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Lukas Rotgans (1653 - 1710), dichter 
op Crofflwijck aan de Vecht 

W.P. Halleen 
Vonderweg 1, 6029 PW Sterksel 

In 1702 stortte tijdens een zware storm de kerktoren van de 
(hervormde) kerk in Breukelen in. Door de ijver en financiële steun van 
vrouwe Anna Pergens, weduwe van Johan Ortt, eigenaar van Nijenrode, kon 
in 1705 de toren herbouwd worden. Aan de dichter Lukas Rotgans werd 
gevraagd een gedicht te schrijven ter herinnering aan de eerste steen
legging. Rotgans schreef het gedicht dat nu al bijna drie eeuwen, in 
zandsteen gebeiteld, op de toren van de kerk te lezen is.1 

Over het leven van de dichter Lukas Rotgans is niet veel geschreven. Dat 
is jammer, want deze dichter die op de buitenplaats Cromwijck aan de 
Vecht heeft gewoond verdient zeker aandacht. Ik wil daarom hier nader 
ingaan op het leven van Rotgans. Op verschillende plaatsen zal Rotgans zelf 
het woord voeren en ik zal zijn informatie aanvullen met gegevens uit 
andere bronnen. 

Een briefgedicht van Lukas Rotgans aan Joannes Vollenhove 

In 1701 schrijft Rotgans een brief in dichtvorm aan de toen zeer beken
de Haagse dichter-predikant en taalkundige Joannes Vollenhove.2 Rotgans 
kende Vollenhove niet persoonlijk, maar hij had zijn heldendicht over 
stadhouder-koning Willem III ter beoordeling aan Vollenhove gestuurd. 
Vollenhove had in een vriendelijk bedankbriefje zijn lof over het werk 
uitgesproken. Rotgans nam toen onmiddellijk de gelegenheid te baat om 
met Vollenhove tot een meer persoonlijk contact te komen. Hij stuurde 
Vollenhove een briefgedicht met de uitnodiging voor een bezoek op zijn 
buitenplaats Cromwijck in Maarsseveen. 

Het aardige van Rotgans' briefgedicht is, dat de lezer, die over de schou
der met Vollenhove mee kan lezen, kennis kan maken met Lukas Rotgans. 
Om Vollenhove namelijk tot een bezoek aan zijn buitenplaats te overreden, 
moest hij zich eerst 'bekend maken' aan de Haagse dichter, dat wil zeggen, 
iets over zichzelf en zijn woonplaats vertellen. De informatie die Rotgans 
geeft is niet altijd even duidelijk en vaak zijn poëzie en werkelijkheid 
moeilijk van elkaar te scheiden. Maar laat ik eerst Rotgans zelf aan het 
woord laten: 

De Stichtsche Vecht, vermaart ver boven andre stroomen, 
Door iandtpaleizen en door schaduwryke boomen, 
tSieraadt van 't vaderlandt, daar Utrecht roem op draagt, 

Die schoone landtrivier vloeit langs myn voning heen. 
Hier heb ik zorgeloos myn eerste jeugdt gesleten 
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Afb 1 Fragment van een brief uit 1705 van L. Rotgans aan J. Vollenhove. De 
uiteindelijke versie van de tweede regel van het gedicht op de toren van de 
Hervormde Kerk te Breukelen luidt: "Ley hier den eersten steen aan 't werk." 
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Rotgans schrijft hier dus dat hij aan de Vecht woont en op die plaats ook 
zijn jeugd heeft doorgebracht. 

Hier heeft myn Vader my [ ) tot leerzucht aangespoort 
Och! hadde ik lang die ies uitzynen mondt gehoort! 
Maar 'tnootlot, op myn jeugdtzoo nydig en verbolgen, 
Misgunde my dat goedt, ik most de lykbaar volgen, 
En achter 't kout gebeent' metweenende oogen gaan; 
Ter goeder uur voor hem: want viermaal hadtde maan 
Haar bleeke horens by de starren rondt gebogen, 
Als Vrankryks heir [....] 
Op 't onverzienst in 't hart van Neêrlandt door quam dringen. 

Rotgans vermeldt dat zijn vader hem aangespoord had tot leren, maar dat 
voor hem het noodlot toesloeg toen zijn vader overleed en vier maanden 
daarna de Fransen de Vechtstreek binnenvielen (1672, het rampjaar). 

