
lijk v a n de Hezer Eng, aangegeven m e t de e igenaa r snaam Aerd t de Graaf t is een 
ie ts g ro te r perceel a a n g e g e v e n m e t daarbi j d i t vee lbe tekenende N.B. : „He t l and t 
v a n den Heer Ha t t i ngh legh t o n d e r Seyst doch behoor t onder den Heeser T i e n t " 
( „compe te rende aen Abdye v a n St. P a u l u s te Ut rech t " ) . 

Als dit perceel , da t zich v lak ten oos ten van he t s tat ion Den Dolder aan w e e r s 
zijden van de t egenwoord ige spoorweg u i t s t r ek t e , in 1307 nog geheel to t Hees b e 
hoo rde viel de oorspronkel i jke Ooster N o n n e n g r o e p a l le rmins t me t de l a t e re ge 
m e e n t e g r e n s samen en k u n n e n de in 1307 g e n o e m d e hoeven best de n o r m a l e b r e e d t e 
v a n r u i m 100 m. hebben gehad. De w e s t g r e n s v a n het Hezer percee l H a t t i n g h bl i jkt 
bij globale in t eken ing op de topograf i sche k a a r t vri jwel op het p u n t Soests tapel 
te raa ien . M* R ' 

SAKEN V A N CLEYNDER IMPORTANTIE. 

Onvoordeelige gasten. 
Franchoys Scheffer en Maria van der Velde waren „ordinaris 

houdende", dat wil zeggen: zij hadden een gaarkeuken in bedrijf, 
in dit geval was het ook het houden van commensalen. Maar het 
was een deftig kosthuis, dat zelfs bij vreemdelingen te goeder naam 
en faam bekend stond. 

Zoo hadden daar van 26 Februari tot 2 Juli 1652 „Joncker Lau
rens Roman met noch drie persoonen" verblijf gehouden. Zij had
den „huysfestinghe, cost ende dranck" te hunnen huize genoten, 
maar waren zonder te betalen vertrokken. Datzelfde was het geval 
met Jor. Andreas Peterson Grouw (of Groubb). Deze had ,,met 
zijn knecht vanden vüffden Februarij totten derden Septembris 
van hetzelfde jaar bij hun zijn verblijf gehad. 

De eerste, wonende te Stockholm, was hun 331 gulden en vier 
stuivers schuldig gebleven, — de ander, wonende „tot Nikepinck 
mede in Sweden", een bedrag van 356 gulden en 12 stuivers. 

Twee andere gasten: „Joncker Hans Gearge Stochhen ende 
Joncker Godefrit Selerus, beyde commessalen ter woonsteede van 
Sr. Franchoys Scheffer" legden een verklaring af, dat het hun be
kend was, dat de twee eerstgenoemden „beyde neffens hun knechts 
bij hun, deposanten, bijde voors. echteluyden inde cost gegaen 
ende thaerluyder woonsteede huysfestinge genoten hebben ende 
onlanx geleden d'een naar d'ander vande echteluyden gegaen ende 
vertrocken zijn sonder oock aende echteluyden ende hun hospes 
ende hospita contentement hebben gedaen, nemaer aende selve 
echteluyden merckelicke penningen schuldich gebleven zijn". 

Om het hun toekomende van de schuldenaars te innen zonden 
de echtelieden nu, 18 September 1652, hun zoon Johannes naar 
Zweden. Zij machtigden hem de genoemde bedragen van hun 
schuldenaars „te eysschen, inne te vorderen ende te ontfangen met 
recht ofte met vruntschappe". 
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Zou er van de bedrgaen (zoo die werkelijk door den zoon ont
vangen werden) na aftrek van diens reis- en verblijfkosten nog 
veel overgebleven zijn? 

Meester en knechts. 

