
mij waren de geluiden van de poldervogels. Ik onder
ging het allemaal als een blij feest. Dat grauwe 
modderbad had mij triomf gebracht. Ik voelde mij 
gelukkig en bevrijd. 

Werkgroepen ike 

Monumenten J . de Roos 
B i b l i o / t o p o g r a f i e W. v . IJken 
Genealogie H. v . Hees 
Recent Verleden H. v . Hees 
Klederdracht 
Eem-en Gooiland L. Lankre i j e r Aartseveen 94 89198 

Torenzicht 38 86303 
Everserf 20 89367 
Kerks t r aa t 15 89849 
Ke rks t r aa t 15 89849 

De Familie Per ie r I I 

Boekhandelaren u i t Par i j s 
met nakomelingen in Eemnes! 

Een Eeranesser familie die uit Parijs afkomstig is? Dat 
vonden we een aardige ontdekking en daarom besloten we 
een tweede artikel aan de familie Perier te wijden. 
Nadat het eerste artikel over deze familie verscheen in 
het juli-nummer van dit jaar (jrg. 12, nr. 2) heb ik 
met mijn vrouw een onderzoek gedaan in het Gemeente 
archief in Den Haag. Daar vonden we heel veel nieuwe 
gegevens. Ze duiden erop dat de familie Perier niet als 
Hugenoten-familie naar Nederland is gevlucht maar dat 
de boekhandel enkele leden van deze familie van Parijs 
naar Den Haag deed komen. Omdat er door de heer E.F. 
Kossmann een boek geschreven is over de boekverkopers 
op het Binnenhof in Den Haag vonden we daarin veel 
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informatie over de familie Perier in Den Haag. 

We hebben daarin als stamvader teruggevonden 

I Adrien Perier 
geboren ca. 1570 verm. te Parijs 
overleden vóór 1630 te Parijs 
trouwde ca. 1600 
Maria Simons Pijns 
geboren 's-Gravenhage ca. 1570 

Adrien Perier was een bekend uitgever te Parijs. Door 
zijn huwelijk met een vrouw uit Den Haag hield hij 
banden met die plaats. Zo erfde hij er in 1617 een 
huis. Twee van zijn zoons trokken naar Den Haag: zijn 
zoon Michel (waarschijnlijk) verbleef rond 1633 in Den 
Haag. Zijn zoon Simon verbleef er vanaf 1633. 
Met deze zoon Simon vervolgen we dit verhaal. 

II Simon (Sijmon) Perier 
geboren Parijs ca. 1610 
overleden 's-Gravenhage tussen 
21 mei en 23 juni 1683 
trouwt (ondertrouw) 
1s-Gravenhage 13 mei 1640 
Helena Cornells van Alphen 
geboren Rotterdam ca. 1620 
begraven 's-Gravenhage 12 april 1702 

Evenals zijn vader wilde Simon Perier een carrière in 
de boekhandel maken. Daarvoor trok hij naar Nederland, 
naar Den Haag, de plaats waar zijn moeder vandaan kwam. 
In 1633 diende hij een aanvraag in om boeken te mogen 
verkopen in de Ridderzaal. Dat klinkt ons nu vreemd in 
de oren, maar vroeger schijnt er op deze nationaal 
belangrijke plaats veel handel gedreven te zijn. Koss-
mann schrijft in zijn boek dat het bij monumentale 
gebouwen in de centra van Europese steden van oudsher 
gewoonte was om handel te drijven. Zo ook in Den Haag, 
op het Binnenhof, in en rond de Ridderzaal. We moeten 
daar niet te min over denken! Kossmann schrijft in zijn 
boek: 
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De Galerie du Palais te Parijs kende in de 17e eeuw ook 
de situatie dat in voorname sfeer handel werd gedreven. 
Links is de boekenkraam zichtbaar. 
Gravure van Abraham Bosse. 
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"Hier zetelde een belangrijke deel van het Nederland-
sche notariaat, hier was een stapelplaats van 
den Nederlandschen boekhandel, een middenpunt van de 
boekenaucties (verkopingen bij opbod) van heel de 
wereld, hier draaide het rad van 's Lands Loterije." 

