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Een Hottentot te Vianen 

Op 6 oktober 1709 vond in de Grote Kerk 
van Vianen een bijzondere plechtigheid 
plaats. In het doopboek van die kerk, 
waarin gewoonlijk met enkele regeltjes de 
doop van een nieuw Vianeesje genoteerd 
staat, werd op die dag de volgende, 
uitvoerige aantekening bijgeschreven: 
den 6e Octob is gedoop een Hottentot 
van de Caep de bonne Esprans ouwd 
omtrent... Jaren, de eerste soo versekert 
wort van sijn naetsie, die oeijt tot het 
Chstelijke geloof bekeert is, hij is 
genoemd Frederick Adolf na de Heer 
regerende Grave van der Lippe, die hem 
die naem als gevader heeft gegeven, en 
door den Heer Drossaert van Vianen Jor. 
Jaques de l'Hoomen Heer van La Vere nu 
in sijn een en negetichse Jaer sijnde 
gepresenteert, is den doop is bedient 
door Do Jodocus Rappardus Predikant 
alhier, die ook de belijdenis van den dope-
lingh te voren int pertikelier gehoort en 
aangenomen heeft. Do Petrus Kalde 
Predikant met wien dese Hottentot van de 
Caep in Nederlant is gekomen, en die het 
voornaemste Middel geweest is van sijn 
bekehngh heeft even door den doop een 
predikasie op dat supject gedaan uijt Rrn 
l:v:16 eerst den Joden en ook den Griek\ 
Uit deze moeizame bewoordingen kan 
men lezen, dat de predikant Petrus 

Kalden bij zijn terugkeer uit Kaap de 
Goede Hoop een bekeerde Hottentot naar 
Nederland had meegebracht. Nadat de 
man zijn belijdenis had gedaan bij de 
Viaanse predikant Rappardus, werd hij 
door de laatstgenoemde gedoopt. De 
regerende heer van Vianen, graaf 
Frederik Adolf van der Lippe, stond als 
peetvader over hem en gaf hem zijn 
naam, terwijl de 91-jarige drost van 
Vianen, Jacques de l'Homme, heer van 
La Fare, hem ten doop hield. Voorafgaand 
aan de doop preekte Kalden over een toe
passelijk gedeelte van de brief van Paulus 
aan de Romeinen, en wel hoofdstuk I, 
vers 16: 
Want ik schaam mij niet voor het 
Evangelie van Christus. Immers het is 
een kracht van God tot zaligheid voor 
iedereen die gelooft, eerst voor de Jood 
en dan voor de Griek. 
Indertijd heerste in de jonge Christelijke 
gemeenten van het eerste uur de vraag, 
of niet alleen de Joden tot het 
Christendom, dat toen nog als een Joodse 

xJtcttctltotLr 

in J4FRICA . 

Hottentot; op de achtergrond van links naar 
rechts de Leeuwenberg, de Tafelberg en de 
Duivelsberg aan Kaap de Goede Hoop. 
Gravure door M. Bodenehr in Meister 1692, 
blz. 25. 
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secte werd beschouwd, toegelaten kon
den worden, maar ook niet-Joden, heide
nen dus zoals de Grieken. Paulus loste de 
kwestie op met zijn uitspraak, dat de zalig
makende kracht van God voor alle 
bekeerlingen gold, dus ook voor bekeerde 
heidenen. 
Eigenlijk was Kaldens prediking de kern 
van de doopplechtigheid. Zoals wij in het 
vervolg zullen zien, ging het niet zozeer 
om de persoon van de Hottentot die de 
Christen Frederik Adolf werd, dan wel om 
een heiden van zeer lage beschaving, aan 
wie God het vergund had, te mogen toe
treden tot Zijn zaligheid. Dit thema van de 
prediking was een belangrijk motief in de 
houding van de Christelijke Europeanen 
tegenover de heidense bewoners van 
verre, exotische streken. 

