeester Oud-Utrecht). 

A. H. R. Hoogezand, Groenekanseweg 56, Groenekan. 
A. L. Oosting, Kromme Nieuwegracht 26. 
Mevr. E. L. S. Offringa-Boon, Karel Doormanlaan 204. 
W. Uittenbogaard, Kromme Nieuwegracht 26. 

B. Kieboom, Auriollaan 36, Utrecht, Redacteur Maandblad. 

De gemeente Utrecht. 
Mevr. J. C. Jongbloed-Gerritsen, Breitnerlaan 16, Utrecht. 
Mevr. A. M. Beauchampet-Lorwa, Johan Wagenaarkade 77 I, 
Mevr. B. E. Buys-de Geus, Prins Bernhardstraat 45, Utrecht Begunstigers: 

•;") De lijst is afgesloten 1 oktober 1970. 

De provincie Utrecht. 
Jhr. P. H. A. Martini Buys te Rotterdam. 
Utrecht. 
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Leden: 

Aartsbissch. Museum 
Mevr. J. A. Acket-van 

Riemsdijk 
Mr. C. Adelaar 
I. Agasi 
E. L. Ahlrichs 
G. Akkerman 
A. Alenson 
Z. Em. B. kardinaal 

Alf rink 
Jhr. J. J. G. Alting von 

Geusau 
Ambachtsschool 
A. van Amerongen 
P. A. M. Andreé 
Mr. drs. J. C. Andries 
W. K. H. Anten 
Mej. M. B. Appelman 
Archaeologisch Instituut 
J. van Arkel 
Fa. van Arkel 
Mej. M. A. Asselberghs 
Mr. A. J. H. Athmer 
A. Augustinus 
J. van Baak 
H. D. Baars 
C. A. Baart de la Faille 
Mej. A. Bakker 
C. A. Bakker 
Mej. T. W. Barbé 
Mevr. A. M. Beauchampet-

Lorwa 
F. Belderbos 
W. J. Bemer 
A. van Benthem 
Th. Berendsen 
A. van den Berg 
B. van den Berg 
W. C. A. ten Berg 
A. J. van den Bergh 
K. van Berkel 
Mr. A. G. Bernard 
Mej. J. A. Bertoen 
Mevr. E. M. Besier-Sloet 

van Marxveld 
Dr. H. M. Beumer 
A. van Beurden 
B. C. van Beusekom 
W. van Beusekom 
Mej. L. Beyaert 
Mej. L. Beyers 
F . van Beijnum 
Bibliotheek 

Rijksuniversiteit 
J. Biegelaar 

J. H. A. Biekart 
W. M. Bitter 
A. J. Blaas 
W. R. Blankert 
Ir. W. P. van den Brink 
Mr. A. Blom 
D. Blom 
Drs. J. H. Blömer 
P. J. Blonk 
W. Boddé 
Drs. A. baron van Boecop 
Fa. Van Boekhoven-

Bosch 
I. H. Boele 
J. Boerman 
G. Boesjes 
F . Bogers 
Mevr. J. M. Bolkestein-

Kraft 
E. Z. Bolte 
Mevr. drs. J. T. Bonsen-de 

Wit 
E. P. Boode 
Mevr. C. H. van den 

Boogaard-Klaver 
Mevr. drs. J. H. van den 

Boogaard-van den 
Heuvel 

Mevr. H. Booyman-
Wessel 

G. Boon-Vroegop 
Ir. H. J. Boon 
M. M. S. Boot 
J. W. Borgers 
Chr. Bos 
Mr. dr. A. G. Bosch 
Ihr. drs. M. A. M. G Bosch 

van Drakestein 
Mevr. E. N. Bosch-Reitz 
Ir. G. Boschloo 
P. C. Bosselaar 
D. G. Boswijk 
A. I. Braak 
M. Braam 
J. Braat 
Mr. Ph. M. de Brabander 
C. van den Braber 
F . S. L. Bracht 
W. H. Brakkee 
Dr. I. C. Brandt Corstius 
Mevr. dr. J. Brandt-van 

der Veen 
Mr. A. J. Bransen 
Ihr. ir. R. de Brauw 
Drs. P. den Breejen 
A. v. d. Brink 
M. F. van den Brink 

G. Brinkhuis 
Mevr. M. W. H. van den 

Broek-Dekhuyzen 
Mevr. H. Brom-Fischer 
Mej. C. C. Brouwer 
M. G. Brouwer 
Dr. G. de Bruin 
G. I. R. Bruinsma 
Dr. F. F . de Bruyn 
Mevr. I. H. de Bruyn-

Alberts van 
Dompselaer 

P. W. Buisman 
A. Buitenhuis 
I. H. van der Burg 
Ir H. Burger 
Dr. M. P. van Buytenen 
Prof. U. G. Bijlsma 
lac. van Campen 
Mr. J. W. C. van Campen 
Centraal museum 
Het Centrum 
Mevr. dr. I. G. v. Cittert-

Eymers 
C. van Cleef 
I. van Cleef 
Mevr. A. de Cock- Borren 
Mej. S. Cohen 
Mevr. A. S. Cohen-Vos 
Mevr. I. M. Colenbrander-

Donkers 
Mej. A. C. Coolsma 
C. I. Cornet 
0 . I. Crommelin 
Ir. F. van Daalen 
G. A. den Daas 
Dr. G. I. W. van Dam 
Ir. H. Dam 
Mej. C. I. Dambrink 
Mevr. I. Dekker-Buurman 
Detam 
C. A. van Deventer 
H. W. van Diest 
C. N. Dieters 
Drs. H. J. D. Dieters 
Mevr. A. M. L. Dingjan-

Goes 
Mr. F . Doeleman 
H. van Dokkum 
Z. van Doorn 
C. van den Dorpe 
T. Dorresteyn 
1. E. C. Drabbe 
J. G. Drewes 
F. L. Driessen 
Mevr. W. v. Driest-

Buitenhuis 
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J. van der Drift 
Mej. C. Drok 
Mevr. M . G . B . Duitemeyer-

Mei'fert 
Zr. E. M. F. van Duren 
Mevr. E. P. Duvekot-de 

Lint 
G. van Dijk 
G. A. van Dijk 
P. van Dijk 
P. van Dijk 
Mr. G. H- C. van Dijken 
Prof. Dr. J. H. Dijkhuis 
F . H. Ebell 
P. C. J. van Eck van der 

Sluys 
Mevr. G. J. Eekhoff-Blits 
G. J. Eggink 
P. A. G. C. B. Th. 