Sinds 1580 zijn (voor zover bekend) vergunningen gege
ven om de Ridderzaal te verkopen. (Men sprak toen van 
"de Groote Zaal"). Men vond er cramers, handwerkers en 
boekverkopers. De handelaren konden een kraam pachten 
voor vijf jaar. De kramen stonden tegen de wanden van 
de Ridderzaal (zie tekening van Pothoven ca. 1780). 
In 1607 trof men in de Zaal: 7 cramers, 2 brillemakers, 
2 messemakers, 1 knoopmaker, 1 kistemaker en 4 boek
verkopers. (o.a. Elsevier!) Langzamerhand kregen de 
boekverkopers het monopolie in de Ridderzaal. In 1747 
stonden er alleen nog maar boekverkopers. De laatsten 
vertrokken er in 1806. Vanaf die tijd werd er geen 
handel meer gedreven in de Ridderzaal. 

Hoe ging het nu met Simon Perier? Zoals reeds gezegd 
deed hij in 1633 een aanvraag om in de Ridderzaal te 
mogen verkopen. In zijn verzoek zegt hij dat hij een 
lege plaats heeft gevonden achter de Ridderzaal, waar 
men naar de Staten-Generaal gaat. Hij had daar een 
nuttige plek gevonden, waar het dagelijkse stonk en 
waar veel personen hun vuiligheid brachten. Simon had 
deze plek op het bordes van de Ridderzaal zelf schoon
gemaakt en was er een winkeltje begonnen, waar hij zijn 
beroep van boekbinder kon uitoefenen. In zijn verzoek 
vermeldde hij ook dat hij de plek zou blijven schoon
houden, als hij toestemming kreeg om te blijven staan. 
Hij vroeg ook meteen of hij boeken en prenten te koop 
mocht aanbieden. Simon kreeg toestemming en hij moest 
voor deze plaats tien schelling per jaar betalen! Hij 
betaalde jaarlijks deze pacht tot 1640. In dat jaar 
trouwde hij met Helena van Alphen uit Rotterdam. Zijn 
leven in de daarop volgende jaren was niet in het 
bijzonder na te gaan. Vermoedelijk reisde hij met 
boeken en prenten de kermissen af. In een akte van 1642 
werd hij schoolmeester genoemd. In 1658 stond hij op de 
Haagse kermis in de Witte Galerij met prenten en andere 
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De Ridderzaal te ' s-Gravenhage. 

In 

zaken (Binnenhof). 
Rond 1660 verwierf Simon definitief een kraam in. de 
Ridderzaal. De kramen hadden nummers. Aanvankelijk 
pachtte hij kraam II en V. Vanaf 1667 verkocht hij 
alleen in kraam V (rechtsvooraan in de Ridderzaal). 
1666 werd hij lid van het Gilde. Van 1669 tot 1680 
bewoonde hij met zijn gezin een eigen woning aan de 
Breestraat WZ bij de Geest. In 1680 kocht hij een huis 
aan de Bezuidenhoutse Weg, waar hij nog drie jaar 
woonde. 
Uit zijn huwelijk met Helena van Alphen zijn zeven 
kinderen bekend. Merkwaardig is dat er geen geboortes 
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van kinderen gevonden zijn uit de eerste 14 jaar van 
hun huwelijk (1640-1654). Dit komt ongeveer overeen met 
de periode dat Simon niet bij de Ridderzaal verkocht. 
De zeven kinderen zijn: 
Pieter (geboren 1654) 
Johannes (geboren 1655) 
Maria (geboren 1657) 
Carolus (geboren 1660) 
Sijmon (geboren 1662) 
Elisabeth (geboren 1664) 
Lucius (geboren 1668) 

De weduwe van Simon Perier zette de zaak na zijn dood 
nog enige tijd voort. Ze hield nog een auctie in 1685. 
In datzelfde jaar 1685 nam zoon Pieter Perier de plaats 
van zijn vader in de Ridderzaal over (Kraam V). 
Met deze zoon Pieter wordt dit verhaal ook vervolgd: 

