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Inleiding 

Voor u ligt het themanummer Dordrecht ter gelegenheid van de Genealogi
sche Dag op 16 mei 2009. Voor Dordrecht is afgelopen jaar een record hoeveel
heid manuscripten ingezonden om in het themanummer op te laten nemen. 
De 29 verschillende bijdragen (van bronnen, onderzoeksmogelijkheden en 
-ervaringen, van een biografie, (vijf) kwartierstaten tot genealogieën, van 
korte en lange manuscripten) hebben overwegend met de stad Dordrecht te 
maken en soms met een iets ruimer gebied. De variatie in thema, uitwerking, 
lengte en periode is groot. In tijd gezien passeren de vijftiende tot de één en 
twintigste eeuw. 

Na een aantal kortere algemene bijdragen volgen vanaf Bax tot en met 
Versteeg de bijdragen zoveel mogelijk in alfabetische volgorde van de fami
lienaam van de genealogie, de probant in de kwartierstaat of de hoofdper
soon. Om deze bijdragen heen volgen verschillende bladvullingen. Het geheel 
wordt afgesloten met de vaste rubrieken archiefnieuws, boekrecensies, peri
odieken, vragen en mededelingen. Nog niet eerder had één ( dubbel)nummer 
zoveel pagina's, te weten: 256 pagina's. De inhoudsopgave op pagina 183 laat 
zien wat u waar kunt vinden. 

We wensen u veel kijk- en leesplezier! 
De redactie van Gens Nostra 
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Plattegrond van Dordrecht, tussen 1640-1647 met bovenaan de wapens van Holland en Dordrecht, links 
onderaan een cartouche met inschrift 'Ampliss. Prudentiss ... viris D.D. Praetori, Consuli et Scabinis 

totique Reip. Dordrechtanae Senatui Tabulam hanc ... D.D.' Joannes Blaeu en rechts de verklaring der 
cijfers 1-31; van achter onbedrukt en ingekleurd ( SAD, DI551_40016) 
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Dordrecht 
Het is dit jaar voor de derde maal dat de Genealogische Dag in Dordrecht zal worden gehou
den. Al eerder in 1964 en 1992 was de keuze op Dordrecht gevallen. Dit maal is gekozen voor 
de Wilhelminakerk op loopafstand van het station gelegen. Wanneer U besluit de trein te ne
men komt u aan op het station dat in 1872 werd gebouwd. Hoewel er sinds toen veel is veran
derd, is de gevel van dit mooie gebouw maar weinig veranderd en is het nog steeds herkenbaar 
wanneer we kijken naar de afbeelding. 

Station Dordrecht, circa 1910, met midden Jan de Bruijn en rechts Eertwijn Boswijk 

Mijn overgrootvader Jan de Bruijn (1850-1927)1 werkte er, eerst als weger, vervolgens als la
dingmeester en ten slotte als chef ladingsmeester. Hij woonde aan de Dubbeldamseweg te 
Dordrecht waar hij rond 1890 een huis liet bouwen en wandelde iedere morgen in ongeveer 
tien minuten naar zijn werk. Van een historische binding met Dordrecht zal hij zich niet 
bewust zijn geweest. Zijn beide zoons zijn er geboren en we moeten terug naar de late mid
deleeuwen om er een aantal van zijn kwartieren terug te vinden. Dit waren de Van Muijlwijks 
die een belangrijke rol in de stadsregering vervulden en het wellicht niet zouden hebben 
begrepen dat één van hun verre nazaten er mede voor heeft gezorgd dat er een Genealogische 
Dag in Dordrecht werd gehouden. 

De personen op de foto uit circa 1910 (midden met baard is mijn overgrootvader, uiterst 
rechts zijn zwager Eertwijn Boswijk) zult u er niet meer aantreffen. Hopelijk ontmoet u er wel 
veel andere u bekende en onbekende genealogen met wie u over onze gemeenschappelijke 
hobby kunt spreken. 
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In 1992 schreef mijn voorganger en toenmalige voorzitter van de Nederlandse Genealogi
sche Vereniging wijlen de heer R.F. Vulsma (1936-2007); "Wie nu verzuimt, moet misschien 
weer twintig jaar wachten op Dordrecht". Het is nu 17 jaar geleden hetgeen voor de twee or
ganiserende afdelingen een goede reden was de keuze op Dordrecht te laten vallen. Ik spreek 
dan ook de hoop uit dat er in de komende jaren mooie Genealogische Dagen zullen worden 
georganiseerd. 

Ik hoop u op 16 mei in Dordrecht in grote getale te mogen verwelkomen. 
RoelofVennik, voorzitter 

Noot 
1. Jan de Bruijn, geb. Genderen 6-8-1850, overl. Rotterdam 18-1-1927. Hij is met zijn gezin in 1886 

gefotografeerd (zie Gens Nostra 63 (2008), pag. 265). 

Dordrecht, station 1872, prentbriefkaart (herdruk,Joto ]. Verger), collectie L. van Duuren te Zoetermeer 

Als afkorting voor het Stadsarchief Dordrecht/Erfgoedcentrum DiEP 
is in dit nummer de al langer gehanteerde afkorting SAD niet gewijzigd. 
De afkorting D I staat voor Dordracum Illustratum (zie ook pagina 190 ). 
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StadsarchiefDordrecht/Eifgoedcentrum DiEP 

Door SANDER VAN BLADEL, coördinator studiezaal Erfgoedcentrum DiEP (Dordrecht) 

Fusie 
Erfgoedcentrum DiEP heeft sinds het samengaan in 2007 van het voormalig Stadsarchief 
Dordrecht met delen van Bureau Monumentenzorg en Archeologie een omvangrijke collectie 
gecreëerd. Niet alleen papieren stukken, maar ook archeologische vondsten en bouw histori
sche fragmenten, zoals gevelstenen, maken deel uit van de collectie. Daarnaast organiseert 
DiEP regelmatig tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten, waarbij getracht wordt 
een zo breed en divers mogelijk publiek aan te trekken. Eén van de missies van DiEP luidt 'Ge_
schiedenis betekenis geven voor onze eigen tijd door confrontatie tussen heden en verleden' . 

Doelgroepen 
Nog steeds is het zo dat op de studiezaal van Erfgoedcentrum DiEP het leeuwendeel van de 
bezoekers uit genealogen bestaat. Voor gelouterde stamboomonderzoekers die een archief
bewaarplaats 'oude stijl' gewend zijn, moet de verandering van stadsarchief naar erfgoed
centrum ongetwijfeld wennen zijn geweest. Bij DiEP realiseert men zich echter dat in een 
moderne erfgoedsector er bijna permanent een beroep wordt gedaan op het aanpassingsver
mogen van zowel bezoekers als medewerkers. 