Ehrenfeld-Ten Bosch 
J. Elsenaar 
P. W. Emmelot 
G. H. van Empel 
Ds. C. M. van Endt 
A. A. Engelman 
G. C. den Engelsman 
Ir. F . E. D. Enschede 
L. E. Erné 
H. van Essen 
G. van Eijk 
G. J. Th. Eijzenbach 
Mevr. F . van der Feen de 

Lille-Voet van 
Vormiacele 

W. J. Feikema-Bout 
H. Ferwerda 
A. P. M. Festen 
H. A. J. Fieren 
G. Flantua 
J. Förster 
Mr. A. P. J. Fortuin 
Mevr. G. Frankefort-Krol 
Mr. A. M. Fransen 
Dr. H. Freudenthal 
R. A. Frowijn 
Mgr. dr. J. Geerdinck 
Mevr. W. van Geldorp 

Meddens-Kaag 
J. van Gent 
Ir. P. Gerbranda 
Mevr. E. S. van Geuns-

Ingen Housz 
Mevr. A. de Geus-

Schuurman 
Ds. B. van Ginkel 
H. Godefroy 
J. Godschalk 

J. Goenee 
A. C. de Graaf 
A. Graafhuis 
Mej. W. W. H. Graner 
Frater Directeur van het 

St. Gregoriushuis 
Mej. H. C. Gremmée 
J. W. Grève 
L. M. J. A. van der 

Grinten 
Mr. W. Ch. Groen 
J. H. Groenen 
Mej. D. Groeneveld 
H. P. Groeneveld 
H. J. van Groningen 
Fa. A. de Groot & Zn 
Ir. C. de Groot 
C. P. de Groot 
W. J. van de Grootevheem 
Dr. D. Grosheide 
Mevr. C. van Gruting-

Venlet 
C. D. Grijns 
H. L. Gumbert 
J. M. Gunneman 
P. J. F. C. de Haan 
Mevr. E. J. Haanschoten-

Klaasen 
J. van der Haar 
Drs. A. G. M. Haas 
Mevr. E. S. de Haas-

Tuymelaar 
Prof. Dr. C. B. van 

Haeringen 
Drs. J. J. Hage 
Mej. M. Hageman 
Drs. P. Hagen 
J. N. Halverhout 
Mr. A. D. Hamburger 
J. L. Hamel 
G. H. Hameleers-

Verhagen 
B. van Harn 
T. Harteveld 
J. R. den Hartog 
Mevr. Th. R. van Hees 
Mej. mr. J. Hefting 
M. J. Heidinga 
A. Heins 
Dr. J. W. A. van Hengel 
J. Heniger 
M. Henny 
N. Hermans 
H. Herni 
H. van Heuven 
P. Heijmerink 
P. van Heyningen 

Dr. H. Heyster 
A. J. Hilbers 
K. W. van Hilten 
Dr. W. J. Hingst 
Mevr. M. E. Hoejenbos-

van Kalken 
Mej. A. Hoestra 
J. Hogendoorn 
H. Hol jr. 
J. G. Hol 
Mr. H. Hollestelle 
Mevr. N. Holtkamp-

Vellinga 
Dr. A. H. Holtz 
A. H. C. van den Hooff 
Jhr. mr. F. F. Hooft 

Graafland 
R. A. Hoogland 
Mevr. J. J. C. van Hoorn-

Groneman 
Ad. Hosman 
Mej. Ph. M. Hougée 
J. in 't Hout 
J. W. Houtzager 
Mej. dr. M. E. Houtzager 
C. J. Huging 
J. M. C. van 't Hullenaar 
Dr. A. van Hulzen 
E. M. Hupkens van der 

Eist 
G. A. van der Hurk 
J. C. van der Hurk 
U. F . Hijlkema 
Prof. Mr. L. J. Hijmans 

van den Bergh 
Instituut voor 

middeleeuwse 
geschiedenis 

Mr. D. H. C. Ittmann 
J. Jalvingh 
G. H. Jansen 
J. Jansen 
Dr. Jac. Jansen 
Prof. Dr. Jac. Jansen jr. 
J. B. L. Jansen 
R. E. Jansen 
A. M. Jansen-Straatman 
J. C. Janssen 
Drs. J. W. Janssen 
H. de Jong 
P. de Jong 
Prof. Dr. J. Jongbloed 
Mr. H. A. de Jongh 
Prof. Dr. J. H. Jongkees 
Ir. G. J. Jonker 
Mevr. A. M. E. Jonker-