III Pieter (Pierre) Perier 
gedoopt Waalse Kerk 's-Gravenhage 
22-01-1654 
overleden tussen 1719 en 1725 
trouwt 's-Gravenhage (ondertrouw) 
28-10-1685 
Magdalena Gibson 
geboren 's-Gravenhage 

Pieter was van de kindsbeen af al werkzaam in de winkel 
van zijn vader in de Ridderzaal. (Kraam V). Daarnaast 
in Kraam VI stond een zekere boekhandelaar /Abraham 
Arondeus. Uit allerlei verhalen van de Haagse Boekhan
delaars kon je opmaken dat het geen gemakkelijk man
netje was. 
Toen Pieter Perier 17 jaar was, op 3 juli 1671 barstte 
de bom. De jeugdige Pieter kon het gedrag van Ärondeus 
niet langer aanzien en er ontstond een vechtpartij. Er 
kwam een rechtszitting naar aanleiding van deze gebeur
tenis en alle getuigenverklaringen rond deze zaak zijn 
bewaard gebleven. Ze geven een heel interessant beeld 
van het wel en wee onder de boekhandelaars van die tijd 
in de Ridderzaal. Eerst kwamen de getuigen voor Aron
deus : 
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HET GESLACHT PERIER II Adrien Perier (+/-1570-+/-1630) x 

Parijs 

Simon Perier (+/-1610-1683) x 

Parijs 's-Gravenhage 

Pieter Perier (1654-+/-1720) x 

's-Gravenhage 

Jan Perier (1695-1743) x 
Wakkerendijk 38 

Barend Jan Perier(+/-1730-1800) x 
"De Lindeboom" Wakkerendijk 7 

Hendrik Perier (1771-1837) x 

Wakkerendijk 38 

Jan Perier (1816-1883) x 
"De Lindeboom" Wakkerendijk 7 

Hendrik Perier (1852-1911) x 
"De Lindeboom" Wakkerendijk 7 

Jan Perier (1883-1947) x Lijsje Brasser(1884-1969) 
o.a. Wakkerendijk 5 

Laarderweg 25 

Hendrik Perier Dirk Perier Maria Perier Pieter Perier Johan Pe 

(1906-1970) (1907-1988) (1909- ) (1912- ) (1915-1S 
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Maria Sijmons Pijns 

Helena Cornells van Alphen (+/-1620-1702) 

Magdalena Gibson 

Johanna van Lente (1699-1764) 

Beatrix van de Kuinder (1739-1817) 

De.tronella van de Kuinder (1788-1876) 

Beatrix Perier (1815-1883) 

teria Ruizendaal (1854-1948) 

I 
Beatrix Perier (1888-1959) x Karel van Ingen 
tearlem 
>oest 

er Annetje Perier Jan Perier 

.) (1921- ) (1924- ) 
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Beeld van het interieur van de Ridderzaal in den Haag 
uit de 18e eeuw. Aan weerszijden ziet men de kramen van 
de boekhandelaars. De voorste kraam rechts (voor het 
trappetje) was van + 1660 tot 1696 van de familie 
Perier. 
Tekening H. Pothoven (+ 1780). Gemeentemuseum 
's-Gravenhage. 
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Getuige Jacobus Vilaen, boekhandelaar, wonende als 
winkelknecht bij Arondeus. Hij verklaarde dat Arondeus 
op 3 juli twee klerken in zijn winkel had en dat hij 
hen op zekere spottende toon vertelde hoe hij in zijn 
jeugd had gewerkt in de winkel van Simon Perier. Eens 
moest hij naar de Rijswijkse kermis met een van de 
kinderen van Simon Perier en hij had enkele prenten en 
slechte schilderijtjes meegenomen om die aan de boeren 
aldaar te verkopen. 
Pieter Perier, die in de aangrenzende kraam aanwezig 
was, hoorde dit wat spottende verhaal. Hij was daarover 
zeer in zijn wiek geschoten, begon tegen Arondeus te 

schelden en hij zei tegen hem dat hij hem nog wel zou 
krijgen. 
Arondeus besprak dit voorval met vader Simon Perier, 
die hem verzekerd zou hebben zijn zoon goed onder 
handen te nemen, zodat er verder niets meer zou 
gebeuren. 
Pieter Perier bleef in de Ridderzaal. In de tijd dat 
Vilaen (getuige) even weg was, zou Pieter Perier 
Arondeus uitgedaagd hebben om met hem in het bos te 
gaan vechten. 