Bovendien heeft een instelling als DiEP niet alleen de genealogen als doelgroep. Ook we
tenschappers, studenten, cultuurtoeristen met een meer algemene belangstelling voor histo
rie én de informatiezoekende Dordtse burgers worden tot het bezoekerspotentieel gerekend. 
Scholieren kunnen ook rekenen op een passende begeleiding als ze collectief óf individueel 
de studiezaal van DiEP bezoeken. Het op maat bedienen van de diverse doelgroepen is een 
grote uitdaging voor DiEP. Dit geldt zowel voor de afdeling Collectiebeheer als Publieks
activiteiten. 

De studiezaal 
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Website 
- www.erfgoedcentrumdiep.nl 

(voorheen: www.dordrecht.nl/stadsarchief) 
In de digitale wereld anno 2009 is het vanzelfsprekend om de 
website als het informatiekanaal bij uitstek te zien. Bezoekers 
krijgen op die manier een idee van wat men van Erfgoedcen
trum DiEP kan en mag verwachten. 

Het Handvest Dienstverlening biedt een algemeen over
zicht van praktische informatie voor de niet-doorgewinterde 
onderzoeker. Bezoekers van de studiezaal kunnen beschikken 
over een kleine reeks aan zoekwijzers die helpen bij het zetten 
van de eerste stappen op het onderzoekspad. Uiteraard is de 
tekst van deze hulpmiddelen ook te lezen voor de bezoekers 
van de website. Er zijn twee zoekwijzers voor genealogen; één 
voor onderzoek in de periode van vóór 1811 en één voor on
derzoek in de periode daarna. Hiernaast zijn er zoekwijzers 
voor huizenonderzoek, transportregisters, oud-rechterlijke 
en notariële archieven. Nog dit jaar worden deze zoekwijzers 
uitgebreid en aangepast. 

De beschrijvingen van de archeologische en bouwhistori
sche collecties zullen naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar 
via de website van DiEP beschikbaar komen. 

Workshops 

Oudst bekende zegel van de stad 
Dordrecht, aan charter van 

22 augustus 1240; bewaard in Archief 
van Kapittel van St. Jan te Utrecht 

(vr50567) 

Erfgoedcentrum DiEP organiseert regelmatig diverse cursussen en workshops die de genea
logen en overige onderzoekers helpen zich verder te bekwamen in het doen van archiefonder
zoek. Omdat kennis van oud schrift essentieel is, is er onder ander een cursus Paleografie. Een 
workshop Huizenonderzoek is handig voor genealogen die meer willen weten over waar én 
hoe de personen die je zoekt hebben gewoond. Verder zijn er nog de workshops 'Boekbinden' 
en 'Papier marmeren'. 

Regionale functie 
Erfgoedcentrum DiEP heeft een regionale functie. Naast het beheer van de Dordtse archieven, 
beheert Erfgoedcentrum DiEP ook particuliere collecties en overheidsarchieven uit (mo
menteel) dertien andere gemeenten in de Hoeksche Waard en de Alblasserwaard. De voor de 
genealoog interessante bronnen staan per gemeente en met vermelding van archiefnummer 
en periode vermeld op de website. 

Ook aan de zichtbaarheid van DiEP in de regio zelf wordt gewerkt. Sinds enige tijd is er in 
de bibliotheek van Hardinxveld-Giessendam het Regionaal Archiefpunt ingericht(= RAP). 
H ier lcunne n o p een l a a g d re m p e l ige manier geïnteresse erden vragen s t e lle n aan erva ren 

archiefbezoekers/stamboomonderzoekers. Met een wat bredere intentie dan in Hardinxveld
Giessendam is eerder dit jaar in Liesveld in de bibliotheek het Historisch Informatie Punt(= 
HIP) van start gegaan. 

Digitalisering 
Voor Dordrecht zijn de veel geraadpleegde genealogische bronnen, met uitzondering van de 
huwelijkse bijlagen, vaak op microfiches vastgelegd. Voor de plaatsen in de regio is dit helaas 
veel minder het geval. Mede hierom is vorig jaar besloten dat DTB-boeken van deze plaatsen 
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gedigitaliseerd gaan worden. Dit proces is inmiddels voltooid en op korte termijn zullen deze 
gegevens via internet beschikbaar komen. 

Het voormalige Stadsarchief Dordrecht was één van de eerste archiefinstellingen in Neder
land die de inventarissen van veel archieven via internet raadpleegbaar maakte. Vaak zijn de 
stukken uit deze archieven ook online te reserveren. Daarvoor is het Burgerservicenummer 
(= BSN) nodig die tevens dienst doet als persoonlijke bezoekersnummer bij DiEP. De aange
vraagde stukken worden na reservering voor de bezoeker klaargelegd. 

Als het gaat om digitalisering heeft het werken 'in de breedte' voor Erfgoedcentrum DiEP de 
voorkeur boven het werken 'in de diepte' . Men kiest er bewust voor niet zoveel mogelijk gene
alogische bronnen te digitaliseren, maar een zo breed mogelijk scala aan bezoekers van dienst 
te zijn door verschillende soorten materiaal raadpleegbaar te maken via de computer. Zo is de 
index op de Dordtse bouwvergunningen (van voor 1980) te bekijken. 

Aanvragen originele stukken 
Alleen de meest geraadpleegde archiefstukken (waar onder bijna alle genealogische bronnen) 
worden op de bezoeklocatie van DiEP bewaard. Kijk hiervoor op de website ('Onze collecties' 
en 'Archieven depot Stek'). De andere archieven zijn ondergebracht in het externe Stadsde
pot. Stukken die uit dit depot moeten komen, dienen op de dag van uw bezoek voor 11.00 uur 
aangevraagd te worden en zijn vervolgens vanaf circa 12.30 uur beschikbaar op de studiezaal. 
Van een groot aantal archieven kunnen stukken via de website aangevraagd worden, door te 
'bladeren' in de inventarissen. Maar uw aanvraag/reservering kan ook per email doorgegeven 
worden. 

Extra's 
Een grote groep aan geïnteresseerden kunnen het hiernaast waarderen dat alle edities van de 
Dordrechtse Courant (tussen 1796 en 1945) via de website in te zien zijn. Ook het feit dat het 
reeds gedigitaliseerde deel van de beeldcollectie van DiEP via de website te bekijken is kan op 
veel bijval rekenen. Niet alleen is inzage mogelijk, ook kan men online reproducties bestellen 
en je kan commentaar ter aanvulling/verbetering plaatsen bij de foto's. Als laatste kunnen we 
vermelden dat ook de bibliotheekcatalogus sinds begin dit jaar via internet te raadplegen is. 

Veel genealogen en andere bezoekers wisselen op de studiezaal gegevens met elkaar uit; een 
functionele 'kruisbestuiving' die wederzijds voordeel op kan leveren. Zo moet ook het door 
DiEP ingestelde Bezoekersforum worden gezien. Voor de medewerkers van DiEP is het leerzaam 
te horen hoe de 'vaste' bezoekers van de studiezaal én de website de verschillende aspecten 
van de dienstverlening ervaren. 