Alvorens nader in te gaan op de lotgeval
len van de beide hoofdrolspelers van de 
doopplechtigheid, de Hottentot Frederik 
Adolf en zijn predikant Petrus Kalden, vol
gen hier enkele opmerkingen over de 
andere, zeer voorname medespelers. 
Over de Viaanse predikant Jodocus 
Fredericus Rappardus is weinig bekend. 
Hij werd in 1706 naar Vianen beroepen. 
Hier trouwde hij met Clara Maasland, een 
dochter van de Viaanse schepen Gerard 
Maasland. In 1730 ging Rappardus met 
pensioen en overleed in 1735. Hij moet 
een geleerd man geweest zijn, want tij
dens zijn ambtsperiode publiceerde hij De 
dwaaze Atheïst (1712) en Christelijke 
Godgeleerdheid (1713)2. Zijn zoon Johan 
Adolph Rappardus werd later apotheker 
en schepen in Vianen3. 
De Hottentot werd vernoemd naar nie
mand minder dan de toen regerende heer 
van Vianen en Ameide, Frederik Adolf 
(1667-1718) graaf van der Lippe, die deze 
bezittingen in 1700 had geërfd van zijn 
moeder Amelia van Dohna. In dat jaar ook 
stierf zijn eerste vrouw prinses Johanna 
Elisabeth van Nassau-Dillenburg-
Schaumburg. Hij hertrouwde daarna met 
een nicht van zijn eigen moeder, Amelia 
van Solms. Frederik Adolf was zoals vele 
van zijn familieleden beroepsmilitair; hij 
diende in het Staatse leger als kolonel van 
de karabiniers. Hij werd opgevolgd door 

zijn zoon Simon Hendrik Adolf van der 
Lippe (1694-1734) die Vianen en Ameide 
in 1725 zou verkopen aan de Staten van 
Holland4. 
De vernoeming van 'gewone Vianezen' 
naar hun adellijke heren en vrouwen was 
in die tijd niet ongewoon. Zo liet Jan van 
Teckelenburg, die op het kasteel 
Batestein werkzaam was, in 1703 zijn 
zoontje Frederik Adolf dopen, waarbij de 
graaf als peetvader optrad en een gravin 
van Limburg-Stirum als peetmoeder5. In 
1709 noemde dezelfde Jan zijn dochtertje 
Amelia Maria6 naar de beide gravinnen 
van Limburg-Stirum, Amelia Louise 
Wilhelmina en haar zuster Maria Ursula, 
die eveneens op Batestein woonden7. 
Ook bij de doop van dit meisje was de 
graaf van der Lippe peetvader, terwijl 
Maria Ursula van Limburg-Stirum als peet
moeder fungeerde. Een vooraanstaand 
bestuursambtenaar van de VOC op 
Ceylon, Bitter van Reede, die zich in 
Vianen had teruggetrokken, liet in 1714 
eveneens een zoontje Frederik Adolf 
dopen8. 

Tenslotte werd in 1717 een dochtertje van 
de drost van Jaarsveld, Gerard Bylandt, 
naar het Viaanse grafelijke echtpaar 
Frederika Adolphina Amelia genoemd, dat 
bij die gelegenheid een zilveren ramme
laar van haar peetouders kreeg. De ram
melaar is nog is het bezit van de erfgena
men van mevrouw Frederika Adolphina 
Amelia Vaillant-van Eeten, die in 1938 
overleed9. 
De doopheffer van de Hottentot Frederik 
Adolf was in 1709 de stokoude Jacques 
de l'Homme, die volgens de doopin-
schrijving toen 91 jaar was, dus geboren 
moest zijn omstreeks 1618. Hij zou een 
jaar later, op 25 maart 1710, overlijden. In 
1666 werd hij in Vianen aangesteld tot 
drost en schout, welke beide ambten hij 
tot aan zijn dood zou vervullen10. Hij was 
tevens lid van de Raad van Regering van 
de Souvereiniteit van Vianen, die namens 
de regerende heren van Vianen optrad11. 
Hij trouwde met Wijnanda van Westrenen 
bij wie hij een zoon Jacobus had die 
echter vóór hem overleed12. Zijn vrouw 
stierf in 1685 en werd op 25 mei 
begraven. Zij vermaakte in haar testament 
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van 10 april 1685 het bedrag van 500 gul
den aan het Weeshuis van Vianen13. Het 
echtpaar werd begraven in de Grote Kerk 
van Vianen, waar tegenover de ingang 
van de Brederodekapel een grote, fraaie 
grafzerk met hun acht kwartierwapens ligt. 
Jacques de l'Homme maakte op 26 maart 
1708 zijn testament, waarin hij zijn nichtje 
Mabile de l'Homme tot universeel erfgena
me benoemde14. 
Jacques de l'Homme was van Franse ori
gine; hij tooide zich met de titel van "heer 
van La Fare". Op welke wijze hij in 
Nederland is gekomen, is niet bekend, 
maar vermoedelijk was hij een gevluchte 
Hugenoot. Ook andere leden van zijn 
familie zijn naar Vianen uitgeweken. Zijn 
neef Samson de l'Homme15, heer van La 
Clavelière, een Franse majoor, deserteer
de en werd door de Republiek financieel 
onderhouden16. Samson trouwde in 1701 
een kleindochter van niet minder dan 
Johan Wolfert van Brederode17 en kocht 
in de buurt het kasteel Langerak. Jacques' 
eerder genoemde nichtje Mabile de 
l'Homme trouwde met Ernst Louis Zuhm, 
kapitein-ter-zee van de Admiraliteit van 
Amsterdam en adjudant-generaal-ter-zee 
van koning-stadhouder Willem III18. Dit 
echtpaar woonde op de Langendijk in 
Vianen19. Na de dood van haar man ver
huisde Mabile de l'Homme in 1729 met 
haar dochter Jacoba Cornelia naar 
Schiedam20. 