's Middags was Vilaen weer teruggekeerd in de Ridder
zaal. Tegen de avond was Pieter Perier toen weer naar 
de kraam van Arondeus gegaan. 
Pieter had Arondeus uitgedaagd met hem naar het "Bosch" 
te gaan of hem een kan wijn te geven. 
Arondeus zou geweigerd hebben waarop Pieter gezegd zou 
hebben dat hij hem wel te grazen wilde nemen. 
Even later vertrok Arondeus om enige boeken naar het 
huis van de ambassadeur van Frankrijk te brengen'. 
Pieter Perier zag dat, pakte snel zijn mantel en ging 
achter Arondeus aan. Ze liepen naar de achterzaal. 
Vilaen kon niet meer zien wat daar gebeurde, maar 
Pieter Perier zou Arondeus bij de mantel gepakt hebben, 
waarna er enig gerucht onstond. 
Vader Simon Perier en zijn jongste zoon snelden naar de 
achterzaal. Vilaen ging er ook achteraan en hij zag 
Pieter Perier achter Arondeus aangaan op de 
Generaliteitstrappen. Hij zag hoe Pieter tijdens het 
lopen iets uit zijn zak haalde. Hij had echter niet 

HKE- 195 



'O 
XV <ü 

Q 
XIV 

IX 

X 

X! 

XIII X I I 

-H in Ulf 
7» 

, 3){f!lJ9pnoy 

Plattegrond van het Binnenhof en omgeving. In het 
midden staat "De Groote Zaal" aangegeven. 
Daarmee wordt de Ridderzaal bedoeld. Daarbinnen staat 
rechts vooraan kraam V vermeld. Dit was de kraam van de 
familie Perier. 
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kunnen zien wat het was. Woedend volgde Pieter Arondeus 
in de richting van de Raad van Staten. De getuige 
Vilaen had niet meer kunnen zien wat daar gebeurde maar 
hij had horen schieten! 
Volgens hem zou Pieter met een pistool geschoten heb
ben. Vader Simon Perier zou Ärondeus om de hals gevlo
gen zijn en hem om vergiffenis gebeden hebben voor zijn 
zoon. Arondeus zou daar in toegestemd hebben. Daarna 
overzag men de situatie. Er zou met hagel geschoten 
zijn. Arondeus was niet gewond. Enkele ruiten opzij van 
de voordeur van het huis van de heer Raecx, kamerbe
waarder van de Heeren Raad van Staten, waren kapot 
geschoten. Omstanders verklaarden dat er kort tevoren 
nog een oude juffrouw voor dat raam had gezeten. 

Johan Chadborn, boekverkoper uit Den Haag kwam ook 
getuigen voor Arondeus. Hij vertelt dat hij ook enige 
tijd in de Ridderzaal heeft gewerkt en dat hij vaak 
gezien en gehoord heeft hoe andere boekverkopers in de 
Ridderzaal Arondeus met woorden shockeerden, ja zelfs 
uitdaagden om te vechten, zonder dat hij ooit gezien 
heeft dat Arondeus ergens aanleiding toe gaf! Hij zou 
hem gezegd hebben "Ik snap niet hoe je dat kunt uithou
den!" 

Theodorus Duercaut, deken van de Ridderzaal getuigt dat 
Arondeus een eerlijk en vroom persoon is. Hij zou zich 
altijd correct gedragen hebben! 

Andries Du Mons, steenkoper, getuigde eveneens voor 
Arondeus. Hij vertelde een voorval dat 6 maanden eerder 
plaatsvond. Hij was er getuige van dat Arondeus een 
meningsverschil had met Advocaat Sas over de aankoop 
van boeken. Toen Sas even weg was, bemoeide Pieter 
Perier zich met de zaak. Arondeus zei, dat Pieter zich 
buiten de zaak moest houden. De kwestie was trouwens 
veroorzaakt door Simon Perier, die Sas zou hebben 
opgestookt. Pieter Perier werd daarop kwaad en riep: 
"Gij liegt het als een schelm; dat ik u op een ander 
plaetse hadde, ik soude u voor uwen kop bruijen." 