Frederick Roeloffss., evenals zijn vader waarschijnlijk beter be
kend onder den naam ,,den Aerdigen man", was een „gezeten" 
bakker. W a n t hij had twee knachts in zijn dienst, de een met name 
Dirck Janss., de ander Reynier Martenss. geheeten. Blijkens een 
verklaring door den eerste op 12 September 1652 afgelegd, was de 
tweede niet erg betrouwbaar. W a t was het geval? 
Beiden waren den vorigen dag in de bakkerij aan het werk. Op 
verzoek van hun meester verklaarde de eerste „Warachtich te sijn, 
dat Reynier Martenss. op gisteren namiddach ontrent halff twee 
uyren 't broot uyt den oven gehaelt hebbende, twee stuyvers-
brootgens in stucken gebroken ende opgegeten heeft". Blijkbaar 
een weinig verwonderd vroeg Dirck toen: „Reynier, mach dat soo 
wel gaen"? Waarop Reynier ten antwoord gaf: ,,Ja, ick hebbe 
twee ende dertich gemaect ende maer dertien getelt". Ook, zoo 
verklaarde Frederick, had Reynier hem „verscheyde reysen aen-
geport ende geraden van (zijn)) meester te gaen, dat hij maken 
scude, dat ick bij een ander negen pont soude winnen". 

Op Dircks vraag: „Waerom soude ick van (mijn) meester 
gaen", kreeg hij van Reynier te hooren, „dat hij niet en mocht lij
den, dat mijn meester een goede knecht hadde. Noch seyde hij, dat 
soo een meester, die hem soo quelde, soude soecken te ontstelen 
waer hij kost ofte mochte". En ten slotte eindigde Dirck zijn ver
klaring met de mededeeling, „dat mijn meester mij ende d'andere 
knechts altijts ons genoegen geeft van eten ende drincken ende 
voorts sulx tracteert als een goede meester behoort te doen, daer 
van ick hem bedancke bij desen." 

Het ligt voor de hand aan te nemen, dat Reyniers dagen als 
knecht bij Frederick Roeloffss, niet langer geteld behoefden te 
worden. 

Schoolmeester-aanspreker in het nauw. 

Wellicht weten de lezers nog zooveel van onze vaderlandsche 
geschiedenis, om zich te herinneren, dat de patriottische beweging 
in September 1787 voor goed haar einde vond. Den 13en Septem
ber overschreden de Pruissische troepen de grenzen der Republiek. 
De hertog van Brunswijk Lunnenburg, de bevelhebber dier troe
pen, had een „Manifest of Declaratoiv" doen verspreiden, waarin 
verklaard werd, dat alleen om „satisfactie te neemen voor den 
persoonlyken hoon, Mevrouwe de Princesse van Orange aange-
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daan" de koning van Pruissen het bevel tot den opmarsen ge
geven had. 

Tevens deelde hij mede, „dat 's Konings Troupes overal eene 
goede en exacte Krygstugt zouden observeeren, en geen leed of 
hinder aanbrengen, 't zy aan de Ingezetenen ten platten Lande die 
zig stil hielden en tegen derzelver togt zig niet aankantten, 't zy 
aan de Steden, die goedwillig derzelver poorten voor haar zouden 
openen". 

Aan het nakomen dier verzekering heeft hier en daar wel wat 
ontbroken, zooals nader blijken zal uit het verhaal, dat Cornells 
Willem Maan, „schoolmeester te Vreeland", op 28 September bij 
zijn verhoor in de „gijzelkamer van den Hove" van het hem over-
komene deed. 

Cornelis Willem Maan was behalve schoolmeester ook „aan
spreker". Op 17 September was hij tegen het middaguur uitgegaan 
„om een lijk te begraven". Daarom had hij zijn mantel en bef aan
gedaan. Een minuut of vijf buiten het dorp was hij genaderd tot 
de Vreelandsche sluis, toen een vrouw, „zo hij meent 't huis lig
gende in 't voors. sterfhuis", hem tegemoet kwam en hem zeide, 
dat er geen dragers waren „om het lijk te begraven, en ook geene 
vrienden", waarom hij naar huis terugkeeren wilde. Hij was nog 
maar kort op den terugweg gevorderd, toen een Pruissische ruiter
troep hem aanvankelijk voorbijreed, in de richting van het dorp. 
Maar al spoedig keerden zij, roepende „daar heb je de Paap, de 
Pastor, de Farheer, de Predieker en diergelijken". Zij eischten van 
hem zijn zilveren horloge, — hij kon niet anders dan het hun geven. 
Maar daarmede was hii niet van hen af! Ondpr hedreininn v^n 
hun sabels en het geroep „vooruit, vooruit" werd hij gedwongen 
mede te gaan. 

Zoo werd hij naar Kortenhoef gebracht. Daar zag hem de 
schout ter plaatse, Mooy, die een goed woord voor hem deed bij 
den officier der troep, tot wien de schout zeide, „dat hij een goed 
mensch" was, en wien hij verzocht om Maan vrij te laten. 