Het huis, dat reeds lang tot het bezit van de familie behoorde, ging in 
vlammen op en de akkers werden vernield: 

Hadt Vader toen met my zyne akkers zien bespringen, 
En 'tlandthuis, lang bewoont van onzen ouden stam, 
Van 'svyandts roofgespuis vernielen door de vlam; 
'tGeboomt' zien vallen, door de legerbyl gekorven, 
Hy waar van rou, en niet gerust als nu, gestorven.3 

Redelijk veel informatie geeft Rotgans ons hier, maar toch blijven we met 
een aantal vragen zitten, want wie was Lukas Rotgans dan wel en wie was 
zijn familie en over welk huis heeft hij het en wat is er met hem en het 
huis gebeurd? Om deze vragen te beantwoorden moeten andere bronnen 
worden aangeboord. 

Familie4 

Lukas Rotgans (1653 - 1710) werd in Amsterdam geboren en gedoopt in 
de Nieuwe Zijds Kapel op 26 november 1653.^ Hij was de oudste zoon van 
Jacob Rotgans en Magdalene Timmermans. Jacob Rotgans stamde uit een 
oud Amsterdams geslacht, dat onder andere verwant was aan de familie 
Huydecoper. 

Lukas had een twee jaar jongere broer, Poulus. In zijn "Voorberecht" zegt 
Halma over hem dat hij 'Kanonik ten Dom 't Utrecht" werd en dat hij een 
rustig leven op zijn huis Drakenburg heeft geleid, tot hij in 1699 "schielyk 
door de doodt wechgehaalt" werd. Het doodsbord met het mannenwapen 
van de familie Rotgans, gedateerd 25 april 1699, dat in de noordertransept 
van de Hervormde Kerk van Breukelen hangt, is mogelijkerwijs van 
Poulus.6 In 1664 (de pest eiste in dat jaar in Amsterdam veel doden - een 
mogelijke reden tot verhuizen?) moet Lukas met vader, moeder en broer 
van Amsterdam naar Utrecht verhuisd zijn. Hier werd nog een zusje, 
Geertruyda Jacoba, geboren. In 1682 trouwt zij met Albert Hendrik de 
Salengre. In 1710 zal zij eigenaresse van Cromwijck worden. 

Moeder Magdalena Timmermans schijnt kort na de geboorte van haar 
dochter te zijn overleden. Vader Jacob Rotgans overlijdt in 1672. Lukas 
Rotgans was toen 19 jaar oud. 
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Stuyvende assche en puin 

Rotgans schrijft dat " 't landthuis, lang bewoont van onzen ouden stam" 
in vlammen opging en dat de akkers waren verwoest. Enige versregels ver
der zegt hij echter: "Myn huizen ryzen uit hun stuyvende assche en puin, 
veel trotser dan voorheen". Over welke huizen heeft Rotgans het dan? Had 
hij misschien naast " 't landthuis" nog een ander huis dat ook vernield was? 

François Halma, uitgever en vriend van Rotgans, beweert in zijn 
levensbeschrijving van Rotgans, dat Lukas met zijn familie in 1664 naar 
Nijenrode verhuisd is. Nu is er wel beweerd dat Rotgans met 'myn huizen" 
kasteel Nijenrode en de buitenplaats Cromwijck bedoeld heeft. Er is echter 
afdoende aangetoond7 dat de familie Rotgans het kasteel Nijenrode niet in 
bezit kan hebben gehad. Spreekt Lukas Rotgans nu over "myn huizen ", dan 
zal hij daarmee alleen de buitenplaats Cromwijck hebben bedoeld, omdat 
naast het hoofdgebouw en de bijgebouwen, zeer waarschijnlijk meerdere 
woningen voor het personeel van de steenoven tot zijn bezit hebben 
behoord.8 Lukas' eigen tekst lijkt dit ook te bevestigen. Hij noemt daarin 
slechts één landhuis, en wel het huis dat reeds lang in het bezit van zijn 
familie was; later in zijn briefgedicht vermeldt hij ook de naam van het 
huis, namelijk "Cromwijck". (Rotgans bezat wel nog een huis in de stad 
Utrecht, maar dat kunnen we hier buiten beschouwing laten.) 