Openingstijden, uitgezonderd feestdagen; 

dinsdag tot en met zaterdag 9.30 uur -16.30 uur 
Erfgoedcentrum DiEP 

Stek 13 
3311 XS Dordrecht 
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Simon van Gijn (1836-1922) 

Ontwerp voor het nummeretiket 
voor verzameling Dordracum 

Illustratum van Simon van Gijn 
(1904) (v111252) 

Jurist en bankier was hij ook, 
maar als ontembaar verza
melaar heeft Simon van Gijn 
het meest voor Dordrecht 
betekend. Hij werd in 1836 

in Vlaardingen geboren. Het 
gezin verhuisde zes jaar later 
naar Dordrecht, waar zijn va
der werd opgenomen in een 
bankiersfirma. De kleine Si-
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Diploma, uitgereikt aan mr. Simon van Gijn als inzender in de 
afdeling Oude Kunst op de Kunst-Nijverheidtentoonstellingvan 

Vak en Kunst, gehouden van 10 april tot 1 mei 1892 ( DI 40101) 

mon ontwikkelde al snel een passie voor geschiedenis. Aangemoedigd door zijn moeder 
begon hij historieprenten te verzamelen. Zijn interesse ging uit naar zaken als zeden en 
gewoonten, portretten, klederdrachten, uniformen en schepen. Aan het einde van zijn leven 
bezat hij zo'n 25.000 prenten, aquarellen, tekeningen en foto's. De collectie Dordracum Illu
stratum, waardevolste onderdeel van zijn bezit, schonk hij al in 1916 aan de gemeente. Na het 
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overlijden van zijn vrouw legde de kinderloze Van 
Gijn zich toe op het completeren, inventariseren en 
beschrijven van zijn collectie, die nu door Erfgoed
centrum DiEP wordt beheerd. 

Ex-Libris van 
Simon van Gijn 
met een gezicht 
op Nieuwe 
Haven (zonder 
datum) 
(DI11255) 
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Johan de Witt (1625-1672) 

l An Je 'Wit gctro1,t 11cn den Huvfc van Bic-kc, 
w cr r ~ cnlll e~t R Art-l '«' uGona.ris· vM HP-llti.ndt · 
Ororit Zi:r5cJ Lc wAc rJ cc . 

Het huwelijk van Johan de Witt, 23jttU 1653 
(1675) (v110626) 

-' D 

Illultrcm, Amphfsinmmqoc Vinnn 

D.JOHANNEM de WITT. 
Primum Reipublica: Batavica! 

MI IS T RU M . 
1 N .,,,,.. ,,,,..,p. C ONJ 'II G I S. 

[IJ ui f.ltis nupcr maior crudclibus. aufus 
Amc d1ou vita: ~igus dsc T ux, 

Rif1fth ttonit,t1riftilfll1l:l Coniugis ora , 
Pm Pal'nA n iptlti< .,,,tlh:mui(sc domum. 

E~m ounc iurc dólcs , bcrymafquc M:lriti 
Iic finis fol, qua: pictiic fluuót ; 

Sic dolor iplc dolct, fic fc S:ipicotia la(sar , 
Namquc aipit , qui vult fiere , dolcrc mimi. 
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.............. ~cw..~. 
J TU ll C(l. 

Nog geen vijftig jaar oud waren Dordts bekend
ste broers, toen zij in 1672 werden gelyncht. 
Cornelis, ruwaard van Putten en baljuw van de 
Beijerlanden, was in Den Haag gevangen gezet 
op beschuldiging van samenzwering tegen Wil
len III. Hij werd gemarteld, maar bekende niet. 
Daarom werd hij tot verbanning veroordeeld. 
Toen Johan hem uit de gevangenis ophaalde, 

Ad Illustrem, Amplissimumqtte virum D. 
Johannem de Witt, Primum Reipttblicae 

Batavicae Ministrum in Excessum 
Dilectissimae Sibi Conjttgis; Latijns gedicht 
(door]. Tttrcq) op het overlijden van Wende la 

Bicker, de vrouw van raadpensionaris Johan de 
Witt, op 1 mei 1668 (m15343) 

speelden Oranje-aanhangers voor eigen rechter 
en brachten beide broers op afschuwelijke wijze om het leven. 

Sinds zijn benoeming, in 1653, tot raadspensionaris van Holland, was Johan de Witt be
ducht geweest voor de oorlogszucht van de Oranjes. Onder zijn leiding was er juist vrede met 
Engeland gesloten en begon er een welvarende periode voor Holland. Ter beteugeling van de 
Oranjes hadden de Staten van Holland in 1654 besloten dat de zoon van Willem II nooit stad
houder mocht worden. Maar onder het volk waren de Oranjes populair gebleven. Telkens als de 

Republiek werd bedreigd rezen er problemen tussen 
de prinsgezinden (bewapenen!) en de regenten (on
derhandelen!). Dat verklaart de woede van het volk in 
1672, Toen de Republiek door Engeland, Frankrijk en 
enkele Duitse bisschoppen werd aangevallen. 

In de gevel van het adres Grotekerksbuurt 27 is 
een plaquette ingemetseld die aangeeft dat hier het 
w oonhuis van d e g ebroed e rs D e Witt h eeft g estaan. 

Dat is maar ten dele waar. Hun vader, Jacob, dreef 
zijn houtkoperij aan de Houttuinen. Het terrein, 
waarop ook het woonhuis stond, liep door tot aan de 
Grotekerksbuurt. 
Zie ook: Frits Baarda, Wim van Wijk, Dordt Boek, Bussum 
2005, pag. 37 en 212. 

Dubbelportret van Cornelis en}ohan de Witt 
(1676doorH. Cause) (vrn196) 

W///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#//////////////////l'/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////2 
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Gedrukte Dordtse bronnen (2) 
(vervolg van: Gens Nostra47(1992), pagina 187) 

DOOR ARIE JAN STASSE 

Met tussen vierkante haakjes [ ] extra toelichting. 
Enkele publicaties bevinden zich ook in het Verenigingscentrum in Weesp. 

J.W.J. Burgers, E.C. Dijkhof, De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287, Hilversum 1995. 
[ook op internet bij Google Books]. 

E. R. van Dooremalen, 'Eigenaren van schepen te Dordrecht 1850-1851', in: 1340 21 (2007), nr. 2, 
pag. 264-270. 

Erica van Dooremalen, 'Lijst van hondenkarhouders (circa 1895)', in: Oud-Dordrecht 24 (2006), 
nr. 1, pag. 73-80. 
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Huizenonderzoek in het Dordtse havengebied 
DOOR ANGENETHA BALM EN JAN WILLEM BOEZEMAN 

Inleiding 
Wie onderzoek doet naar de bewoningsgeschiedenis van een huis komt er al snel achter 
dat genealogie en huizenonderzoek hand in hand gaan. Het gaat immers niet alleen om de 
bouwhistorie van het huis, maar vooral om de mensen die erin hebben gewoond. Met meer 
dan 1000 monumenten is Dordrecht voor huizenonderzoekers een dankbare stad om in te 
werken! 