Verhoef 
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W. F. Kaldenberg 
C. A. Kalee 
H . A. Kampers 
C. Karres 
H . P. de Kat 
Kath. Scholengemeenschap 

voor meisjes 
W. Keizer 
Th. Kelder 
M. M. Kemman-

Godschalk 
A. P. F . M. Kemme 
Th. E. Kempers 
Prof. Dr. G. J. M. van der 

Kerk 
P. van Kestcren 
Dr. F . Ketner 
F . H. Klockenbrink 
Mevr. F. C. Klop-

Veenstra 
Ds. W. Tj. Klumper 
Mej. C. L. M. Klijn 
Mej. M. van der Knoop 
Mr. J. A. M. Koch 
P. F . C. Koch 
J. G. Koeken 
W. C. A. Koeken 
G. Koefoed 
J. Koehorst 
Mej. mr. E. Koek 
Mevr. J. H. F . Koelman 
Mej. J. W. Koenderink 
J. de Kogel 
Th. C. L. Kok 
H. te Kolsté 
Mej. E. A. Komproe 
Dr. W. G. Kooistra 
J. H. Koopman 
A. Koppert 
G. Koppert 
F . G. Koren 
G. Koren 
C. A. Korenhof 
Mr. C. K. Kortenhoff 
Mej. A. H. Korteweg 
H. Koster 
S. I. E. B. R. EN de Kraay 
P. P. Kraayeveld 
Mej. F. P. Kramer 
Mevr. H. van Krimpen 
Mr. A. J. Kronenberg 
Mej. M. E. Krul 
R. van der Kuip 
Prof. Mr. A. J. M. Kunst 
Kunsthistorisch Instituut 
J. Küppers 
J. C. van Kuyk 

Mej. H. W. Kuyvenhoven 
Chr. Kweekschool 

Rehoboth 
Dr. P. H. Kijlstra 
P. L. Lagendijk 
Mevr. S. Lakeman-van 

Maanen 
Dr. N. Lamme 
Dr. J. de Lange 
J. H. de Lange 
J. M. Lankamp 
Chr. Leeflang 
J. J. H. van Leeuwen 
M. J. S. van Leeuwen 
P. D. van Leeuwen 
Dr. S. P. Leeuwens 
J. W. Lcmaier 
J. A. Lichtenbelt 
Dr. A. J. S. van Lier 
Prof. Dr. S. van der Linde 
C. van der Linden 
F. A. van der Linden 
J. J. Linnebank 
M. J. Linschoten 
Mevr. W. A. M. van der 

Lip-Kibbeling 
H. J. van Loon 
Mr. A. Looten 
Mr. F. B. Lunsingh 

Scheurleer 
W. G. van Lunteren 
P. J. E. Luykx 
F. A. baron van Lynden 
Prof. Dr. P. J. Maan 
R. C. J. van Maanen 
L A . ] , van Maarseveen 
lr. H. van der Made 
K. Marang 
Mevr. M. J. Maters-Ponten 
Mej. J. G. van der Meer 
L A. P. Meere 
J. van Meerten 
Dr. M. A. van Melle 
M. J. M. Mengelberg 
P. G. van Mens 
Mercurius-cursussen voor 

Handelsonderw ijs 
C. J. van der Meulen 
T. Meulenbelt 
J. T. D. Meijers 
W. Meynen 
P. Meywes 
H. J. M. A. Mieras 
C. L. Minderaa 
H. H. Moers Jr. 
M. R. van der Molen 
J. J. M. Molenbeek 

H. Moll 
Mej. H. P. Moll 
Prof. Mr. A. L Mondria 
Mr. A. A. Mulder 
Mevr. T. Mulder 
Mevr. C. C. Muschter-

Sjamaar 
Ph. M. Muus 
C. M. H. Muyser 
G. M. E. Nauta 
Nederlandse Bank 
Mevr. S. Neerincx-

Esselink 
W. Nekkers 
Mej. M. Nicolai 
A. Nieuwenhoven 
Dr. M. G. van 

Nieuwenhuyzen 
Mevr. E. M. van Nispen 
Dr. J. de Nooy 
Prof. Dr. J. F. Nuboer 
P. Nijhoff 
Mevr. M. M. J. Nijland-

Mol 
J. Offerhaus 
Drs. C. Offringa 
Mevr. J. van Ogtrop-van 

Erven Dorens 
W. A. Okhuysen 
E. Oldenhoff 
Stichting Onderwijscentrum 
A. L. Oosting 
H. Oostveen 
W. G. van Oostveen 
Openbare Leeszaal 
Idem: Filiaal 

Smaragdplein 
Idem: Filiaal Oog in Al 
Idem: Filiaal 

Bernadottelaan 
Idem: Filiaal Vader 

Rijndreef 
Idem: Filiaal 

Ingenhouszstraat 
R.K.-Openbare Leeszaal 
Idem: Filiaal Kanaalstraat 
Jhr. ir. L. H. Op ten Noort 
Mej. dr. J. K. Oudendijk 
W. H. Overbeek 
Mevr. A. van Panhuys-

Waller 
W. Peddemors 
G. S. Pelt 
W. A. G. Perks 
H. J. C. Pieters Jr. 
T. van Pinxteren 
J. F. van de Plassche Visser 
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H. Ploeg 
P. Plokker 
Mej. M. van der Poel 
C. Polderman 
J. A. Ponssen 
J. A. W. M. Ponten 
Ir. J. H. Pontier 
Dr. C. Poort 
I. W. A. Poortermans 
Mevr. M. A. Poortman-

Verkade 
Mevr. M. Post 
Mevr. S. Posthumus-Pieren 
Tj. Pot 
K. Potjewijd 
Dr. F . J. A. Prop 
Mevr. W. H. Prins-Linder 
Ant. van Putten 
Mej. A. J. Putters 
P. Raayen 
Drs. J. M. Raaymakers 
J. E. Ragay 
Mej. J. M. Th. G. Rahr 
Jhr. mr. C. J. A. de Ranitz 
Mr. F . P. van Ravenswaay 
Mej. G. H. P. Ravestijn 
Redactie „Beiaard" 
Redactie Het Centrum 
Redactie N. Utr. Dagblad 
Redactie Trouw 
Redactie Utr. Nieuwsblad 
Redactie Het Vrije Volk 
Redactie Het Stadsblad 
E. W. C. Reeskamp 
J. H. E. Reeskamp 
A. H. van Reeuwijk 
Mr. J. D. Rehorst 
Dr. Mr. A. W. Reinink 
.Ihr. J. W. Th. Reuchlin 
Dr. F. E. Revers 
Dr. J. J. de Ridder Jr. 
Dr. G. J. M. J. te Riele 
J. H. B. M. van Riet 
Mej. A. de Ringh de Vries 
Mgr. Dr. A. Rinkel 
Mej. J. G. Riphaagen 
Mevr. M. M. Rosier-