Hoe kwam Rotgans nu in het bezit van Cromwijck? 
Toen omstreeks 1620 de Amsterdamse koopman Jan Jacobsz. Bal (1541 -

1624), bijgenaamd Huydecoper, zijn geld goed wilde beleggen, kocht hij 
grond en hofsteden in Maarsseveen. In 1608 kocht hij de 'huysinge mette 
hofstede genaemt de Gouden Hoef".9 Hij verbouwde de hofstede tot een 
landhuis en veranderde de naam in Goudestein. Zijn zoon Joan Huydecoper 
(1599 - 1661) kocht Silverstein en liet in 1629 Goudestein opnieuw 
verbouwen. De dochter Geertruyd Rotgans - Huydecoper, de grootmoeder 
van Lukas Rotgans, kreeg de hofstee Cromwijck toegeschoven. Tot deze 
hofstee behoorde vanouds een steen- en tegelbakkerij.10 Geertruyd 
verbouwt in 1667 de hofstee tot een buitenplaats. De datum van de 
verbouwing staat nog boven de deur van Cromwijck (met als huidig adres 
Zandpad 42 in Maarssen). 

In 1668 overlijdt Geertruyd, en haar dochter Elisabeth Pauw - Rotgans 
erft de buitenplaats. In 1672 wordt Cromwijck, evenals vele andere buiten
plaatsen aan de Vecht, gebrandschat ("van 'svyandts roofgespuis vernielen 
door de vlam"' schrijft Rotgans) en gaat geheel in vlammen op. In 1675 
begint Elisabeth aan de herbouw van Cromwijck, en in 1678 staat het huis 
weer in zijn volle glorie te pronken. Elisabeth overlijdt in 1680 en Lukas 
Rotgans erft van zijn tante de buitenplaats.11 

Vaandrig 

Omstreeks 1664 lijkt het gezin Rotgans Amsterdam te hebben geruild 
voor een huis aan de Vecht. Ik denk echter dat het gezin in de stad Utrecht 
is gaan wonen en dat het zich, zoals gebruikelijk in hun kringen, in de 
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zomer op een buiten aan de Vecht ophield. Naar alle waarschijnlijkheid is 
Jacob Rotgans, na het overlijden van zijn vrouw, met zijn nog jonge 
kinderen (misschien alleen gedurende de zomer, misschien ook definitief) 
bij zijn moeder op de buitenplaats Cromwijck ingetrokken, Hoe het ook zij, 
Lukas Rotgans heeft de "lage school" in Utrecht bezocht. Zijn vader had hem 
voorbestemd om verder te studeren. Het overlijden van zijn vader, maar 
meer nog de inval van de Franse troepen in de Vechtstreek, haalde een 
streep door de rekening. Vele bewoners vluchtten toen voor het oorlogs
geweld naar "Amstels bodem" en de meeste jonge mannen, ook Lukas 
Rotgans, traden in militaire dienst. Hij kreeg de rang van vaandrig. 

Toen in 1674 het leger van Frankrijk zich teruggetrokken had, met 
achterlating van tal van verbrande buitenplaatsen, waaronder Cromwijck, 
nam Rotgans ontslag uit het leger. Volgens François Halma was de reden dat 
hem geen bevordering in het vooruitzicht werd gesteld. Halma vermeldt 
ook dat Rotgans, toen " 't verwoestendt beest des oorlogs eindelyk getemt, 
en de Staat weder met de Franse kroon bevredigt" was, een reis naar 
Frankrijk ondernam en zich een tijd in Parijs heeft opgehouden. Wanneer 
Rotgans op reis is gegaan en voor hoe lang is niet duidelijk. 

Bruilof tsvreugdt 

In 1680 vinden we Lukas Rotgans weer in Utrecht terug en in 1681 
treedt hij daar in het huwelijk met Anna Adriana de Salengre.12 Drie 
kinderen uit dat huwelijk werden in de doopregisters van verschillende 
kerken in Utrecht opgetekend. Op 21 oktober 1683 werd in de gerefor
meerde Janskerk een zoon, Jacob, gedoopt. Vermoedelijk is dit kind jong 
gestorven. Op 27 oktober 1686 werd in de gereformeerde Domkerk Anna 
Albertina gedoopt en op 8 april 1688 in de gereformeerde Catharijnekerk 
Magdalena Hester. In 1689, op 10 december, werd in het "Register der te 
Utrecht overleden personen" Anna Adriane Salengre bijgeschreven.13 
Rotgans' huwelijk heeft maar acht jaar geduurd, of zoals hij zelf zegt: 

'k Heb vierpaar jaaren in haar blanken arm gerust, 
En Adrianes mondt, als echtgenoot gekust: 
Niet langer kon het lot myn bruiloftsvreugdt gedoogen 
De doodt trof myn beminde, en sloot haar jeugdige oogen. 