Petrus Kalden, de predikant die de 
Hottentot aan de Kaap de Goede Hoop 
bekeerde, werd in 1669 in Wezel geboren 
als jongste kind van Ludwig Kalden en 
Maria then Berg. Zijn vader was een voor
aanstaand burger van Wezel en in 1663 
en 1664 "Burmeister". Andere kinderen uit 
dit huwelijk waren Lodewijk (1655), 
Hendrik (1657), Johanna Margaretha 
(1661), Anna Maria (1663) en Gerard 
(1666)21. Het gezin is in de zeventiger 
jaren verhuisd naar Vreeswijk, waar de 
vader ontvanger van de Statentol werd22. 
Het geslacht Kalden verspreidde zich 
sindsdien vanuit Vreeswijk over het 
Utrechtse en verder over Nederland. Een 
nakomeling van de Vreeswijkse Kaldens 
is ons medelid van de Historische 

Vereniging ir. L. Kalden te Huizen. 
Petrus' oudste broer Lodewijk Kalden 
trouwde in 1679 in Vreeswijk met 
Jenneken Stenis23; hij was commissaris 
van de schepen en wagens aldaar24. 
Petrus kreeg een opleiding als predikant, 
maar waar hij studeerde is niet bekend25. 
Na zijn studie trad Petrus eind februari of 
begin maart 1695 te Tienhoven in het 
huwelijk met Cornelia van Benthem26. Zij 
was een dochtervan Johan van Benthem, 
predikant van Tienhoven, een dorp ten 
noorden van Utrecht aan de Breukele-
veense plas. Petrus kreeg bij de VOC een 
aanstelling als predikant en vertrok op 
2 juni 1695 met het schip "Nigtevegt" van 
de reede van Texel met bestemming 
Kaap de Goede Hoop, waar hij op 29 
november van dat jaar aankwam. Hoewel 
zij niet uitdrukkelijk als passagiere aan 
boord genoemd wordt, is het wel aanne
melijk dat Cornelia met haar man meeging 
naar de Kaap, want de Compagnie had 
liever geen jonge, ongetrouwde predi
kanten in de koloniën. 
Petrus verliet de Kaap weer in maart 
1708. De terugreis geschiedde met "Het 
Huijs te Rosenburg" die op 14 september 
1708 voor Texel arriveerde. De aanleiding 
van zijn terugkeer naar Nederland was 
een corruptieschandaal, waarbij behalve 
Petrus ook de gouverneur van de Kaap 
betrokken was. Het was de gewoonte bij 
de VOC dat pas bij de terugkeer in patria 
de verdiende gage geïnd kon worden. 
Tussentijds had zijn schoonvader Johan 
van Benthem in 1698 al 1212 gulden voor 
hem opgenomen. Kalden kreeg aanvan
kelijk het restant van zijn verdiende gage, 
ruim 2239 gulden, niet uitbetaald. Op 21 
november 1708 inde Petrus het bedrag in 
eigen persoon27. 