Guideon Backer, getuigde tenslotte ook voor Arondeus. 
Hij vertelde dat Pieter Perier evenals andere knechten 
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van de boekverkopers op de Zaal uit pure haat en nijd 
tegenover de boekverkopers, ja zelfs om hun meesters te 
behagen, allerlei beledigende opmerkingen maakten. 
Vooral ook tegen over Arondeus. Een zekere Van den 
Broeck was zelfs een keer op de vuist gegaan met 
Arondeus. Van den Broeck en zijn meester zouden 
Arondeus daarna voor een huilebalk hebben uitgemaakt. 

Vervolgens kwamen de getuigen voor Pieter Perier. 
Drie boekbindersgezellen uit de Ridderzaal verklaren 
dat Arondeus vader Simon Perier driemaal met zijn vuist 
op de borst heeft gestoten. 

Catharina La Rou, huisvrouw van Willem Lokhorst, die 
een winkel heeft in het portaal naar de achterzaal, 
verklaarde niet gezien te hebben dat Pieter Perier een 
pistool bij zich had. Ze had wel gezien dat Pieter 
Perier door Arondeus bij de haren van de trappen was 
gesleept. Catharina had de vechtenden van elkaar 
gescheiden, waabij ze zo'n stoot van Arondeus had 
gekregen, dat ze van de trap was gevallen. Ontsteld was 
ze toen naar haar winkel teruggesneld. 

Twee boekbindersgezellen verklaarden op 3 juli 1671, 
even na 18.00 uur gezien te hebben hoe vader Simon 
Perier passeerde, gevolgd door zoon Pieter, op zoek 
naar de hoed van Pieter. Even daarvoor hadden ze 
Arondeus met die hoed voorbij zien lopen. Arondeus zou 
Pieter Perier zo hebben geslagen en mishandeld, dat de 
jongen niet meer toonbaar was wegens builen en kneu
zingen. Zij hadden niet gezien, dat Pieter een pistool 
bij zich had; ook zou hij niet met scherp op Arondeus 
hebben geschoten. 

Cornells van der Stoel, boekbinder in de Ridderzaal 
getuigde gezien te hebben hoe Arondeus Pieter Perier op 
het bordes van de Zaaltrappen op de grond had gesmeten. 
Arondeus zou de jongen hebben doodgeslagen als vader 
Simon niet op het ijsselijke schreeuwen van zijn zoon 
was afgekomen. Arondeus zou toen weggevlucht zijn. 

Twee boekbinders verklaren, dat er een jaar geleden 
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problemen waren bij de kraam van Arondeus omdat hij aan 
Susanne van Wassenburch, een jongedochter van 26 jaar, 
een verboden boek met vieze plaatjes liet zien, geti
teld "L'escole des filles". 

Getuige Aert Emmerij, die enige tijd in de Ridderzaal 
had gewerkt, had op een dag een gesprek met Arondeus, 
waarin deze er prat op ging dat hij een graaf was, van 
het geslacht van de graven van Arondel. Emmerij zei dat 
hij daar niets van geloofde. Arondeus zou kwaad gewor
den zijn en naar de kraam van de baas van Emmerij ge
gaan zijn om te zeggen, dat hij de meester en zijn 
knecht voor de kop wilde slaan. 

Johannes van Velsen, boekbindersknecht bij Simon 
Perier, getuigde hoe hij rustig met zijn baas in de 
kraam zat, toen Arondeus naar hem toekwam en hen uit
schold en bespotte. Later op die dat werd Van Velsen op 
het Voorhout door Arondeus aangevallen, op de grond 
gegooid, bij het haar gesleept en verschillende keren 
met het hoofd tegen de straatstenen geslagen, zodat hij 
een wang opliep, die zo dik was als drie wangen en een 
ijsselijk gat achter in zijn hoofd. 