Het "Heerlijke" landleven 

François Halma vertelt dan dat Rotgans zich terugtrok op zijn 
buitenplaats Cromwijck om zich geheel aan de dichtkunst te wijden. Offi
cieel is dit onjuist, want Rotgans staat, volgens het privilegie van 31 juli 
1697 voor de uitgave van zijn heldendicht Wilhelm III, nog te boek als 
inwoner van de stad Utrecht. Rotgans had wel zijn twee kleine dochtertjes 
bij familie ondergebracht, omdat "de sexe" nu eenmaal een vrouwenhand 
behoefde. Mogelijk heeft hij toen ook meer de rust van zijn buitenplaats 
opgezocht in ruil voor het drukke stadsleven. Hij zegt tenminste zelf, als hij 
het over Maarsseveen heeft: 
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Dit tweede Tempe streelt myn zinnen, eenzaamheidt 
Behaagtme. stadtsgewoel verveelt myn oog. hier vleit 
Geen ampt- noch staatzucht, hoe bekoorlyk, myn gedachten 
Wie laag by d'aardt streeft, heeft geen hoogen val te wachten. 

Uit deze tekst lijkt bovendien naar voren te komen, dat Rotgans er voor 
gekozen had om geen ambtelijke carrière na te streven, want wie, volgens 
hem, hoog wil vliegen, kan laag vallen. Hoewel hij dus aan een landelijk 
leven de voorkeur schijnt te hebben gegeven, dateert zijn officiële verhui
zing pas uit 1704. 

Blank van buik 

Rotgans' voorkeur voor het buitenleven komt ook uitdrukkelijk naar 
voren in de uitnodiging die hij aan Vollenhove stuurt. Hij laat er duidelijk 
in uitkomen, welke lekkernijen Vollenhove bij hem te wachten zullen staan: 

Ik zou u met de vrucht van onzen akker spyzen 
Met tarwe, aan dezen stroom geschoten uit de grondt; 
En pruimen schudden in den oofthof voor uw' mondt. 
Wy wachten overvloedt van applen, rype peeren, 
Meloenen, die den disch, als Goden banketteeren. 
Versieren, onder 't glas in bakken uitgebroeit. 
Wy melken vette room, die uit den uijer vloeit. 
Gy kunt in 't slaapvertrek gerust en stil vernachten, 
Ik zal het beste lam uit onze kudde slachten, 
En snoeken, blank van buik, of baarzen, hart en zoet 
Met net en angelroe verschalken in den vloedt. 

Vollenhove heeft zich, ondanks zijn hoge leeftijd, inderdaad laten verleiden 
om bij Rotgans op bezoek te gaan. Niet zoals hij zelf zegt, vanwege al het 
lekkere eten, maar omdat hij zo graag eens kennis wilde maken met de 
veelbelovende jonge dichter. 

Kinderpokjes 

Rotgans' heldenepos "Wilhelm III", waarvan de eerste vier boeken in 
1698 waren uitgekomen en het tweede viertal in 1700, had inderdaad een 
goed onthaal gehad.14 Na het succes met zijn heldendicht schreef hij nog 
twee toneelstukken, "Eneas en Turnus" en "Scilla", zijn "Boerekermis ", en tal 
van gelegenheidsgedichten. 

In 1710 gaat Rotgans naar Amsterdam om met zijn uitgever Halma te 
spreken over zijn nieuwe werk "Leerzame Verdichtselen'" en over een 
eventuele uitgave van zijn verzamelde poëzie. Van deze reis komt hij ziek 
terug. Het blijkt dat hij de kinderpokjes heeft opgelopen, zoals toen in de 
volksmond de mazelen werden genoemd. Rotgans overleeft deze ziekte niet 
en wordt op 4 november 1710 in de kerk te Breukelen begraven. Zijn 
rouwkas met het Rotgans mannenwapen is in de kerk aanwezig. (Een rouw-
kas, gewoonlijk groter dan de ruitvormige rouwborden, is een wapenbord. 
Het was ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden een veel 
voorkomend gebruik zon rouwkas vóór de begrafenisstoet uit, de kerk 
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Afb. 2 Rouwkas van 
Lukas Rotgans, begra
ven op 4 november 
1710 in de Dorpskerk 
van Breukelen (Foto 
W.P.Haileen, 1988.) 

binnen te dragen en daarna in de kerk op te hangen.) 
De rouwkas met het vrouwenwapen in de kerk van Breukelen is van zijn 

tante, Elisabeth Pauw-Rotgans. 