Witzel 
Mej. P. H. A. Roskam 
M. F. M. van Rossum 
J. de Ru 
Drs. H. van de Ruit 
J. J. de Ruiter 
A. Rutgers 
J. W. G. M. Rutten 
J. de Ruyter Korver 
Rijksarchief Utrecht 

H. J. A. J. van Rijswijk 
J. W. C. van Schaik 
Mr. Dr. Th. E. E. van 

Schaik 
W. F. van Schaverbeke 
L van Schie 
L. L. Schiet 
C. A. Schilp 
Mej. drs. M. A. Schimmel 
Mr. W. H. Schipper 
Mej. L. O. E. Schok 
G. Scholten 
Schoolvereniging Agatha 

Snellen 
A. Schoonhoven 
C. W. Schoorel 
J. W. Schouten 
W. J. A. Schouten 
Mevr. H. J. S. Schröder-

Siebelder 
Mr. D. Schuitemaker 
H. G. Schumacher 
Mej. E. Th. de Schutter 
Mr. J. Schuttevaer 
Mej. Mr. A. A. Schwartz 
L. J. A. van Schijndel 
Dr. J. H. Sebus 
Mevr. Serton-Meyer 
A. D. Severijn 
J. Siebols 
Mr. B. F. J. Simon 
Dr. P. Singelenberg 
C. Singerling 
G. L. Slagmolen 
Mej. G. C. van der Sluys 
L. J. M. G. Sluyters 
G. Smilda 
Mevr. A. A. Smit 
H. C. Smit 
Mevr. G. Smits-Otten 
G. H. de Soeten 
H. J. de Soeten 
Mr. E. Spanjaard 
A. P. H. M. Speet 
G. H. F. Spitsbaard 
Dr. J. Spijkerboer 
J. van Staveren 
Mej. W. van Steenbergen 
Mr. H. P. M. Steenberghe 
D. Steensma 
Dr. W. Stigter 
W. Stooker 
W. A. Stooker 
G. C. M. Stoop 
Dr. J. A. Stoop 
Tr. J. A. Storm van 

Leeuwen 

Dr. W. C. P. Stoutenbeek 
A. van Straten 
Dr. J. E. A. L. Struick 
J. J. van Stuyvesant Meyen 
Dr. ir. C. L. Temminck Groll 
J. Th. Teunis 
L. H. Tholen 
H. W. Thomassen 
Mej. L. Ch. P. Thomassen 
W. Thoomes 
Dr. W. J. Thijssen 
Tiel-Utrecht-Brandverz. 1811 
B. C. Tieman 
Mej. C. H. Timmerman 
P. F . Tjepkeman 
Mr. J. H. des Tombe 
Mej. drs. L. van 

Tongerloo 
Mej. A. H. Toonen 
G. C. van Tussenbroek 
R. Tweehuysen 
Mej. A. H. Ulbrich 
N.V. Utr. 

Loodgieterscombinatie 
H. J. J. Uijtenwaal 
Mevr. Mr. M. J. Vaags-

Kluitman 
Th. van de Vathorst 
P. M. van Veen 
Dr. T. van Veen 
Mevr. M. M. E. 

Veenendaal-Nicolal 
G. H. van der Veer 
Th. J. van der Veer 
Mej. R. C. J. A. ter Veer 
Mej. J. C. van de Vegt 
W. H. van der Velde 
Mevr. M. van der Velde-

Nebbeling 
E. van der Velden 
Mevr. C. A. Velderman-

Wienecke 
M. Veldman 
Dr. A. J. van de Ven 
Dr. M. A. Vente 
Prof. Dr. Fr. Verdoorn 
W. C. A. Verhaar 
Mevr. A. M. Th. Verheyen 
Dr. J. G. Verhoeven 
O. M. Verhorst 
C. Verkerk 
H. D. Verkruysse 

Mr. Dr. H. J. E. Vermeulen 
J. Vermeulen 

Mr. W. J. G. Vermeulen 
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M. Vermooten 
Mej. G. H. van 

Versendaal 
G. Versteeg 
C. M. J. Versteegh 
Dr. C. R. J. Versteegh 
Dr. R. M. Versteegh 
Mevr. L. C. Verwer-Rinse 
F . H. J. Vetter 
Mej. mr. dr. J. C. H. H. de 

Vink 
B. W. Vinke 
D. J. Vinkenborg 
J. Vinkenborg 
Ds. C. Ch. G. Visser 
K. Visscher 
Mej. dr. M. van Vliet 
H. W. J. Volmuller 
J. Vonk 
F . C. van de Vooren 
Mr. dr. T. Vorstius Kruyff 
P. Vos 
Mevr. R. Vos-Beijerman 
C. A. Vosmeer 
Ver. voor 

Vreemdelingenverkeer 
C. M. Vreeswijk 
Dr. D. Vreugdenhil 
G. J. de Vries 

A. B. R. de Vries 
N.V. de Vries en Co 
C. H. Waakop Reyers 
W. G. A. de Waal 
Van Wageningen en de 

Lange 
Prof. Dr. H. Wagenvoort 
H. Walstra 
P. van de Wart 
D. Wellerdieck 
Mevr. H. A. E. M. 