De officier antwoordde den schout, dat hem „geen leet zoude 
geschieden, maar dat hij met een chais, welke naar het lager 
moest, weder zoude teruggebragt worden". Hij werd vervolgens 
„gebragt naar het leger, op de heyde bij Hilversum". Daar aan
gekomen werd Maan met andere gevangenen onder bewaking ge
steld van een „piquet paardevolk". 

Toen begon het leed voor de schoolmeester-aanspreker eerst 
recht. Wan t daar heeft hij . de grievendste smaat van spot moe
ten ondergaan, uit hoofde dat men meende, dat hij een leeraar 
was, dien het althans niet paste een oproermaker te zijn." Vervol
gens werd hij „berooft van zijn zilvere broeks- en schoengespen, 
van deszelfs geld, hetwelk nogtans weinig was, van zijn zakdoek, 
das, mantel en rouwband, doch niet van zijn bef, wijl zij zeiden, 
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dat hij die moest aanhouden, om (dat) des te beter bespot te kun
nen worden". Daarna hadden de soldaten de „doodcedul, welke 
hij in zijn zak had, na een gedeelte daarvan gelezen te hebben, in 
stukken gescheurd". Hij wilde zijn onschuld betuigen, maar hem 
werd „ten laste gelegt, dat hij driemaal had geschooten, hetgeen 
nochtans niet is gebeurd", naar hij zeide. Hij had geen „snaphaan 
of geweer bij zich gehad, ook niet in zijn huis heeft en nimmer een 
snaphaan of geweer heeft afgeschooten". 

Dien avond werd hij op een kar naar Soestdijk gebracht, „al
waar hij op de grond heeft moeten zitten tusschen de krijgsgevan
gene soldaten, welke op strooy lagen, doch hetgeen de wagt zeide 
dat hij niet waardig was". Tegen middernacht eindelijk zag hij 
een stoel staan, waarop hij zitten ging, en zoo den nacht verder 
doorbracht. 

Den volgenden morgen werd Maan „nevens anderen onder ge
leide van een escorte te voet naar deze stad (Utrecht) gebragt". 

Te zijner verontschuldiging voerde hij nu aan, „dat het volk van 
Byland, waar van hij er nochtans geenen met naamen kent, zoude 
kunnen getuigen, dat hij zich niet heeft gevoegd onder hun, welke 
daags te voren te Vreeland gekomen waren, om Vreeland te de-
fenderen en welk volk van Byland zich thans gevangen bevind in 
het oude Tugthuis alhier, gelijk het ook kan blijken uit de plaats 
zelve, alwaar men hem gevangen genomen heeft, hetwelk geweest 
is agter de Pruissische troupen, welke tegens het volk van Byland 
inreeden. Bovendien hield hij „zich ook verzekerd, dat de schout 
Mooy van zijn goed gedrag zoude kunnen getuigen, als meede dat 
zijn denkwijze niet daar henen kan gestrekt hebben, om zich bij 
een vegtende Patriotse Partije te voegen". 

Het geheele verhaal, dat tijdens zijn verhoor schriftelijk werd 
vastgelegd bekrachtigde Maan met zijn handteekening. 

K. 

BOEKAANKONDIGING 

(Mej. dr.) M. K. E. Gottschalk, De zij dit om, wat de considerans een „groote 
ontginning der Stichtse venen ten ongeregeltheyt" noemde, op dat punt te-
oosten van de Vecht. gen te gaan. Boordat bij de vervening 
De waterbeheersing in het Stichtse van het laagveen geleidelijk aan het land 
veengebied ten oosten van de Vecht tot water vergraven wordt, bracht dit 
tijdens de ontginningsperiode. moeilijkheden mede voor de betaling der 

grondlasten, want de percelen grond, die 
water waren geworden, konden ntet 
meer worden aangewezen. Verder ont-

Tijdschrift van het Koninklijk Neder
landsen Aardrijkskundig Genootschap, 
deel LXXIII (1956). stonden door het turtbaggeren steeds 

Toen de staten van Utrecht in 1592 voor grotere waterplassen, die thans het eldo-
de eerste maal een algemene verordening rado voor de liefhebbers der watersport 
op de verveningen uitvaardigden, deden vormen, maar waarvan men toen slechts 