Wij zijn negen jaar geleden een werkgroep huizenonderzoek gestart genaamd 'Het Nieuwe 
Werck' en richten ons op het Dordtse havengebied. De werkgroep onderzoekt de gelijknami
ge zestiende eeuwse stadsuitbreiding met de tegenwoordige straten: de Hoge Nieuwstraat, 
Nieuwe Haven ( de kade), het Vlak, de Lange IJzerenbrugstraat, het Blauwpoortsplein, de Bin
nen- en Buitenwalevest, de Veersteiger en de Venlostraat. 

Dankzij de vele bronnen in het Dordtse Stadsarchief en met kadastraal onderzoek heeft de 
werkgroep bij vrijwel alle huizen vanaf de bouw van de panden tot aan de tegenwoordige tijd 
de onafgebroken eigenarenreeksen kunnen achterhalen. Bij de meeste huizen gaat dit dan 
over een periode van ongeveer 400 jaar. De gevonden informatie wordt per huis gepubliceerd 
in eigen uitgaven of in het tijdschrift van Vereniging Oud-Dordrecht. De gestaag groeiende 
lijst met publicaties is te vinden op de internetsite van de Geschiedenis bank Zuid-Holland.' 

Kaart Braun Hogenberg ca.1572. 
Aan de onderzijde van de kaart ligt het nog onbebouwde Nieuwe Werck met daarboven de Nieuwe Haven 
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Al vanaf de dertiende eeuw was Dordrecht het middelpunt van de scheepvaart en handel 
in de Zeeuws-Hollandse delta. Met het in 1299 verkregen stapelrecht kreeg Dordrecht het 
monopolie op de overslag van alle goederen die de stad passeerden. Deze voorrechtspositie 
zorgde ervoor dat er zich een havengebied ontwikkelde dat een prominente rol speelde in de 
economische ontwikkeling van de stad. Aan de Dordtse stadshavens staan dan ook prachtige 
koopmanswoningen en indrukwekkende pakhuizen met een bijzonder rijke geschiedenis, 
die het onderzoeken meer dan waard is. 

Het Nieuwe Werck 
In 1410 werd met grond uit de stadsgracht een in de rivier liggende zandplaat opgehoogd 
waardoor er een nieuwe haven ontstond. Tot op heden heeft deze op één na oudste haven van 
Dordrecht nog steeds de naam 'Nieuwe Haven'. De Voorstraatshaven werd vanaf die tijd de 
'Oude Haven' genoemd. De opgehoogde zandplaat was te drassig om huizen op te bouwen, 
pas 160 jaar later begon de Stad daar plannen voor te ontwikkelen. Vanaf die periode werd de 
nieuwe stadsuitbreiding tot in het eerste kwart van de achttiende eeuw het 'Nieuwe Werck' 
genoemd. 

Ontwikkeling tot stadswijk 
Een niet aflatende stroom vluchtelingen uit het Franstalig deel van de Zuidelijke Nederlan
den zorgde voor een snelle bevolkingsgroei van de Hollandse steden en ook voor Dordrecht. 
Deze vluchtelingen waren niet onbemiddeld en hebben in belangrijke mate bijgedragen tot 
de welvaart van de Merwestad. 

Het feit dat het Nieuwe Werck buitendijks lag vormde geen beletsel om er een woonwijk te 
ontwikkelen, er was behoefte aan een nieuw woongebied voor de vele nieuwe inwoners. 
In 1576 werd er een stratenplan voor het gebied gemaakt. De verkoop van erven begon aan de 
noord-westzijde van de Hoge Nieuwstraat. Het oudst bekende transport dateert van 24 sep
tember 1576 en heeft betrekking op het perceel waarop nu de huizen Hoge Nieuwstraat 85-93; 

Lange IJzerenbrugstraat 1-3 en Binnen Walevest 80-82 staan: 
"Adriaen Dircxs Comelis, Frans Wittens en Jan Brouwer Arentsz, schepenen cederen Jacob Pouli zeeckere 
erffve gelegen op 't nieuwerck wesende het 't achterste erffven streckend van de Middelstraetewesende desel
ve straete 2 roeden breet tot de achterste strate van de walleveste toe. Welcke achterste straet breet is ander
halve roede tusschen Corstiaen Willems aen d' eene zijde en het negende erf bij de voorsegde Jacob Pauli" .2 

Interessant is de in deze akte genoemde 'strate van de walleveste' omdat deze vermelding aan
toont dat de tegenwoordige straatnamen de 'Binnen- en Buitenwalevest' niet naar de uit Wal
lonië gevluchte Hugenoten of naar een Waals garnizoen zijn genoemd zoals dat nog steeds 
wordt aangenomen. De straten ontlenen hun naam aan de stadswal die in de zestiende eeuw 
op het Nieuwe Werck lag. In 1576 stonden er nog geen huizen op het Nieuwe Werck dus er 
woonden nog geen Hugenoten. 

Binnen Walevest 
naar vroeger W"als garnizoen of 

familie uic Luik e.o. 

In 1595 was er sprake van 42 hoofdbewoners waarvan 25 in de Hoge Nieuwstraat en 17 op de 
kade van de Nieuwe Haven. In de periode 1604-1608 werden de bewoners aangeslagen voor 
het aantal haardsteden in hun huizen. Uit deze belastingheffing blijkt dat er inmiddels 99 
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panden op het Nieuwe Werck stonden, waarvan 32 op de kade van de Nieuwe Haven en 57 in 
de Hoge Nieuwstraat. 

Als er in deze periode huizen aan de Walevest stonden, dan waren dat achterhuizen van de 
panden aan de Hoge Nieuwstraat. Eerst met een tussen 1633 en 1639 opgelegde verponding 
(belastingheffing) bleek dat er aan de Walevest 30 'huijskens' of'woonincxkens' stonden die gro
tendeels door minder goed bedeelden werden bewoond. 

Rond 1685 werd er een heffing opgelegd voor het 'Lantaarngeld' . De bewoners dienden te 
betalen voor de straatlantaarns die dagelijks werden aangestoken. Voor 136 huizen werd lan
taarngeld betaald, waarbij de Walevest werd uitgezonderd omdat daar geen lantaarns ston
den. In die periode telde het Nieuwe Werck, inclusief de Walevest, een kleine 160 woon- en 
pakhuizen. 