Westerhout 
A. W. Wicart 
Mgr. A. Wiegerink 
Ir. G. Wiechers 
J. H. Wieringa 
Mej. G. E. M. Wilbrink 
G. A. Wildschut 
Ir. J. Wildschut 
P. Wilmink 
W. van der Wilt 
Tj. B. van Wimersma 

Greidanus 
J. Wind 
C. de Winter 
H. de Wit 
Mej. P. C. M. Witte 
G. Witteveen 
A. Witteveen 

A. Witzel 
J. D. Th. Wolters 
Mevr. A. R.Wolters-de Jong 
Dr. D. Wolvius 
Woninginrichting Serrée 
C. J. Wouda 
H. Wulstra 
W. A. Wijburg Jr. 
Mevr. van Wijk 
Mevr. G. L. van Wijk-de 
Ruiter 
Drs. J. S. Wijne 
Mej. H. J. W. van 

Wijngaarden van Rees 
Mr. H. A. M. Wijnne 
F . de Wijs 
C. M. Ynema 
J. Zandleven 
Ir. H. Zeydner 
Mevr. M. Zeijlemaker-de 

Goey 
Mevr. H. M. Zuurdeeg 
H. Zwaagman 
Mevr. E. J. Zwager-

Gehner 
W. Zwanikken 
R. Zwolschen 
J. G. Zijffers 
Dr. A. Zijp 

Buiten Utrecht: 

W. H. van Aarst, Zeist 
S. H. Achterop, Amersfoort 
G. Adriaans, Amersfoort 
Mevr. C. van den Akker-de Gijs, 

Eindhoven 
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage 
W. J. Alsma, Maartensdijk 
H. P. E. van Amerongen, Amstelveen 
Mevr. G. J. Appels-Broere. 

Driebergen 
Mevr. F . P. Appels-Kraal, 

Driebergen 
W. J. A. Arntz, Bilthoven 
W. Chr. G. van As, Amersfoort 
Ir. J. B. baron van Asbeck, Driebergen 
Jhr. mr. dr. L. H. K. C. van Asch van 

Wijck, Rhenen 
Jhr. mr. M. van Asch van Wijck, 

Arnhem 
Jhr. mr. Th. van Asch van Wijck, 

Zeist 
Athenaeum Bibliotheek, Deventer 

Mevr. M. G. van Bauk-Van der Lee, 
Harmelen 

Jhr. J. A. F . Backer, Breukelen 
Ir. F. J. Backer, Bunnik 
Prof. O. Backer Dirks, Bilthoven 
A. F. Bakker, Leersum 
G. J. Bastiaan, Maarssen 
Dr. R. F . P. de Beaufort, Woudenberg 
Jhr. W. H. de Beaufort, Maarn 
C. A. Becker, Huis ter Heide 
Mevr. G. Th. van Beeck Calkoen, 

Maartensdijk 
Mr. Dr. J. Belonje, Alkmaar 
Mr. P. J. W. Beltjes, Arnhem 
C. F . Bennink Bolt, Woerden 
Mr. S. P. baron Bentink, Soest 
Mevr. B. van Berckel-Kamps 

Bilthoven 
Mevr. J. A. Berdenis van Berlecom-

Bunte, Bilthoven 
B. O. van den Berg. Maarssen 
Mej. drs. H. M. van den Berg, 

's-Gravenhage 
M. van den Berg, Houten 
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Dr. L. Berk, De Bilt 
Drs. A. Bertoen, Bilthoven 
Bibliotheek Mij. der Ned. 

Letterkunde, Leiden 
Bibliotheek Kruisherenklooster, 

Amersfoort 
Bibliotheek Seminarie, Rijsenburg 
H. van der Biezen, Rhenen 
Mr. J. van Binsbergen, Bilthoven 
A. Blankert, 's-Gravenhage 
Mevr. drs. B. E. P. Bleeker-Eeuwens, 

De Bilt 
Mr. E. Bloembergen, Bilthoven 
A. H. Bloemsma. Haatten 
Dr. D. P. Blok, Amsterdam 
Mevr. M. B. van Bockel-Blancke 

Bilthoven 
Ir. R. J. Boddé, Bilthoven 
Stichting voor Bodemkartering, 

Wageningen 
Boekhandel Ruitenbeek, Doorn 
P. de Boer-Lens, Loenersloot 
K. van Boeschoten, Bussum 
Jkvr. J. Ch. baronesse van Boetzelaar, 

Zeist 
Mr. R. W. baron van Boetzelaar, 

Driebergen 
R. W. C. baron van Boetzelaar, 

Laren (N.H.) 
P. H. Bogaard, De Meern 
Mr. J. P. Bol, Bosch en Duin 
N. E. Bol, Arnhem 
Drs. J. B. J. Bollerman, Schiedam 
J. P. W. Bongaardt, Maarn 
C. Boon, Benschop 
J. G. M. Boon, Lopik 
Dr. W. J. de Boone, Amersfoort 
Mej. ir. A. E. M. Bosch, '-Gravenhage 
Dr. J. F . H. Bosch, Bilthoven 
Mevr. E. Bosch-van de Kolk, 

Amersfoort 
Jhr. Mr. O. R. van den Bosch, 

Amerongen 
Mr. L. H. N. F. M. Bosch ridder van 

Rosenthal, Rhenen 
D. D. Bosscher, De Bilt 
Mr. J. H. P. Boudewijnse. Bilthoven 
Mej. E. de Bouter, Groenekan 
Dr. D. P. R. A. Bouvy, Bussum 
Mej. drs. J. Braam, De Bilt 
Dr. A. H. Bredero, Dongen 
Mr. J. J. Bredius, Aerdenhout 
J. P. Briedé, Maarn 
Ir. P. H. N. Briët, Hilversum 
J. A. Brinkhuis. Zeist 
H. W. C. van den Broek. Maarssen 
Mr. M. G. de Bruin, Zeist 