Daarna werd Petrus als predikant beroe
pen te Thamen aan de Amstel (thans in 
de gemeente Uithoorn), waar hij in 1710-
1720 stond. 
Nadien trad Petrus opnieuw in dienst van 
de Compagnie. Hij vertrok in 1721 naarde 
Oost en wel naar Ceylon. Daar was hij 
eerst predikant te Galle en daarna te 
Colombo, waar hij tevens rector van het 
seminarium was. In 1737 kreeg hij ontslag 
en keerde in 1738 naar Nederland terug. 
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Het jaar en de plaats van zijn overlijden is 
onbekend. 
Als predikant aan Kaap de Goede Hoop 
verwierf Petrus Kalden zich enige faam. 
Geregeld bediende hij ook het verder 
afgelegen Stellenbos. Op zijn aandringen 
bouwde de gouverneur van de Kaap, 
Willem Adriaan van der Stel, voor 11000 
rijksdaalders de kerk van Stellenbos. 
Petrus hield er op 6 januari 1704 de 
eerste preek. 
In Stellenbos ook bezat hij een fraaie 
hofstede, Zandvliet genaamd, met het 
daarbij behorende koren- en weiland. In 
1705 kreeg hij bezoek van een beroemde 
collega-predikant, François Valentijn, die 
zich tevens bezighield met een omvangrij
ke beschrijving van alle bezittingen van de 
VOC28. Op de hofstede zag Valentijn het 
graf van "Sjeich Joesef" die indertijd uit 
Makassar verbannen was en hier 
gestorven was. Valentijn vernam ook dat 
Petrus Kalden zichzelf de Hottentotse taal 
geleerd had en onder de Hottentotten in 
hun eigen taal preekte. Bij deze gelegen
heid ontmoette Valentijn onze Hottentot, 
met wie hij in gesprek raakte over godge
leerde onderwerpen. De Hottentot 
antwoordde hem bondig als een ervaren 
catéchisant en Valentijn was zeer ver
heugd, dat het God behaagde in zulken 
gering vat zoo veel licht der genade tot 
verdere verlichting van deze allerwoeste, 
botste en vuilste Heidenen, die ik oit 
ergens ontmoet heb, te geven. Ondanks 
zijn afkeer van het woeste, botte en vuile 
heidendom heeft Valentijn met belangstel
ling geluisterd naar de verhalen over die 
religie, die de Hottentot hem kon vertellen. 
De nieuwe maan werd met handgeklap 
begroet; zij kenden een "grote kapitein", 
Thikwa of Thukwa, die zij vreesden als het 
bliksemde en donderde. Ook kenden zij 
een duivel, een zwarte kapitein, "Damoh", 
die hun soms veel kwaad deed. De opper
god, "Khourrou", schiep de eerste man, 
"Noh", en de eerste vrouw, "Kingnogh". 
Het ondergaan van de zon en de maan 
schreven zij toe aan de boosheid van de 
grote kapitein "Moeske". 
Kalden en Valentijn waren niet de enige 
Europeanen die zich in die tijd inte
resseerden voor de Hottentotten. Eigenlijk 

cféo tic nicttin. 

m AFRICA. 

Hottentottin. Gravure door M. Bodenehr in 
Meister 1692, blz. 27. 