Samengevat kunnen we stellen dat het Nieuwe Werck vanaf 1576 werd ontwikkeld tot woon
wijk. In de 20 jaar die daarop volgden, werden er 42 huizen gebouwd. Tussen 1595 en 1608 is 
dit aantal ruimschoots verdubbeld. In de 80 jaar daarna verdubbelde het aantal panden weer 
tot ongeveer 160. Door de aanleg van de Buiten Walevest zou het aantal (pak)huizen op het 
Nieuwe Werck in de achttiende eeuw ruim toegenomen moeten zijn, maar in de verponding 
van 1732 tellen we slechts 156 panden. De afname van het aantal huizen is te verklaren door
dat in de achttiende eeuw diverse huizen zijn samengevoegd tot grote patriciërshuizen, met 
name op de kade van de Nieuwe Haven en op het Vlak. 

De bewoners 
Op het Nieuwe Werck woonden schippers, kunstschilders, zakkendragers, smeden, burge
meesters, appelkopers, scheepsbouwers, kooplieden en advocaten gebroederlijk naast elkaar. 
Met haar bevolkingsamenstelling was de nieuwe stadswijk bijzonder gemêleerd: alle rangen 
en standen waren er vertegenwoordigd. Door de eeuwen heen hebben vele duizenden men
sen in de huizen gewoond. We laten u kennis maken met enkele bewoners. 

Jacob Cats (1577-1660), raadspensionaris 
Eén van de bekendste bewoners van het Nieuwe Werck was Jacob Cats, die van 1623 tot 1636 
pensionaris van Dordrecht was en later werd benoemd tot raadspensionaris van Holland. 
Hij woonde in een groot huis op de westelijke hoek 
van de Hoge Nieuwstraat met de Lange IJzerenbrug
straat, toen 's Heeren straete geheten. Uit een akte van 
9 november1633 blijktdatJacob Cats huurder van dit 
huis was: 

Actum den IX november 1633 omtrent de clock halff elff uren 
voor de middach. 

Dat voor ons quam Andries van Vorst borger deser stede ende 
verclaerde, dat hij comparant zijnde Rentmeester van 't Ou
de Mannen huys binnen deser stede, de Vaders ende Regen
ten van de zelven Godtshuyse verbonden te hebben sulcx hy· 
verbint mitsdesen specialick twee sijnen huysen ende erven 
met haeren toebehooren 't eene staende ende gelegen in de 
Hoochgenieustraet binnen deser stede bewoont werdende bij 
de Heere Mr. Jacob Cats Raet ende Pensionaris deser stede, 
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's Heeren straete aen d' eene ende 't huijs van Capitein Willem Willemsz aen d' andere zijde ende 't andere 
genaempt 'den Vergulden Cop' staende tegensover de Vleeshouderstraet deser stede tusschen den huyse van 
d'eifgenamen van Mariken Woutersdr. aen d'eene ende 't huijs van Catalijn (n.n.) aen d'andere zijde ende 
voorts zijn persoon ende generalijck stellende omme off aen de selven bewijs ende reliqua die hij comparant 
gehouden is van voorsegde zijne administrae te doen yet wes mochte te cort comen, alle 't selve aen de voor
segde huijse ende erven met hairen toebehoren ende voorts aen sijn persoon als vooren verhaelt te mogen 
werden.3 

Naast staatsman was Jacob Cats bovenal dichter. Dordrecht is er trots op dat veel van zijn ge
dichten op het Nieuwe Werck zijn geschreven!4 

De schildersfamilie Cuyp 
Bij het horen van de naam Aelbert Cuyp wordt vaak gedacht aan de gelijknamige warenmarkt 
in Amsterdam. De kunstschilder is echter in Dordrecht geboren en heeft daar zijn hele leven 
gewoond en gewerkt. Hij was de zoon van kunstschilder Jacob Gerritszoon Cuyp, die de leer
meester van zijn zoon was. Aelbert werd in 1620 geboren in het huis genaamd 'de Cleyne Nagte
gael' aan de kade van de Nieuwe Haven. 

Het is minder bekend dat de ook de glasschilder 
Abraham Gerritsz. Cuyp op het Nieuwe Werck 
heeft gewoond. Abraham was een broer van Ja
cob en woonde op een steenworp afstand van 
huis 'de Cleyne N agtegael'. 

WaterveiftekeningvanE. de Vries. 

In 1609-1610 werd aan de oostzijde van het 
Nieuwe Werck de Wolwevershaven gegraven, 
waardoor er een dwarskade ontstond die we nu 
kennen als het Vlak. Aan de kade werden hui
zen gebouwd. Op 3 oktober 1619 kocht Abra
ham Cuyp er een huis van de metselaar Lambert 
Cornelis Post. Hij betaalde het pand met een 
schuldbrief van f 450,- waar zijn vader Gerrit 
Gerritsz. Cuyp, eveneens glasschilder, borg voor 
stond.5 

Het huis links was van Abraham Gerritsz. Cuyp 

Dankzij een prent van dit in 1862 afgebroken huis weten we dat het door Lambert Post ge
bouwde huis een zogenaamde 'Dordtse gevel' had. Dergelijke gevels werden gebouwd als mees
terproef voor het metselaarsgilde en zijn op een enkele uitzondering na alleen in Dordrecht 
gebouwd. 

Simon van Gijn (1.836-1.92.2.), banlcier en verzamelaar 

Simon van Gijn werd in 1836 in Vlaardingen geboren als zoon van Dirk de Kater van Gijn en 
Cornelia Johanna Hoogwinkel. Het woonhuis waar de bankier van 1864 tot zijn overlijden in 
1922 woonde, werd, inclusief zijn waardevolle verzamelingen, nagelaten aan de Vereniging 
Oud-Dordrecht op voorwaarde dat het huis een museum zou worden. 

Zijn brede interesse als verzamelaar resulteerde in een enorme collectie variërend van pren
ten, tekeningen en foto's, munten, keramiek, tot scheepsmodellen en in het huis verwerkte 
historische interieurs. Het is nu een veelbezocht museum. 
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Het patriciërshuis werd in 1729 gebouwd in opdracht 
van Johan van Neurenberg, een rijk regent en af
komstig uit een familie van steenhandelaren 
uit Namen. Voor die tijd was het perceel al in 
bezit van zijn familie en stond er een ander 
huis dat werd afgebroken. 

Omdat het museum niet was berekend op de 
circa 30.000 bezoekers die er jaarlijks kwamen 
werd in 1999-2001 het woonhuis aan de west
zijde aan het museum toegevoegd als nieuwe 
ingang en museumcafé. Tijdens de verbouwing 
werd in het achterhuis van dit pand een be
schilderd houten plafond uit het tweede kwart 

Simon van Gijn (1836-1922), museum aan huis, 
Nieuwe Haven 29-30, Dordrecht 

van de negentiende eeuw ontdekt dat de naam 'De Dordtse Hemel' kreeg. De witsellagen op 
het plafond zijn vanwege de kans op beschadiging slechts ten dele verwijderd, waardoor een 
groot deel van de plafondschildering nog onder de lagen verf verborgen is. 