Prof. dr. V. Brummer. Bilthoven 
A. W. Bruna, Amsterdam 
Mevr. J. C. Buitenweg-Mourits, De 

Bilt 
Mej. A. W. van de Bunt, Wageningen 
Dr. A. R. J. van der Burg, Rijswijk 
Mevr. B. Buys, Bunnik 
T. T. H. M. Bijleveld, Breukelen 
Mr. J. Caro, Bilthoven 
Ir. E. D. Cartier van Dissel, Laren 
Centraal Bureau voor Genealogie, 

's-Gravenhage 
Centrale Commissie voor Onderzoek 

van het Nederlandse Volkseigen, 
Amsterdam 

Mr. F . J. M. Cerutti, Heythuysen 
Jhr. W. F. Clifford Kocq van Breugel, 

Doorn 
Drs. J. F . H. Collard, Valburg 
A. G. Cool, IJsselstein 
D. J. de Coole, Zeist 
Ir. J. L. A. Cuperus, Huis ter Heide 
Mr. P. H. Damsté, De Bilt 
J. Das, Bilthoven 
Mej. M. W. Deerns, Bilthoven 
E. J. Demoed, Amersfoort 
Mr. W. H. J. Derks, Groenekan 
M. H. H. Doesburg, IJsselstein 
Mej. P. J. A. ten Doesschate, Zeist 
Mevr. C. H. Donker-van Ollefen, 

Naarden 
P. Dons, De Bilt 
C. H. van Donselaar, De Bilt 
W. Doornbosch, Jutphaas 
A. R. van Dort, Jutphaas 
J. A. Dortmond, Bilthoven 
Mr. F . A. Doude van Troostwijk, 

Bussum 
L. W. Doude van Troostwijk, 

Nieuwersluis 
Prof. J. A. C. Duyzings. Badhoevedorp 
Mej. M. J. A. van Dijk van Altena, 

Wijk bij Duurstede 
Mevr. T. van Dijk-Doornenbal, De 

Meern 
Mr. Ph. Eberwein, Baarn 
Drs. H. van Eek, Hardinxveld-

Giesendam 
Mr. W. Th. D. A. van Eek. Voorburg 
Mevr. M. N. van Eekelen-Witteveen, 

Capelle a/d IJssel 
Dr. P. F . Eibers, Tuil 
Fa. G. van der Eist. Scherpenzeel 
G. H. van Empel, De Meern 
H. Endlich. Haarlem 
Mej. M. A. H. van Es, De Bilt 
F . E. Everwijn Lange, Maarn 
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J. Felderhof. 's-Gravenhage 
Mevr. K. Fokkens-Pek, De Bilt 
Mej. M. J. Francken. Huizen 
Mr. J. van Galen Last, Doorn 
Jhr. Mr. L. E. de Geer van Oudegein 

Jutphaas 
Gelderse Bibliotheek. Arnhem 
Gemeente-Archief, Delft 
Gemeente-Archief, Rotterdam 
Gemeentebestuur, Amersfoort 
Gemeentebestuur, Kockengen 
Gemeentebestuur, Montfoort 
Gemeentebestuur, Mijdrecht 
Gemeentebestuur, Veenendaal 
Gemeentebestuur, Wijk bij Duurstede 
Genealogical Society. Salt Lake City 
A. van Gent. Bergschenhoek 
L. W. H. de Geus. Linschoten 
Mevr. Mr. M. A. C. de Geus-Viëtor 

Bilthoven 
J. C. B. Goemans, Zeist 
B. de Graaf f, Driebergen 
Ph. J. Greep, De Bilt 
N . A. J. Gresnigt, Bilthoven 
Mej. B. van Grinsven, Bilthoven 
F . A. Groen, Doorn 
H. J. C. de Groot, Haarlem 
Th. Gruter, Holl, Rading 
C. P. Gülcher, Maartensdijk 
H . Haaksma, Bilthoven 
A. J. Hallebeek, Driebergen 
Mevr. H. E. Hamerling-Lintner, 

Hilversum 
Mej. M. Hardebol, De Bilt 
H. Haring, Zoetermeer 
Drs. J. Harms, Maartensdijk 
M. P. H. Harmsen. Linschoten 
Mej. N. Harte, Bilthoven 
W. A. M. Harzing. Driebergen 
Bond Heemschut, Amsterdam 
Mevr. M. J. baronesse van Heerdt-

Kolff, Baarn 
J. Helde, Zeist 
A. C. Hellema, Montfoort 
W. A. Hendriks, Warga (Fr). 
Dr. J. C. A. van Herten, Bilthoven 
Drs. J. van Herwaarden, Vleuten 
E. Heupers. Soest 
Mevr. M. W. Heyenga-Klomp, 

Amersfoort 
Ir. G. J. L. Heyming, Doorn 
P. M. Heymink Liesert. Schalkwijk 
C. Hilhorst, Hoogland 
Dr. P. Hoekstra, Bilthoven 
Mej. drs. M. B. van der Hoeven. Zeist 
C. J. Holst van Ingen, Doorn 
J. Homburg, IJsselstein 

Ihr. H. J. P. Hooft Graafland van 
Schotervlieland, Zeist 

Jhr. mr. P. H. Hooft Graafland, 
Bilthoven 

Jhr. mr. W. C. Hooft Graafland, 
Bilthoven 

Mr. Th. A. Hoog, Bilthoven 
Mr. H. L. L. van Hoogenhuyze, Zeist 
Ir. T. van Hoogevest, Amersfoort 
A. H. R. Hoogezand, Groenekan 
Dr. G. A. Hoogland, Arnhem 
Mevr. S. Hooykaas-van den Berg, 

De Bilt 
Dr. J. Hovy, Amersfoort 
Drs. A. V. M. Hubrecht, Maarn 
Prof. Dr. F. W. N. Hugenholz, 

Bilthoven 
Mevr. C. A. van der Hurk-van den 

Bovenkamp. Driebergen 
L. B. W. Huydecoper van Nigtevecht. 