waren deze inboorlingen een soort toeris
tische trekpleister. Als de schepen op de 
reede van de Kaap verschenen om verse 
groenten in te slaan, namen passagiers 
de gelegenheid te baat om de omgeving 
te bekijken. 
Talrijke reizigers beschreven in hun 
reisverslagen de uitzonderlijke flora en 
fauna van dit uiterste puntje van Zuid-
Afrika29. Zij deden hun best om schitteren
de Kaapse planten mee te nemen en in 
Nederland te introduceren, zoals dat met 
groot succes gelukt is met de 'Fresia'. In 
1677 werd zelfs een jonge tamme rhino
ceros per Oostinjevaarder naar Nederland 
getransporteerd als geschenk voor stad
houder Willem III. Het dier bezweek 
onderweg en werd in de pekel gezet; de 
huid was nog vele jaren te bezichtigen in 
het museum in de Leidse Hortus 
Botanicus30. Een bezoek aan de woon
plaatsen van de Hottentotten was het 
hoogtepunt van een uitstapje. Het volk 
leefde onder zeer primitieve omstandighe
den als buren van de blanken, meestal in 
redelijke verstandhouding, hoewel er 
soms schermutselingen voorkwamen. De 
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Hottentotten bedreven veeteelt - de run
deren hadden zij gekregen, gekocht of 
gestolen van de Hollanders - en verhan
delden hun veeteeltproducten in 
Kaapstad. Soms kwamen er Hottentotten 
bij de blanken wonen. Jan van Riebeek, 
de stichter van de Kaapkolonie (1652), 
had al enkele Hottentotten als tolken in 
dienst. Op den duur lukte het ook wel in 
Kaapstad om kinderen van Hottentotten te 
laten dopen. Maar de meesten bleven 
buiten de 'beschaving' wonen. 
Op weg naar de Oost vertoefde de Duitser 
Georg Meister in september 1677 aan de 
Kaap. In zijn reisverslag besteedde hij een 
apart hoofdstuk aan de Hottentotten en hij 
nam ook de moeite om een Hottentot en 
zijn vrouw te laten tekenen31. Volgens 
Meister hielden de Hottentotten er 
beestachtige gebruiken op na. Een ervan 
was het roven van schapen, die vervol
gens geslacht werden. De ingewanden 
werden boven een vuur verwarmd en 
opgegeten met een smaak alsof het 
cervelaatworst was. Als zij veel honger 
hadden, aten zij de darmen, mals gesla
gen op een steen, rauw. De Hottentotten 
woonden in holen, droegen een korte 
mantel, waarin zij zich wikkelden als zij 
gingen slapen. De spraak van de 
Hottentotten leek op het geklok van boze 
kalkoenen, of als het klikken van castag
nettes van Franse dansmeesters. De 
Europeanen, en ook Meister, waren voor
al verbaasd over de grote geslachtsorga
nen van de mannen en vrouwen. De 
lange penis van de Hottentot deed hem 
meer op een jonge stier lijken. De 
Hottentotten toonden zich in het geheel 
niet gegeneerd voor de nieuwsgierigheid 
van de blanken naar hun geslachtsorga
nen. Het volk dreef handel met de 
Hollanders in koeien en schapen. Over 
hun religieuze opvattingen vertelde 
Meister, dat zij meenden dat de aarde en 
de mensen niet geschapen maar vanzelf 
ontstaan zouden zijn. Meister was nogal 
verbijsterd, toen hij vernam dat de 
Hottentotten geen hoop op een leven na 
de dood hadden en concludeerde dat het 
een uitzichtloos geloof was. 

Onze Hottentot was overigens niet de 

enige Afrikaan die in het verleden in 
Vianen verbleef. Jean Camijn, schepen en 
burgemeester van Vianen in 1757-1761, 
respectievelijk 1762 en 1763, had een 
knecht, genaamd Vrijheijd, die bij zijn 
begrafenis op 12 januari 1781 in de Grote 
Kerk, bekend stond als een africaense 
Moor, dus een Noord-Afrikaan32. 
Met Frederik Adolf is het triest afgelopen. 
Na zijn doop in Vianen heeft Petrus 
Kalden hem terstond weer naar de Kaap 
teruggezonden. Zijn bekering tot het 
Christendom heeft niet kunnen verhinde
ren dat hij aan de Kaap aan lager wal 
raakte. Tenslotte werd hij naar het 
Robbeneiland in de Tafelbaai verbannen. 
Het troosteloze, zandige eiland zonder 
vers water was toen al berucht als het 
boeveneiland van de Kaapkolonie, waar 
de misdadigers schelpen moesten rapen 
ten behoeve van de kalkbranderij33. 
Valentijn vernam nog over de dood van 
Frederik Adolf alzoo hy op 't Robben
eiland vry siegt gestorven is. 

J. Heniger 
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dochter van Samson zijn, maar in feite was zij 
een dochtervan een andere broer van de 
drost, Jean, heer van La Fare. 

16. ARA, Staten-Generaal 8159, Staat van Oorlog 
1719, Holland: pensioenen van de gevluchte 
Franse officieren die bij resolutie van Staten-
Generaal van 6 november 1698 zullen 
uitsterven. 

17. Samson de l'Homme en Maria Louise van 
Dohna, een dochter van Fabian III burggraaf 
van Dohna en Louise Christine van 
Brederode, maakten op 16 april 1701 huwe
lijkse voorwaarden voor notaris Cornelis de 
Haen te 's-Gravenhage; het echtpaar liet een 
wederzijds testament opstellen op 20 novem
ber 1722 (ARA, Rechterlijke Archieven van 
Zuid-Holland vóór 1811, Vianen 19, 
Transportregister, 70v-72). 