Op het plafond staan waarschijnlijk de vier seizoenen of de vier elementen afgebeeld. Aurora, 
de godin van de dageraad, is in het midden te zien. In één van de hoeken is vermoedelijk Ce
res, de godin van de aarde en personificatie van de zomer afgebeeld. Het museum hoopt in de 
toekomst met bijvoorbeeld lasertechnieken meer over dit volkomen onverwacht aangetrof
fen kunstwerk te weten te komen. Deze vondst laat zien dat er in de monumentale huizen op 
het Nieuwe Werck nog genoeg te ontdekken valt ... 

Pieter van der Hult (1652.-1727), kunstschilder en verzamelaar 
Hoewel kunstschilder Pieter van der Hult het tot 
hofschilder van de Koning van Denemarken heeft ge
bracht, is hij niet zo bekend geworden als zijn Dordt
se tijdgenoten en vakbroeders Nicolaes Maes, Aelbert 
Cuyp en Samuel van Hoogstraten. 

Dus maalt de Kunst, en spiegel Pieters beeld; 
Die 't Kapitool te Romen zag na 'tLeven: 

Daar, 't Vaticaan, zijn Konste is mé gedeeld. 
An'tNapels Rijk: Savoyeook 'tzijngegeven. 

Matthijs Balen 

Pieter werd op 26 februari 1652 in Dordrecht gedoopt 
als zoon van land meter en kaarttekenaar Godschalck 

van der Hult en Maria Rommerswael. Godschalck 
stamde via moederszijde af van het oude adelijk ge
slacht Pijll, dat al bekend is vanaf de twaalfde eeuw 
met stamvader Alvert Pijll, vermeld in 1186.6 Deze 
familie is verwant aan diverse patriciërsgeslachten in 
Dordrecht, zoals onder meer De Witt, Van Beveren, 
Pompe van Meerdervoort en Van Gerwen. 
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Godschalck van der Hult bezat een enorme collectie schilderijen met werk van ondermeer 
Rembrandt, Rubens, Lucas van Leyden, Bosschaert, Cuyp, Breugel, Hals en Van Ostade. De in 
een boedelinventaris beschreven collectie bestond uit 87 schilderijen die werden vervaardigd 
door 68 bij naam genoemde en twee onbekende kunstenaars/ 

Van 57 schilders weten we het geboortejaar of hebben we een vrij nauwkeurige schatting 
daarvan. Er zijn er vijf geboren in de vijftiende eeuw; zesentwintig in de zestiende eeuw en 
vijfentwintig in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. De jongste schilder is geboren in 
1628. Hieruit leiden we af dat Godschalck van der Hult in ieder geval het jongste deel van de 
collectie bijeen heeft gebracht, de oudere werken zijn wellicht afkomstig van de familie Pijll. 

Godschalck van der Hult overleed kort voor de geboorte van zijn zoon Pieter, hij werd op 12 
december 1651 in de Dordtse Augustijnenkerk begraven. 

In 1668 treft de weduwe van der Hult voorbereidingen om voor langere tijd met haar dan 16 
jaar oude zoon Pieter in 's Gravenhage te gaan wonen. Pieter zou daar een opleiding als kunst
schilder gaan volgen bij de Haagse kunstschilder Willem Doudijns (1630-1697), een befaamd 
schilder van allegorische, mythologische en religieuze werken. De collectie schilderijen ver
huisde mee. 

Moeder en zoon voelden zich aanvankelijk prima in de hofstad, dat in de Gouden Eeuw een 
trefpunt van vooraanstaande schilders was. Uit getuigenverklaringen weten we dat ze op 
kamers hebben gewoond op ondermeer de Veerkade, in de Craenstraat en in de Herderin
nestraat.8 

De tweede Engelse oorlog was pas beëindigd, waarbij hun Dordtse verwanten Johan en Cor
nelis de Witt een hoofdrol hebben gespeeld in de roemruchte tocht naar Chatham. Maar er 
braken onrustige tijden aan ... 

Uit een verklaring van kunstschilder Erasmus Arondeus, eveneens een leerling van Willem 
Doudijns, blijkt dat Maria van Rommerswael de schilderijenverzameling wegens 'de dangue
reuse tyden' naar Dordrecht heeft gestuurd. Nadat de collectie in Dordrecht was aangekomen 
werden de schilderijen aen de liefhebbers van de conste ter besichtiginggegeven. Dit is het enige ge
documenteerde voorbeeld in de zeventiende eeuw dat een Dordts verzamelaar uitdrukkelijk 
wenst dat belangstellenden kunnen komen kijken naar een kunstcollectie. 9 

De groeiende onrust in Den Haag bereikte op 20 augustus 1672 een hoogtepunt met de moord 
op Johan en Cornelis de Witt. Maria van Rommerswael en Pieter van der Hult voelden zich als 
Dordtenaren niet veilig in de Hofstad en reisden terstond af naar Dordrecht. 

Na h e t o v erlijden van zijn moeder in 1674 reisde Pieter naar Italië om z ich verder te bekw a

men in het schildersvak. Tijdens zijn verblijf aan het Deense Hof hield hij zijn geboortehuis 
in de Dordtse Hoge Nieuwstraat aan en stierf daar uiteindelijk in 1727. 

Zijn woning, het allereerste 'Museum aan Huis' op het Nieuwe Werck, werd gekocht door de 
eerder genoemde Johan van Neurenberg die het aanschafte als 'werkhuis' voor het door hem 
te bouwen patriciërshuis dat we nu kennen als 'Simon van Gijn, Museum aan huis'. 

De kunst van het verzamelen wordt hiermee op het Nieuwe Werck al eeuwenlang verstaan 
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Nicolaes Maes (1634-1693), kunstschilder 
Nicolaes Maes werd in januari 1634 in Dordrecht geboren als zoon van Gerrit Willemszoon 
Maes en Ida Herman Claesdochter. Tussen 1648 en 1653 is hij in Amsterdam in de leer geweest 
bij Rembrandt. 

Hij was pas 20 jaar oud toen hij op 13 januari 1654 trouwde metAdrianaJoosten Brouwers, een 
weduwe met drie kinderen uit haar eerder huwelijk met de predikant Arnoldus de Gelder. 
Nicolaes was nog maar kort als betaald kunstschilder aan de slag toen zijn schoonmoeder Jan
neken Willems op 3 oktober 1656 een huisje op de Hoge Nieuwstraat kocht waarin het gezin 
gingwonen. 11 

In deze periode maakte Nicolaes het schilderij 'De 
Liereman' . Het schilderij toont een muzikant met 
een draailier, waarbij een jongetje geld ophaalt bij 
de bewoners van een huis. Hoewel het schilderij 
waarschijnlijk ontsproten is aan de fantasie van de 
schilder heeft Nicolaes de op de achtergrond staande 
Blauwpoort waarheidsgetrouw afgebeeld." Gelet op 
de positie van de Blauwpoort lijkt het er sterk op dat 
Maes het schilderij vanuit de locatie van zijn woon
huis in de Hoge Nieuwstraat geschilderd heeft. 13 

Huijbert du Sair (geboren circa 1668), 'enfant terrible' 

De Liereman, door Nicolaes Maes 
(1634-1693) 

Bij onderzoek in secundaire bronnen zijn voor genealogen de archieven van het notariaat 
een interessante ingang. Niet alleen testamenten en boedelinventarissen, maar ook de akten 
waarin getuigenverklaringen werden opgenomen zijn informatief over het dagelijks leven 
van onze voorouders. 