Bilthoven 
L. Hijmans, De Bilt 
Ir. A. M. van Ingen, Jutphaas 
Instituut voor Prae- en Protohistorie, 

Amsterdam 
Prof. Dr. W. van Iterson, Zeist 
Prof. Dr. E. H. 's Jacob, Groningen 
A. Jacobs, Blaricum 
C. Jansen, Warnsveld 
Mr. F . B. I. M. Janssen, Esch 
L. H. Jansen. Woudenberg 
Mevr. A. M. Jaring-Fresen, Doom 
Jos. Jongerius. Soesterberg 
Prof. Dr. A. G. Jongkees, Annen 
Mevr. E. F . F. Jonker, Jutphaas 
Mevr. A. C. Jordan-Breukink, Zeist 
Ir. J. P. Josephus Jitta, 's-Gravenhage 
W. H. F. Jürgens, Hilversum 
E. J. Jurriëns, Bilthoven 
Drs. C. van Kalveen, Amersfoort 
E. C. J. Kamerling. Hilversum 
Mevr. A. A. S. Kamerling-van 

Haersma Buma, Doorn 
Mevr. H. E. Kamerling-Lintner, 

Hilversum 
Mr. dr. N. J. C. M. Kappeyne van de 

Coppello. Loenen a/d Vecht 
H. F . Keetell, Amersfoort 
A. J. van Kempen, Bunnik 
R. M. Kemperink, Amersfoort 
Prof. Dr. J. H. Kernkamp, Bilthoven 
Jac. Kerste, Kockengen 
Mr. G. Keuning, Amsterdam 
Ir. J. S. Keyser, Bilthoven 
Drs. C. J. Kieviet, Poortugaal 
Dipl. Ing. P. Kuyver, Maartensdijk 
H. J. Koch, IJsselstein 
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J. Kokje Jzn., De Meem 
J. C. Koning. Bilthoven 
Dr. D. R. Koolkaas, Velp 
P. J. Koopman, Papendrecht 
Thorn. Koot. Amsterdam 
A. H. van Kooten Niekerk. Zeist 
Mr. J. Korf, Voorburg 
Mr. J. J. Korndöffer, Wassenaar 
Mr. A. P. Korthals Altes, Markelo 
J. W. Kraal, Zeist 
G. van der Kuilen, Rreukelen 
J. Kuipers, Soest 
J. C. van der Laan, Maarn 
J. van Lambalgen, Woudenberg 
J. Laméris, Zeist 
Mevr. C. Lameris-De Vries, De Bilt 
J. Landré, Den Dolder 
Fr. H. Landzaat, Zeist 
F . Langerveld. De Bilt 
H. de Lanoy Meyer, Driebergen 
Dr. H. P. Lansberg, Bilthoven 
Mevr. mr. E. C. M. Leemans-Prins, 

Arnhem 
Limburgs Geschied- en 

Oudheidkundig Genootschap. 
Maastricht 

Prof. Dr. J. M. van der Linde, Zeist 
H. van der Linden, Oegstgeest 
Ds. H. A. L. van der Linden, De Bilt 
H. J. van 't Lindenhout, Epe 
A. J. Lisman, Zeist 
A. L Lisman, Groenekan 
J. C. Lissenberg. Zaltbommel 
Mr. Ph. Loggers, Bilthoven 
W. C. van Luyn, De Bilt 
Dr. W. L. van Luyn, Bunnik 
Prof. dr. P. L Maan, Arnhem 
R. C. J. van Maanen. Nijmegen 
Maatsch. der Ned. Letterkunde, Leiden 
H. E. J. F. du Marchie van 

Voorthuysen. Zeist 
Ir. A. Maris, Groenekan 
Mej. dr. A. J. Maris. Arnhem 
Mr. J. A. Markus, Alkmaar 
Dr. L. S. Meihuizen, Haren (Gr.) 
A. C. v. d. Mersch, Baarn 
Ir. H. F. Mertens, Breukelen 
Dr. P. van der Meulen, Bilthoven 
C. van der Meyden, De Bilt 
A. de Meyer, o.e.s.a., Culemborg 
J. W. H. Meyer. De Bilt 
E. G. Middag, Hilversum 
Prof. dr. H. T. J. Miedema, De Bilt 
I. Th. T. Modderman, De Meern 
Mr. H. J. Moltmaker, Drachten 
Mevr. C. G. E. Mommersteeg-

Harbord, Amsterdam 

W. P. Mönnich. De Bilt 
Dr. I. Ph. de Monté ver Loren, Zeist 
Mej. C. E. Moorrees. Zeist 
Mej. H. Moorrees. Rhenen 
T. van Mourik, 's-Gravenhage 
Ir. L M. de Muinck Keizer. 

Bilthoven 
W. F. Mulckhuyse. Waarder 
Drs. H. J. Mijjer, Groningen 
C. A. Mijnders, Velsen 
Ir. A. J. Mynlieff, Zeist 
K. B. Nanning, Vleuten 
Ned. Buurtvervoerwegmaatschappij 

Zeist 
Ned. Hist. Instituut, Rome 
Ned. leugdbond ter bestudering van 

de geschiedenis, Bussum 
M. W. N. Neerincx, Amsterdam 
Mevr. S. Neerincx-Esselink. 

