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Het glas van Hoogland

----door GERARD RAVEN

Museum Flehite kocht het van een gerenommeerde anti-

quair die gespecialiseerd is in gegraveerde glazen. Het

heeft nu een vaste plaats in de mooiste zaal. De Histo-

rische Kring Hoogland hield een tientjesactie en Henk en

Rika Zwanenburg-van Odijk verdubbelden de uitkomst.

De Oudheidkundige Vereniging Flehite en het Dr. Hen-

drik Muller’s Vaderlandsch Fonds zorgden voor afdekking

van het resterende tekort. 

HOOGLANDS WAPEN ONTDEKT
Op het glas staan verschillende familiewapens. Links-

boven en rechtsonder het familiewapen van mr. Jan Fre-

derik Teeckman (1686-1736), heer van Hoogland. Ditzelf-

de wapen van Teeckman komen we ook tegen op een

vroedschapsglas van Amersfoort uit 1718/9 in Museum

Flehite: een keper met gekapte valk. In de andere kwar-

tieren dat van zijn vrouw Wilhelmina van Hoornbeek. 

Maar echt opzienbarend is het hartschild, het centrale wa-

pen, met drie kronen en een druiventros. Dit zou dan het

wapen van het gerecht Hoogland zijn. Het hartschild lijkt

echter totaal niet op het gemeentewapen van Hoog-

land: een Bourgondisch kruis met twee rode lelies en

twee rode kronen. Is het wel van Hoogland? Het was van-

ouds niet gebruikelijk dat gerechten een eigen wapen

hadden; zij voerden gewoon dat van de familie die de

heerlijke rechten had. Zo ontstond ook het wapen van

Woudenberg, dat ook op zo’n gegraveerd glas van circa

1756 staat. De Oudheidkamer Woudenberg heeft dit tij-

delijk in bruikleen gegeven aan Museum Flehite.

Gelukkig wist Martin Spaans van het Centraal Bureau

voor Genealogie het wapen te identificeren als dat van

de Zeeuwse  familie Van Hogelande. Jasper  Lievensz van

Hogelande (circa 1482-1546) maakte carrière als raads-

man en president aan de Hoven van Holland en Utrecht.

Johan van Hogelande (†1567/8) was ook verbonden

aan het Hof van Utrecht. We zijn dus inmiddels een stuk

dichter bij Amersfoort gekomen. We kunnen concluderen

Onlangs heeft Museum Flehite een gegraveerd glas verworven met het opschrift
De heer en vrouwe van Hoogeland en Seldert. Het is niet alleen een prachtig
stuk, met draagt ook een tot dusver niet bekend wapen van Hoogland. 
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dat Teeckman een Hooglands wapen nodig had en dit

ijskoud van een andere familie heeft geleend. 

DE FAMILIE TEECKMAN 
Jan Frederiks grootvader Johannes was predikant in

Amersfoort (1654-1671). Zijn weduwe woonde in 1675

aan Zuidsingel 46, op de plek van het nieuwste- of linker-

deel van het klooster van Onze Lieve Vrouw van Amers-

foort. Hiervan heeft Museum Flehite een wapenbord. He-

laas is het wapen weggekapt in de Franse Tijd, maar de

keper en valk zijn nog wel herkenbaar. Johannes’ zoon mr.

Willem Teeckman (circa 1650-1720) werd burgemeester

van Amersfoort. Diens broer mr. Johan Frederik sr. (1659-

1722) was van 1690 tot zijn dood schout van Amers-

foort, wat hem niet tegenhield om diverse langdurige

geschillen met het  stadsbestuur uit te vechten. 

Jan Frederik jr. was de zoon van Willem en ook hij stu-

deerde rechten. In 1712 sloot hij in de Joriskerk een goed

huwelijk met Wilhelmina of Willemijntje van Hoornbeek

(1691-na 1737), de rijke jonge weduwe van Cornelis de

Wit uit Amsterdam. Zij was pas 21, hij 26. Het echtpaar

Teeeckman kreeg twaalf kinderen, waarvan er zeven in

de Joriskerk zijn gedoopt en enkelen jong overleden. Jan

Frederik werd dankzij zijn connecties commies op het kon-

vooikantoor te Amsterdam. Hij was vermoedelijk belast

met het toezicht op de inning van in- en uitvoerrechten.

Het ligt niet voor de hand dat dit een sinecure was: Jan

Frederik moest hard werken en had dan ook een woning

in Amsterdam, terwijl zijn gezin in de provincie Utrecht

bleef.

HEERLIJKHEID GEWOON GEKOCHT
Teeckman had geld, maar geen adellijke titel. Zijn zwager

Hercules van Hoornbeek was heer van Werkhoven en zo-

iets wilde hij ook. Daarom ging de 28-jarige Jan Frederik in

1714 graag in op het aanbod van de Staten van Utrecht

om een ambachtsheerlijkheid te kopen. De Staten ver-

kochten de gerechten omdat zij geld nodig hadden na

de Vrede van Utrecht van 1713, die de provincie over

twee jaar gaat herdenken. De oorlog had immers een

flink gat in de schatkist geslagen. Ook Woudenberg

werd verkocht. 

Jan Frederik was zó verguld met zijn nieuwe titel dat hij

niet alleen het glas liet maken, maar ook een herenbank

in de Joriskerk. In de kerk is inderdaad een herenbank te

zien, maar zonder een familiewapen. Ook wilde hij na-

tuurlijk een buitenhuis. Eerst huis Emiclaer, later Hofslot

in De Birkt en Hoogerhorst in Hoogland-West, tenslotte

aan de Vecht. Daarvoor nam hij de ene na de andere

hypotheek. Toen hij op 50-jarige leeftijd overleed, no-

teerde een Amsterdamse dagboekschrijver: ‘dat hij een

schoone vrouw, veel kinders daar hij de naam van vader

van draagt, en zeer veel schulden naliet’. 

BETEKENIS
Het glas is zonder twijfel het mooiste erfstuk van Hoog-

land. Het is daarom van meer dan symbolische beteke-

nis dat de Historische Kring Hoogland zich de trotse ei-

genaar mag noemen. Het is voorzien van een wapen en

daarom mooier dan dat van Leusden, dat het museum in

2004 kocht. Daar komt bij dat van een agrarisch dorp

als Hoogland nauwelijks kunstvoorwerpen bekend zijn.

Het museum heeft verder een Romeins kruikje met een

gleuf als spaarpot (circa 200), het bodeteken van de Ma-

len van Hoogland (circa 1800) en de ambtsketen van de

burgemeester (circa 1952). 
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