Het zal niemand verbazen dat ook de zeventiende eeuw haar 'jeugd van tegenwoordig' kende. 
Met zijn schelmenstreken bracht Huijbert du Sair zijn alleenstaande moeder tot wanhoop. 
Als het op straat weer eens uit de hand was gelopen liet Huijberts moeder door de notaris ge
tuigenverklaringen opmaken, waarin de rol van haar zoontje gedetailleerd werd beschreven 
met de bedoeling om de belhamel te ontlasten. 

Huijbert du Sair senior was brouwer en koopman in granen uit Maastricht en liet zich in 1674 

inschrijven als poorter van Dordrecht. Huijbert junior is waarschijnlijk in Maastricht gebo
ren en was ongeveer twaalf jaar oud toen zijn vader in 1680 kwam te overlijden. Zijn moeder 
Jenneken de Want zette het brouwersvak van haar man voort en werd de grondlegger van 
brouwerij 'Het Lam' in de Dordtse Hoge Nieuwstraat, een brouwerij die tot in het midden van 
de n e g e ntie nde eeuw die nst h eeft g e d a an. 

In de Hoge Nieuwstraat stond een druk bezochte herberg genaamd 'De Gouden Molen' . 
Het was een trefpunt voor handelslieden en schippers en fungeerde eveneens als veiling

huis voor zowel roerende als onroerende goederen. Voorheen was het de woning van pensio
naris Jacob Cats. 

In de late avond van 27 oktober 1683 liep in de herberg een schermutseling tussen een 
groepje jongens volkomen uit de hand. Huijbert de Sair en zijn vriend Matthijs Carels kregen 
ruzie met de gebroeders Willem en Hendrik Corthals. Er ontstond een handgemeen waarbij 

Gens Nostra 64(2009) 199 



Matthijs zodanig gewond raakte, dat hij zich bij chirurgijn Johannes Vianen vervoegde om 
zich te laten verbinden. Tegen de chirurgijn vertelde Matthijs dat hij waarschijnlijk zijn te
genstander had doodgestoken, hij wist het niet zeker. Achteraf bleek dat wel degelijk te klop
pen ... '4 

Hoewel de rol van Huijbert in deze vechtpartij bescheiden was, is het gevecht om hem begon
nen. In de herberg kreeg hij slaag van Hendrik Corthals en beklaagde hij zich hierover bij zijn 
vriend Matthijs Carels. Uiteindelijk ontstond er op straat een steekpartij waarbij Carels zijn 
tegenstander Willem zodanig met een mes stak, dat hij het niet overleefde. Huijbert zou nog 
hebben geroepen: "steek niet, steek niet," maar stond wel met een stok in zijn handen ... Het is 
opmerkelijk dat Huijbert op deze jonge leeftijd (hij was ongeveer 15 jaar oud) op de late avond 
bij zo'n ruzie betrokken is geraakt. Wat deed hij zo laat in een herberg? 

Vier jaar later was het weer raak. Huijbert was betrokken bij een uit de hand gelopen spel dat 
een andere jongen drie vingers kostte ... 

Een tijdens de kermissen van vroeger veel gespeeld spel was het zogenaamde koekhakken. 
Dit vermaak is in de loop der eeuwen herhaaldelijk verboden, maar werd tot in de jaren 
vijftig van de twintigste eeuw nog gespeeld. Dat koekhakken verboden werd, is niet 
zo verwonderlijk. Er zijn talloze ernstige ongelukken mee gebeurd doordat de 
deelnemers niet in de koek, maar in de eigen benen of andere lichaamsdelen 
hakten. Voor dit behendigheidsspel werden speciale koeken gebakken. De 
kunst was de dunne, platte en zeer taaie koeken door middel van een paar 
welgemikte slagen met een bijl in stukken te slaan.'5 

Het is 20 mei 1687 wanneer Huijbert in de Blauwpoort een houtblok aantrof dat toebehoorde 
aan de vrouw van 'den dooven Bartel'. Het houtblok leende zich prima voor het spel koekhak
ken. De overmoedige Huijbert ging met ene Thomas Booijen een weddenschap aan dat hij 
geblinddoekt een peperkoek in één keer met een bijl door zou kunnen hakken. Thomas dacht 
op een slimme manier de weddenschap van Huijbert te winnen. Lees hoe dit avontuur afloopt 

Op huijden den 23 meij 1687 compareerden voor mij Johan van der Hoop openbaer notaris: Claas Claasz. 
Harinck, out ontrent sestien jaren, woonende tot Amsterdam, Barent Aartsz. out 14 jaaren,Johannis Para
dijs, out ontrent 13 jaaren ende Aernout Aartsz. out ontrent 13 jaren, jongelingen borgers deser stede. Ende 
verclaerden de comparanten bij waere woorden in plaets van solemneelen eede waeragtigh te sijn ter instan
tie ende versoecke van J ouffr. J anneken de Wandt, weduwe wijlen H uijbert du Sair, brouwster binnen des er 
stede, als moeder en voogdesse over haeren minderjarigen soon Huijbregt du Sair, dat op den xx deser maent 
des naermiddighs ontrent de kloeke seven en agt uijren, sij getuijgen gestaen hebben onder de Blauwe Poort 
deser stadt voor een black, waerop met een bijl koeck gehackt wiert, toebehoorende den selven black eene 
A riaen.tje, huysvrouwe van de p ersoon, in de wandelingh genaemt den dooven Bartel, alwaer m ede present 
waren den voornoemde Huybert du Sair, mitsgaders eenen Thomas Booij·en. 

De vier jongens benadrukten dat Huijbert en ook zij diverse malen het slachtoffer hadden 
gewaarschuwd zijn handen van het blok vandaan te houden. De wens om de weddenschap te 
winnen was bij Thomas blijkbaar erg groot, want hij negeerde hun waarschuwingen. 

