
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1981 Het Buitenplaatsje Kattenburg ofRuymzicht onder Maarssen In het grote gezin van de predikant Ds Adriaan Fran?ois Mattheus en Elisabeth Hol-tius uit Wadway en Wognum waren kinderen, die het bepaald in hun geboortestreekniet hebben 'gevonden'. Mogelijk was dit een gevolg van de invloed van een oom van vaderszijde, die, al washij nog slechts 28 jaren oud, overleden was als onder-coopman en opperhoofd desComptoirs Porto Novo van de Oost-Indische Compagnie. 1) Twee van hen zijn bij hun beroepskeuze eenzelfde weg ingeslagen. Dat was in deeerste plaats Mr Nicolaas Mattheus, die te Leiden was gepromoveerd in de Rechtenals 'WadWeida Westfrisius' de 2e juli 1779 op een proefschrift 'De conditione im-possibili'. Hij was getrouwd met Hillegonda Smit, maar zij scheidden later. Na teAmsterdam te hebben gewoond, vertrok hij alleen einde 1789 als

onderkoopmanmet het O.I. Compagnieschip 'Berkhout' voor de Kamer Hoorn naar Batavia. Daaroverleed hij in 1791 als notaris. 2)  De tweede zoon was Jean Franpois Mattheus, die op zijn beurt met het schip'Rotterdam's Weivaaren' naar zee vertrok. Van dit vaartuig of zijn equipage is nim-mer enige tijding ingekomen. Het is met man en muis vergaan. 3)  Het vierde kind van de predikant uit Wadway en Wognum was een min of meervreemde figuur of liever gezegd een losbol. Zulks ondanks zijn maatschappelijkepositie van aanzien. Dat was Gualtherus Mattheus, de baljuw en schout van de Ste-de Schagen en van de Schager Cogge, bovendien baljuw en schout van Burghorn entevens notaris in zijn woonplaats Schagen. Die belangrijke functies stonden blijk-baar niet in de weg, dat hij voor het Hof van Holland werd betrokken in een civieleprocedure tegen de curator ad lites van de minderjarige Catharina van den Wal. Zo-als aan het

Hof werd voorgedragen was deze in kennis geraakt met Gualtherus Mat-theus &quot;na seductieve persuasien met denselven vleeselijk heeft ge-conserveert terwijlzij daarna beswangert van een dochter verlost is op 11 juli 1789, die den 19en daarnate Schagen gedoopt is&quot;. 4) In het jaar tevoren was dezelfde heer zich ook al in amoureuze perikelen te buitengegaan. Ditmaal door verregaande avances bij een inwoonster van Alkmaar, waar-van hij wist dat de echtgenoot zich tijdelijk te Amsterdam bevond. In dit geval heeftde vrouwenjager zich echter tot zijn geluk kunnen sauveren door middel van het ex-ceptio plurium concubentium ten aanzien van het medeplichtige vrouwspersoon. 5)  De familie Mattheus nu had een buitentje aan de westelijke oever van de Vechtonder Maarssen gelegen. Gualtherus en zijn moeder waren allengs de enige overle-venden uit het besproken gezin. Hij nam zijn moeder bij zich in huis, waarna

hijtenslotte toch nog wettig is getrouwd. Aanvankelijk had hij nog op 2 maart 1792,ten gunste van zijn moeder een testament gemaakt. 6)  Maar Gualtherus ging op 2 april 1795 huwelijksvoorwaarden aan voor Mr Hen-drik Rijser te Alkmaar met de toen 36 jaren tellende Gerarda Anna van der Horst,dochter van Ds Jacobus Albertszoon, destijds predikant te Kolhorn, 7) en Catharina Kaat. Uit het huwelijk is een dochtertje Elisabeth geboren, dat noggeen jaar oud is geworden. Toen de baljuw Mattheus op 23 november 1804 wasoverleden ging zijn weduwe te Alkmaar wonen. Vijfjaar later heeft zij zich van het 29