Aanzienlijke heren 

Het lijkt gewoon dat dichters, vanwege hun gelijkgestemdheid, contact 
met elkaar zoeken. Halma beschrijft Rotgans echter als een man die er wel 
bijzonder prijs op stelde om zich omringd te zien met vrienden. Mogelijk is 
hieruit gedeeltelijk Rotgans' aandringen bij Vollenhove om hem te komen 
bezoeken, te verklaren. Iedere nieuwe vriend lijkt voor hem een welkome 
afwisseling te zijn geweest in het toch wel eenzame buitenleven. 

Halma heeft, duidelijk met plezier, een karakterschets van Rotgans ge
schreven. In hoeverre die schets betrouwbaar is (gezien de soms onnauw
keurige biografische gegevens) is de vraag, maar het is aardig om te lezen 
wat een tijdgenoot van Rotgans vindt. 

Voor zover het het uiterlijk voorkomen van Rotgans betreft is er voor
alsnog geen reden om aan Halma's woorden te twijfelen. Rotgans had een 
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middelmatig postuur, niet te groot of te klein, noch te dun of te dik, en de 
schranderheid straalde uit zijn ogen. Rotgans zou zijn oordeel pas geven na 
grondige overdenking van een bepaalde zaak, schrijft Halma. Dat lijkt meer 
met de wens van Halma te stroken om Rotgans als een rustig, nadenkend 
mens aan zijn lezers te presenteren, dan met het turbulente karakter van 
de dichter, waarvan Halma trouwens eveneens melding maakt. 

Halma vond Rotgans een waardige, ontzag inboezemende persoonlijkheid, 
maar ook vertoonde hij een "vriendelyke aantrekkelykheit". Zijn "natuur-
lyke en ongemaakte lach" reserveerde hij echter voor zijn goede vrienden 
"daar hy eenige achting voor hadde". Volgens Halma was Rotgans erg 
gesteld op gezelschap. Hij liet de wijn kwistig vloeien als hij "eenige aan-
zienlyke Heeren, als voornaamste Leden der Staatsregeeringe van Utrecht, 
enz. tot hun gezelschap in een jagt, of anderzins, quamen uitnodigen". Ook 
zijn vrienden nodigde hij vaak uit voor een gezellig samenzijn. Hij decla
meerde dan op uitbundige wijze zijn verzen en genoot er duidelijk van om 
het middelpunt van het gezelschap te zijn. De feesten liepen, vertelt Halma, 
nogal eens uit de hand. Hij voegt er wel vergoelijkend aan toe, dat de 
dichter vier en soms wel zes weken tussen de feesten door, zonder wijn aan 
te raken, zich rustig op zijn bezit ophield, slechts in gezelschap van zijn 
twee dochters, een dienstmaagd en zijn IX muzen. 

Ruzie 

Halma vermeldt ook, dat Rotgans "door haastigheit verrukt, schielyk 
opstuiven" kon, als hij dacht dat "het recht enigszins gekrenkt, en door 
slinksche wegen ontzenuwt wierdt". Hij kon echter in grote woede ontbran
den als zulke zaken als de geloofsvervolging in Frankrijk of de aantasting 
van de waarheid ter sprake kwamen.15 Dit was goed te merken uit "zyn 
gelaat, woorden en gansche gebaar". Overigens, zegt Halma, was Rotgans 
zachtzinnig van aard, wiens: 

"natuurlyke oplopentheit ('tgemeen gebrek van edelmoedige geesten) nooit eenig 
gevolg van belang heeft gehadt, en zyne opgeworpe bomben doorgaans in de lucht 
geborsten, en zonder treffende uitwerkinge geweest zijn: ja men kan, zonder ver-
kieeninge der waarheit zeggen, dat hy een geslagen vyandt van alle moejelykheit, 
onruste, en zorgen is geweest; waartoe hem wonderlyk het stil buitenleven, by 
hem voornamentlyk uit dat inzicht verkozen, te stade quam;" 