18. Mabile de l'Homme was een dochtervan Jean 
Louis de l'Homme, heer van La Fare, de 
oudste broer van Jacques de l'Homme. Het 
geslacht Zuhm was afkomstig uit de land
streek Pommeren in het voormalige Pruisen. 
Ernst Louis Zuhm was de oudste zoon van 
Ernst Zuhm en Catharina van Cammingha. 
Zijn vader was aanvankelijk overste in dienst 
van de Duitse keizer en later kapitein-majoor 
van de Staatse infanterie. In 1635 probeerde 
Ernst Zuhm tevergeefs met een keizerlijke 
leenbrief de vrije heerlijkheid van Ameland, die 
in het bezit van zijn ongetrouwde zwager 
Pieter van Cammingha was, in handen te krij
gen. Ernst Zuhm was op zijn beurt een zoon 
van Pribbert Zuhm, hofmaarschalk van de her
tog van Pommeren in Wolgast (J.H. Zedier, 
Grosses vollständiges Universal-Lexikon 
(reprint; Graz, 1962), dl. 40, 1793-1794: 
Suhm, Zuhm etc. uit Rügen; A.J. van der Aa, 
Aardrijkskundig Woordenboek der 
Nederlanden, dl. 1 (Gorinchem, 1839) 1 SO
IS?: Ameland). Ernst Louis Zuhm was eerst 
getrouwd met Cornelia van Cloetingen; uit dit 
huwelijk werden in Vianen twee kinderen 
gedoopt: Amelia Jacoba op 14 september 
1693 en Wenrica op 31 mei 1694, waarover 
stadhouder-koning Willem III peetvader was. 

19. ARA, Rechterlijke Archieven van Zuid-Holland, 
Vianen 20. Transportregister, 93-94v en 94v-
96, 10 maart 1733: Mabile de l'Homme stelt bij 
machtiging van 2 maart 1733 voor notaris 
Simon Knappert te Schiedam, haar huis op de 
Langendijk noordzijde, aan de oostzijde 
belend door Du Cruset, als borg voor een 
lening van 600 gulden. 

20.In september 1729 werd attestatie naar 
Schiedam gegeven aan Mabile de l'Homme, 
weduwe van kapitein Ernst Louis Zuhm, en 
aan Jacoba Cornelia Zuhm (Archief 
Nederlands Hervormde Kerk Vianen 65, 
Lidmatenregister 1706-1741, 17). Jacoba 
Cornelia Zuhm werd op 21 februari 1705 te 
Hagestein gedoopt; haar peetvader was 
Jacques de l'Homme (ARA, DTB Hagestein 

1) . 
21. Brief van 10 oktober 1990 van het 

Stadtsarchiv Wesel aan de schrijver dezes. 
22. RA Utrecht, Notarieel Archief VW 002a001, 

protocol van Aart van Voornen, van 18 april 
1679 O.S.: Huwelijkse voorwaarden van Hr. 
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Lodewijck Kalden den Jongslen, toecomende 
Bruijdegom geassisteert met de Hr Lodewijck 
Kalden den Outsten, sijn vader, ontfanger van 
der Staten Tol alhier, ter eenre, ende d'eerba
re Jenneken Stenis Jongedochter toekomende 
Bruijt geassisteert met Coenraet Stenis haar 
Bruijts vader, bongenaar ende Commissaris 
alhier, ter andere syde. Vader Kalden belooft 
kleding en reding; vader Stenis belooft kleding 
en 300 gulden uit de erfenis van haar moeder 
en bovendien nog 150 gulden. Beide Kaldens 
ondertekenen; vader en dochter Ste(e)nis ook. 
Johannes en Lodewijk Kalden werden op 24 
maart 1675 aangenomen als lidmaten van de 
kerk van Vreeswijk (RA Utrecht, DTB 
Vreeswijk, Lidmatenregister 1662-1746; lees
baar gemaakt door A.W. den Hartogh-
Zijderveld 1982: Lidmaten Registers van de 
Kerkeraad van Vreeswijk 1632-1862). 
Aangezien Petrus in 1669 in Wezel geboren 
werd, moet het gezin dus tussen 1669 en 
1675 naar Vreeswijk verhuisd zijn. 