Nicolaas van den Broeck, vroeger boekbinder bij Aron
deus getuigt dat Arondeus hem vaak voor schelm heeft 
uitgescholden. Hij zei dat hij na zo'n scheldpartij een 
keer naar de pomp op het Binnenhof was gegaan om zijn 
handen te wassen. Daar ontmoette hij Arondeus. Hij zei 
hem: "Wel, Arondeus, het is niet fatsoenlijk, dat u de 
klanten bij onze kraam weglokt om ze een bepaald boek 
te willen verkopen dat wij ai lang aan ze hadden ver
kocht ." Daarop greep Arondeus boekbinder Van den Broeck 
bij de haren en zei: "Schelm, dat zal ik je betaald 
zetten." Hij is daarop de Ridderzaal binnengegaan naar 
de kraam van Lecluse, de meester van Van den Broeck. 
Daar heeft Arondeus eerst herrie staan maken, gedreigd 
met zijn zwager de hals van Lecluse te zullen breken, 
waarna Arondeus Lecluse een klap op het hoofd gaf, zo
dat er een vechtpartij ontstond, waarbij de dienders de 
twee vechtenden uit elkaar moesten halen. 
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L Y K D I C H T E N , 
OP H E T A F S T E R V E N VANDEN 

W E L E D E L E N H E E R E , 

CON ST A N T YN 
H U I G EN S-

R I D D E R , H E E R VAN Z U I L I C H I M , Z E E L H E M , 
EN IN M O N I K E L A N T , P R E S I D E N T IN DEN-

R A A D T VAN Z Y N E H o O G H E I T DEN 

H E E R E P R I N C E V A N O R A N G E . 

Overleden den 28. Maert 1687. 

I N 'S G R A V E N H A G E , 

B7 B I E T E R P E R I E R , Boekverkoper op deGroo-
te £ael van 't Hof > 1687, 

Die titelpagina, van één der boeken, uitgegeven door 
Pieter Perier. Het gaat om gedichten geschreven naar 
aanleiding van het overlijden van onze bekende 
nederlandse dichter Constantijn Huijgens. Een originele 
versie van de bundel is onder nr. CH 154 aanwezig in 
het Gemeentearchief in den Haag. 
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Voorts wist getuige Van den Broeck te vertellen, dat 
Arondeus dagelijks allerlei soorten verboden boeken aan 
zijn klanten liet zien en ook verkocht. Hij noemt als 
voorbeelden "L'escole de filles" en "Palais Rael". 
Van den Broeck heeft ook gezien dat Arondeus wel meer 
dan honderd maal al wenkende allerlei mensen van andere 
boekwinkels naar de zijne lokte, en zo de andere boek
binders op de Ridderzaal benadeelde. Op deze manier 
heeft Arondeus zijn buurman Simon Perier wel voor "een 
half duijsent gulden" benadeeld! 

Pieter Niellius, boekverkoper getuigt tenslotte dat 
Simon Perier hem verteld heeft door Arondeus in proble
men gebracht te zijn. Arondeus heeft hem namelijk gere
geld incomplete boeken verkocht. 

Na al deze getuige-verklaringen blijft het onduidelijk 
wat er nu precies gebeurd is op 3 juli 1671. Vast staat 
wel dat Arondeus bepaald niet geliefd was op de Ridder
zaal en dat het dus heel begrijpelijk was, dat Pieter 
Perier met hem in de clinch raakte. 

Het is wellicht nog aardig om te vermelden dat Arondeus 
op 28 januari 1694 de toegang tot de Ridderzaal werd 
ontzegd omdat hij een comfoor met vuur voor zijn winkel 
had gezet. Hij was vervolgens weggegaan, waarna een 
kleine brand onstaan was, die men gelukkig snel kon 
blussen. De deken van de Ridderzaal kreeg het, ondanks 
de vele klachten, ook toen niet voor elkaar om Arondeus 
definitief te verwijderen. 

Zo krijg je als 20e-eeuwse lezer een aardige kijk op 
het wel en wee in de boekhandel van de 17e eeuw en dan 
nog wel op een voor ons zo voorname plaats als de 
Ridderzaal. 