Halma beeldt Rotgans hier af als een vijand van moeilijkheden, die zich 
liever terugtrok op het platteland dan zich in het gewoel van het stadsleven 
te mengen. Toch lijkt het niet onaannemelijk dat Halma verwijst naar reële 
moeilijkheden, die Rotgans (misschien met het vinden of het behouden van 
een goede ambtelijke positie?) in Utrecht ondervonden heeft. Bovendien 
had Rotgans wel degelijk schade ondervonden door zijn driftige aard. Hij is 
betrokken geweest bij een ruzie op een trekschuit, waaruit een rechtzaak 
voortgekomen is, die nadelig voor hem uitviel. 

Uit deze karakterschets treedt toch niet de rustige dichter naar voren, 
zoals Halma graag zijn lezers wilde laten geloven. Rotgans lijkt eerder een 
man te zijn geweest die zich snel liet leiden door zijn emoties. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 2, 1989 



105 

Na drie eeuwen 

Ik hoop te hebben aangetoond dat er reden voor is om de dichter Lukas 
Rotgans meer bekendheid te geven. 

Lukas Rotgans' buitenplaats Cromwijck in Maarssen, met de nu nog 
aanwijsbare overblijfselen van de oude steenoven, zijn gedicht op de 
Hervormde Kerk in Breukelen, zijn rouwkas in de kerk, en zeker niet in de 
laatste plaats zijn literaire oeuvre, herinneren ons nu nog, na bijna drie 
eeuwen, aan een dichter die zich sterk verbonden voelde met de 
Vechtstreek en dit ook in zijn gedichten heeft verwoord. 

Noten 

1 In de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag vond ik onder signatuur 7^D 20 een 
brief van Lukas Rotgans aan Johannes Vollenhove. In deze brief," uit 1705, 
vraagt Rotgans aan Vollenhove om een gedicht van hem te beoordelen en de 
feilen aan te wijzen, zodat hij in de toekomst die fouten kan verbeteren. Het 
betreft hier het gedicht dat op de toren van de Hervormde Kerk in Breukelen 
staat. Wat opvalt is dat de tweede versregel van het gedicht in de brief afwijkt van 
die van het gedicht op de toren 

2 In 1701 verscheen bij François Halma te Amsterdam "L. Rotgans Brief aan den 
Hooggeleerden en Godtvruchtigen Heer Joannes Vollenhove, Doctor der H. 
Theologie en Predikant te 's Gravenhage ". Deze brief is ook opgenomen in "Lukas 
Rotgans Poëzy, van verscheide mengelstoffen met konstplaaten versiert" Te 
Leeuwarden Gedrukt by François Halma. Drukker der Ed mog Heeren Staten van 
Frieslandt, in 1715, blz. 280 - 291 

3 Noot2,blz.280-281. 
4 Voor de biografische gegevens heb ik de volgende bronnen gebruikt: 

a. Het door François Halma geschreven "Voorberecht" onder de titel "D'Uitgever 
aan den Dichtlievenden lezer", in de dichtbundel "Lukas Rotgans Poezy", 1715, te 
Leeuwarden Gedrukt by François Halma; 

b. A.M.C, van Schaik-Verlee, "Rotgans' leven op de keper beschouwd", in het 
WAP. Smit nummer van de Nieuwe Taalgids (Groningen 1968), zonder 
jaargang-nummer, blz 87 - 93 

5 De datering die Halma van Rotgans geeft is weinig betrouwbaar. In zijn 
"Voorberecht" voor "Lukas Rotgans Poëzy", uit 1715, noemt Halma als 
geboortedatum "october 1654, in de groote Wereldtstadt Amsterdam". 
W.F. Grevenstuk neemt deze datum over in haar artikel "Een Vecht-poeet", Jaar
boekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake ", 1917, blz. 16 - 22. 
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1968), blz 87 - 93, een datering over de familie Rotgans, die steunt op nieuw 
archiefonderzoek: 

- op 12 december 1652 gingen de ouders van Lukas Rotgans in ondertrouw. In: 
Gemeente-Archief, Amsterdam, "Kerck register", DT. en B register nr 470, blz. 
273. Van Schaik-Verlee concludeert dat het huwelijk eind december 1652 of begin 
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