23. Het echtpaar ging op 18 april 1679 in onder
trouw en trouwde op 4 mei d.a.v. aan de Vaart 
(RA Utrecht, DTB Vreeswijk, Huwelijksregister 
1620-1680). Jenneken werd op 2 augustus 
1649 te Vreeswijk gedoopt als dochter van 
Coenraad Ottenz. Stenis en Alberta Jordens 
(RA Utrecht, DTB Vreeswijk, Doopregister 
1620-1680). 
Uit hun huwelijk werden te Vreeswijk gedoopt 
Maria op 19 februari 1682, Alberta op 17 mei 
1683, Coenraad op 19 oktober 1684, Aletta op 
23 september 1688 en Lodewijk op 13 januari 
1690 (RA Utrecht, DTB Vreeswijk, 
Doopregister 1680-1725). 
Lodewijk Kalden en Jenneke Steenis maakten 
hun testament op 16 september 1729. Zij 
benoemden als universele erfgename hun 
dochter Aletta, die aan haar broers Coenraad 
en Louis Kalden ieder 150 gulden zou moeten 
uitbetalen (RA Utrecht, Dorpsgerechten, 
Vreeswijk 2126, Protocollen van akten (...) 
1705-1731, 261v-263). Blijkbaar waren hun 
twee oudste kinderen, Maria en Alberta, toen 
reeds overleden zonder nakomelingen. 

24. Bij zijn octrooi van 19 mei 1680 om te testeren 
werd Lodewijk Kalden jr. commies van de 
schuiten op de Vaart genoemd (RA Utrecht, 
Octrooien 22369, no. 323); in een notariële 
acte van 19 juni 1709 werd hij als commissaris 
van de schepen en wagens te Vreeswijk ver
meld (RA Utrecht, Dorpsgerechten, Vreeswijk 
2126, 60v-61). 

25. Tenzij anders vermeld zijn biografische 
gegevens over Petrus Kalden ontleend aan 
Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek, dl. 3 (1914) 659-660. 

26. GA Utrecht, DTB 100, ondertrouw te 
Tienhoven op 24 februari 1695. 

27. ARA, VOC 5427, Scheepssoldijboek van de 

Nigtevegt, Kamer van Zeeland, onder Petrus 
Kalde van Wesel predikant; ARA, VOC 4936, 
Uitloopboekje, blad 18: Het Huijste 
Rosenburg. 

28. F. Valentijn, Beschryving Van 't Nederlandsch 
Comptoir op de Kust van Malabar... 
(Dordrecht, Amsterdam, 1726), dl. V, st. 2. Op 
blz. 15, 31, 47, 158-159, in de "Beschryvinge 
van de Kaap der Goede Hoope", schreef 
Valentijn over Petrus Kalden en de Hottentot. 

29. Een omvangrijke bron van reisverslagen over 
Kaap de Goede Hoop is R. Raven-Hart, Cape 
of Good Hope 1652-1702. The first fifty years 
of Dutch colonisation as seen by callers (2 
din.; Cape Town, 1971). 

30. J. Heniger, Hendrik Adriaan van Reede tot 
Drakenstein (1636-1691) and Hortus 
Malabaricus. A contribution to the history of 
Dutch colonial botany (Rotterdam-Boston, 
1986)71 en 83, noot'27. 

31. Georg Meister publiceerde na zijn terugkeer in 
Europa in 1692 Orientalisch=lndianische 
Kunst= und Lust=Gärtner (Dresden). Zijn ver
slag over de Hottentotten, op biz. 24-36, 
noemde hij Wahrhaffte Relation der aller-
bestialischen Menschen (...) und zwar von 
demselben Bestialischen Leben, Wandel und 
Tode, &c. 

32. Vriendelijke mededeling van de heer J.M.M. 
Ruijter, Gemeentearchief Vianen. 

33. Valentijn, Beschryving Van 't Nederlandsch 
Comptoir op de Kust van Malabar, 4. 

Licht in Lexmond. Lantaarns en 
lantaarnopstekers van Lexmond 

Inleiding 

Olielampen zijn al erg oud. Ze waren al 
ver voor het begin van onze jaartelling in 
gebruik in het Midden-Oosten. In 
Nederland werden ze binnenshuis al 
vroeg gebruikt om in het donker toch maar 
iets, hoe weinig ook, te kunnen zien. Ook 
vet en kaarsen werden voor verlichting 
gebruikt. Buitenlantaarns kwamen wel al 
voor, maar op zeer beperkte schaal. 
In Amsterdam deed in 1669 Jan van der 
Heijden, de uitvinder van de brandspuit, 
aan de magistraat het voorstel om de stad 
te verlichten met door hem uitgevonden 
straatlantaarns. De pit in die lantaarns 
brandde op een mengsel van lijnolie 
(geperst uit vlas) en raapolie (geperst uit 
raapzaad), dat in een blikken reservoir 
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