Na de vechtpartij van 1671 is Pieter Perier het boek
verkopersvak toch trouw gebleven. 
In 1683, 29 jaar oud, nam hij kram XI in de Ridderzaal 
over om voor zichzelf te beginnen. Juist toen overleed 
zijn vader, waarna hij kraam V van zijn vader overnam. 
In 1685 trouwde hij met Magdalena Gibson. Uit dit huwe-
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lijk werden acht kinderen geboren: 
- Simon Petrus (1687) 
- Rebecka (1689) 
- Hendrik (1690) 
- Karolus (1692) 
- Johannes (1695) 
- Rebecca (1696) 
- Maria Magdalena (1697) 
- Pieter (1700) 
Van 1691 tot 1693 woonde het gezin aan de Veerkade Zz. 
Vanaf 1694 werd een woning aan de Buitenhof Zz gehuurd. 
Vanaf 1696 pachtte Perier niet langer een kraam in de 
Ridderzaal, zodat er na 36 jaar een einde kwam aan de 
aanwezigheid van de familie Perier in de Ridderzaal. In 
de bibliotheek van het Gemeente-archief in Den Haag 
bevindt zich nog een origineel boek, uitgegeven door 
Pieter Perier. Het heet: "Lijkdichten" en is in 1687 
door hem uitgegeven naar aanleiding van het overlijden 
van onze bekende dichter Constantijn Huijgens. 

Vanaf 1696 komt Pieter Perier nog wel eens in akten 
voor als herbergier en als molschenker (mol is een 
soort wit bier). Ook wordt hij nog wel eens als boek
binder vermeld. Over zijn laatste levensjaren is verder 
weinig met zekerheid bekend. Hij moet overleden zijn 
tussen 1719 en 1725. 

Voor Eenmes werd zijn vierde zoon belangrijk: 
IV Johannes Perier 

gedoopt 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 
18-01-1695 
overleden Eemnes 
22-07-1743 
ondertrouw Amsterdam 09-11-1725 
huwelijkse voorwaarden Eemnes 
23-11-1725 
Johanna van Lente(n) 
geboren Zwolle 1699 
overleden Eemnes 19-10-1764 

Jan Perier moet al jong uit huis zijn gegaan. Hij is 
waarschijnlijk van Den Haag naar Amsterdam gegaan. Daar 
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Beatrix Perier (1888-1959) in 1913 getrouwd met Karel 
van Ingen. Deze foto is genomen in 1906. 
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woonde hij ten tijd van zijn huwelijk. Hij zette de 
boekhandelaarstraditie van zijn voorvaderen niet voort. 
Hij behoorde tot de 3e generatie van de familie Perier 
in Nederland en hij koos een echt Hollands beroep: hij 
werd schipper. Het grootste deel van zijn leven was hij 
veerschipper van Eemnes op Amsterdam. Zo kwam de ach
terkleinzoon van een bekende Parijse boekhandelaar in 
1725 in Eemnes terecht. Veel van zijn nakomelingen 
wonen tot op de dag van vandaag in Eemnes. Zie voor hun 
verhaal ons kwartaalblad van juli 1990 (jrg. 12, nr. 
2). 
Een van de nakomelingen is daar minder uitvoerig be
sproken. Het is de jongste dochter van de laatste her
bergier uit de Perier-familie: 
Hein Perier en Maria Ruizendaal. 
Ze heette 

Beatrix Perier 
geboren Eemnes 03-06-1888 
overleden Soest 10-06-1959 
trouwt Eemnes 02-01-1913 
Karel Pieter van Ingen (1888-1968) 