Val kens waard 
I. D. H. van der Neut, Amersfoort 
W. L. van Nieuvvenhuyzen, Zeist 
Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 
A. P. Oefner, Bilthoven 
Mr. T. Olthof, Bilthoven 
S. M. van Ommeren, De Bilt 
J. van Oord, De Bilt 
Th. H. van Oort, De Bilt 
B. Oostenbruggen. Maarssen 
E. van Oosterom. Benschop 
Openbare Bibliotheek, Bilthoven 
Openbare Leeszaal. Amersfoort 
Openbare Leeszaal. Bunnik 
Openbare Leeszaal, Soest 
Drs. J. M. S. Oremus. Sittard 
Koninklijk Oudheidkundig 

Genootschap, Amsterdam 
Oudheidkundige Vereniging 

..Flehite", Amersfoort 
Oudheidkundige Kring ,,Die 

Goude", Gouda 
Oudheidkundig Genootschap 

Niftarlake, Rotterdam 
Vereniging „Oud Leyden". Leiden 
Ver. Oudheidkamer voor Rhenen en 

Omstreken, Rhenen 
Oud-Kath. Museum, Hilversum 
L. Osinga, Zeist 
Th. A. van Overbeek, Zeist 
Ir. G. A. Overdijkink, Soest 
H. van Overhagen. Bunnik 
Mevr. B. Overkleeft, De Meern 
Mevr. W. L. A. Ozinga-Ozinga, Vianen 
Mej. I. M. Papavoine. Amersfoort 
H. H. Paris, Laren (Gld.) 
A. Pastoors, Schalkwijk 
I. G. Peeterman, Bilthoven 
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Mr. G. G. Pekelharing. Hilversum 
Mevr. T. Perdeck-Schimmel, 

Amersfoort 
Drs. J. P. W. Philipsen, Zeist 
H. J. Pieters, De Bilt 
T. Ploeger, De Bilt 
R. Plomp, Maarssen 
H. J. Ploos van Amstel, Bilthoven 
Prof. Dr. J. J. Poelhekke, Nijmegen 
Mevr. E. P. Polak-de Booy, Bilthoven 
Van de Poll Stichting, Zeist 
Van de Poll-Wolters Quinastichting, 

Zeist 
Mevr A. Pos-van Cleef, Hilversum 
Mevr. J. F . R. Pot van Zijl, De Bilt 
Prof. mr. W. F. Prins, Bilthoven 
G. Puchinger, 's-Gravenhage 
Jkvr. M. Quarles van Ufford, Zeist 
Jhr. W. Twiss Quarles van Ufford, 

Groenekan 
E. C. Rahms, Zeist 
Jkvr. J. L. C. Ram, Bilthoven 
A. van Ramshorst, Doorn 
Mevr. G. Ramshorst, Driebergen 
Mr. A. Ravelli, Bilthoven 
M. Raven, den Dolder 
Redactie Amersfoortse Courant, 

Amersfoort 
Prof. Dr. E. Reeser, Bilthoven 
H. Regnerij, De Bilt 
Mr. A. D. van Regteren Altena, 

Bergen (N.H.) 
A. A. Reichwein, Zeist 
M. Remijnse, Maarssen 
Jhr. H. Reuchlin, Rotterdam 
M. R. F. Reuser, Groenlo 
Prof. dr. E. K. J. Reznicek, Bilthoven 
Mr. H. B. van Rhyn, Zeist 
A. G. van Riet, Linschoten 
C. F. W. Rietveld, Harderwijk 
Mevr. A. Z. A. Ringeling-Verhoef, 

Maarsbergen 
R. Roks, Voorschoten 
Ir. W. R. Rombach, Zeist 
J. W. Rommerts, Zeist 
Dr. J. W. M. Roodenburg, Doorn 
C. Roos, Hilversum 
Th. van Roosmalen, Zeist 
A. van Rossum, Maarssen 
K. W. J. van Rossum, Nijmegen 
Th. J. A. van Rossum, De Bilt 
M, Ruppert, Wassenaar 
Dr. J. Rutgers, Bilthoven 
Jhr. mr. L. M. Rutgers van 

Rozenburg, Zeist 
Mevr. C. A. Ruys-Haitsma Muiier, 

Driebergen 

Mr. L. de Ruyter, Jutphaas 
Rijksarchief in Gelderland, Arnhem 
Rijksbureau voor kunsthistorische 

documentatie, 's-Gravenhage 
Rijksdienst voor de 

momumentenzorg, Voorburg 
Rijksdienst Oudheidkundig 

Bodemonderzoek, Amersfoort 
Prof. Mr. Dr. R. Rijksen, Bilthoven 
J. du Saar, Heelsum 
A. Sandberg, Zeist 
D. Sandbrink, Rhenen 
Drs. H. Schacht, Zeist 
Ir. E. J. G. Scheffer, Bilthoven 
Drs. J. G. S. Schemmekes, Houten 
J. J. Schmalhausen. Vianen 
A. F . Schmidt, De Bilt 
L. A. Schmidt, De Bilt 
Mej. E. N. Schouten, Hengelo 
J. C. Schouten, Oudewater 
J. M. Schouten, Achterveld 
W. P. Schouten, De Bilt 
H. J. Schröder, Breukelen 
G. Seinen, Amsterdam 
J. N. Servaas, Maarssen 
M. F. M. van Seumeren, Maarssen 
Mr. L. Sillevis, Culemborg 
T. M. A. Simonis, Woerden 
L. L. C. F . Sluyters, Leeuwarden 
P. R. Smink, Hoogland 
Dr. P. Smit, Vreeswijk 
Mej. drs. I. J. Soer, Zegveld, post 

Bodegraven 
Ing. G. Spekking, Zeist 
W. P. Staal, Zeist 
Mevr. S. Stam-Morsink. De Meern 
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