Karel van Ingen was orgelfabrikant. Hij plaatste orgels 
in kerken; hij bouwde ze daar zelf op. Zo moest hij 
rond 1911 ook een orgel plaatsen in de Nederlands Her
vormde Kerk van Eemnes-Buiten. Hij logeerde toen in "De 
Lindeboom" bij de familie Perier. Daar werd hij ver
liefd op de jongste dochter Beatrix. De liefde was 
wederzijds en het paar is in 1913 getrouwd. Karel van 
Ingen kwam uit Haarlem. Daar vestigde het paar zich na 
het huwelijk. Beatrix Perier kreeg daar sterk heimwee 
naar Eemnes. Ze was daar vaak verdrietig onder. Om daar 
wat tegen te doen, kocht Karel van Ingen een automobiel 
om snel in Eemnes te kunnen zijn. 
Van Ingen ging rond 1925 samenwerken met collega-or
gelbouwer Elbertse uit Soest. Daarom verhuisde de fami
lie in 1926 -tot grote vreugde van Beatrix Perier- naar 
Soest, waar een huis aan de Anna Paulownalaan betrokken 
werd. In 1939 werd dit huis verwisseld voor een hele 
grote woning aan de Molenstraat in Soest, waar Karel 
van Ingen in de oorlog orgels en piano's ging verkopen. 
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Tafereeltje bij de boerderij van de familie Perier 
Wakkerendijk 38. 
Genomen tijdens de Paasdagen april 1923. 
v.l.n.r. Maria Hendrika Beatrix van Ingen (geb. 1913) 
Beatrix Petronella van Ingen (geb. 1920) Beatrix Perier 
(1888-1959) getrouwd met Karel van Ingen. Pieter Perier 
(1843-1937). Links de auto van Karel van Ingen. 

Het echtpaar kreeg twee dochters. De jongste dochter 
Beatrix-Petronella van Ingen (getrouwd mt Jan Grift) 
herinnert zich nog goed hoe haar grootmoeder Maria 
Perier-Ruizendaal met zwager Piet Perier en schoonzus 
Nel Perier op Wakkerendijk 38 woonde. Ze sliep er in de 
bedstee. Ze aten er 's middags uit de grote pot op 
tafel, waar je mocht indopen. 
Ze herinnert zich ook het pothuis aan de zuidkant van 
de woning. Grootmoeder kookte er de maaltijd met grote 
zwarte pannen. 
Er stond ook nog een echte Tilburry. Die gebruikten ze 
niet meer omdat er geen paarden meer waren. 
Ze herinnert zich grootmoeder Maria Perier-Ruizendaal 
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Vier generaties 
v.l.n.r. Maria Perier-Ruizendaal (1854-1948) Beatrix 
Rozenberg-van Harten, Beatrix van Ingen-Perier 
(1888-1959), Maria. H.B. van Harten- Van Ingen (geb. 
1913) 
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als een lieve en heel gelovige vrouw. En voor de 
kinderen heel belangrijk.... onder haar schort had ze 
een grote zak met zwarte ballen. 

Tot zover de gegevens van mevrouw B.P. Grift-van Ingen. 
Wij danken haar voor haar medewerking en het beschik
baar stellen van materiaal. 
Hiermee is dan een eind gekomen aan veel boeiende ver
halen over de Franse familie Perier, waarvan ook nako
melingen in Eenmes terecht kwamen. 

Als informatiebronnen heb ik voor dit artikel gebruik 
gemaakt van: 
1. E.F. Kossmann: De boekverkoopers, notarissen en 

cramers op het Binnenhof". Uitgegeven bij Martinus 
Nijhoff "s-Gravenhage 1932. 

2. E.F. Kossmann:"De boekhandel te 's-Gravenhage tot 
het eind van de 18e eeuw," Biographisch Woordenboek 
van Boekverkoopers, Uitgevers, Boekdrukkers, 
Boekbinders etc. 
Uitgegeven door Martinus Nijhoff 's-Gravenhage, 
1937. 
Uit: 
Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse 
Boekhandel deel XIII. 

Voor de op- en aanmerkingen en voor nadere informatie 
rond dit artikel kunt u terecht bij de schrijver: 

Henk van Hees 
Kerkstraat 15, 
3755 CK Eenmes 
tel. 02153-89849 

"Zijnde van de Roomsch Catholijke Religie" 
onderzoek naar een onderzoek 

Je zou de historische wetenschap kunnen omschrijven als 
de wetenschap die zich bezighoudt met de gegevens uit 
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