Dat den selven Huybert du Sair tegens hem Thomas Booijen ( op voorgaende versoeck van den selven Booij
en) gewedt hebbende eenen peperkoeck, kafjes genaemt, met eenen blinden en sienden te hacken. Denselven 
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Du Sair dien conform sig met sij hoet geblindt ende de miene (=het gebaar) gemaeckt hebbende, om in de 
voorsegde koeck te hacken, den voorsegdeBooijen den gemelten koeck van den voornoemde block affgetrocken 
heeft, dat den voorsegde Du Safrvoor de tweede maal, sigh ten fine voornoemt gebeurt hebbende en alvorens 
tegens hem Booijen geseijt hebbende, dat hij. wel hacken wilde, doch dat hij Booijen sijn handen van de voor
noemden block moeste houden. 
sij· getuijgen. den meer voorsegde Booijen gesamentelijck oock hebben vermaent, dat hij de handen van den 
selven block moste houden, dat egter des niet jegenstaende den selven Booijen sijne handen wederom op den 
meergeseij'den block gebragt heeft met intentie (soo 't scheen) omme den meergeseij'de koeck wederom aff te 
haelen. 
Als wanneer ten ongelucke voorgevallen is dat den voorsegde Du Sair mette geseijde beijl drie vingers van 
de voornoemde handt wesende de linckerhandt geheel onnoosel (= onbedoeld) in 't hacken geraeckt en 
getroffen heeft, allegerende (= aanvoeren als bewijs) voor redenen van wetenschap, dat sij getuijgen 't 
geene voorsegd is, alsoo hebben gesien ende gehoort (mitsgaders daer op goet reguart genomen dienvolgende 
presenterende 't selve ( des noots sijnde) nader met eede te bevestigen. 
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Dordregt inde presentie van Rochus van der Crap ende Willem Mol, 
clercquen mijns notarij als getuijgen. hier toe versogt ten daage voorsegd. '6 

Na dit voorval werd Huijbert du Sair naar familie in Maastricht gestuurd, zijn moeder vond 
het niet langer verantwoord om haar zoon in Dordrecht te houden ... 

Samuel Vereijck (1660-1738), schipper 
Samuel Vereijck was een telg uit een oud schippersgeslacht. Zijn overgrootvader, schipper 
Vincent Barthoutsoon, vestigde zich in 1575 vanuit Geertruidenberg in Dordrecht. De familie 
Vereijck woonde in de zeventiende eeuw in verschillende huizen op het Nieuwe Werck, aan de 
kade van de Nieuwe Haven, waar zij hun schepen voor de deur hadden liggen. 

Samuels leven begon in 1660 in het huis dat zijn ouders in zijn geboortejaar hadden laten 
bouwen. 

Zijn vader Cent Corneliszoon Vereijck voer als vracht
vaarder met zijn boeier vanuit Dordrecht op Enge
land, net als zijn oom Willem Corneliszoon de Keijzer 
(Willem droeg de geslachtsnaam van zijn moeder). 

Samuel was 8 jaar oud toen het gezin in januari 
1668 het bericht kreeg dat zijn vader op weg naar En
geland onder de Zeeuwse kust met zijn schip was ver
gaan. 

Vijf jaar later, we schrijven januari 1673, zijn we in het 
koopmanshuis van de familie Vereijck aan de kade 

van de Nieuwe Haven. Zeventiende-eeuwse ooeier· 
Samuel is er zojuist 13 jaar g~worden. Zijn verjaar-

dag was alles behalve feestelijk want zowel Samuels moeder, zijn 24-jarige zus Geertruijt en 
zijn 28-jarige broer Cornelis liggen ernstig ziek in hun bedsteden. 

Zes weken daarvoor, op 12 november 1672, overleed de vrouw van zijn oom Jan van der Tijt, 
moeders broer. Oom Jan werd net als zijn vrouw ernstig ziek en door Samuels moeder in huis 
gehaald om verzorgd te worden. Alle zorg ten spijt stierf ook oom Jan. Hij werd op 22 decem-
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ber 1672 in de Dordtse Grote Kerk begraven. Zouden ze hebben geweten dat de ziekte die Jan 
en zijn vrouw had geveld besmettelijk was? Vast niet ... 

Zowel Samuels moeder als zijn broer Cornelis ontbieden in die maand de notaris aan hun 
ziekbed. De 13-jarige Samuel werd in deze testamenten als universeel erfgenaam benoemd, 
waarbij zijn moeder de voorwaarde stelde dat het huis aan de Nieuwe Haven nooit zou mogen 
worden verkocht en binnen de familie moest blijven. 

In januari 1673 volgen de begrafenissen vanuit het huis zich in een snel tempo op. Als eerste 
sterft Geertruijt, zij wordt op 8 januari begraven. Op 12 januari wordt Samuels moeder Jenne
ken Leenderts van der Tijt begraven en op 17 januari zijn broer Cornelis. 

Samuel en zijn zusje Lena blijven als wezen achter. Willem de Keijzer ontfermt zich over 
zijn neefje en nichtje, maar niet voordat hij zich vrij kan maken van zijn activiteiten in de 
oorlog van de Republiek Holland tegen Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en 
Keulen die in het rampjaar 1672 was begonnen. Willem is met zijn boeier ingezet om de kust 
bij Den Bommel (Oostflakkee) te verdedigen: 

De eersame Willem de Keij·ser, lonnevaerder, borger deser stede, die in den jare 1673 met sijn boeijerschip 
als doen ten oorlogh ofte tot een uijtlegger geapproprieert, den lande voor ofte ontrent Bommel deser gedient 
en aldaer gelegen heeft. 17 

Samuel bleef zijn hele leven in het door zijn ouders gebouwde huis 
wonen. Hij trouwde er en kreeg er kinderen. Zijn vrouw stierf er 
in het kraambed, evenals twee van zijn drie kinderen. Uitein
delijk bleef Samuel met zijn zoontje Cornelis in het koop
manshuis achter. Samuel hertrouwde niet en werd hoog
bejaard in zijn ouderlijk huis. 

Dit koopmanshuis van de familie Vereijck staat nog 
steeds in volle glorie aan de Dordtse Nieuwe Haven. In 
het jaartal onder het fronton lezen we zowel Samuels 
geboortejaar als het bouwjaar van zijn geboortehuis 
( 1660 ). En zo raken het huizenonderzoek en genealogie 
elkaar weer ... 

Nieuwe Haven 36, topgevel van het 
geboortehuis van Samuel Verijck 

(1660-1738) 

Door de eeuwen heen hebben in de 160 huizen op het Dordtse Nieuwe Werck vele duizenden 
mensen gewoond en gewerkt. Sommigen van hen zijn beroemd geworden, zoals de kunst
schilders Aelbert Cuyp, Nicolaes Maes en dichter/politicus 'Vadertje Cats'. 

Velen zijn minder bekend maar zijn beslist niet minder interessant. Het rampjaar 1672 was 
voor de 13-jarige Samuel Vereijclc dramatisch, hij verloor vrijwel zijn hele familie . Belhamel 
Huijbert du Sair zorgde ervoor dat het leven van zijn hardwerkende moeder niet saai werd. 
Maar ook voor de Dordtse huizenonderzoeker is het onderzoek niet saai! 

Noten 
1. Zie: http://www.geschiedenisbank-zh.nl. 
2. Stadsarchief Dordrecht 3-2379. 
3. Stadsarchief Dordrecht 9-769, fol.122v. 
4. Tijdschrift van Vereniging Oud-Dordrecht 20 (2002), nr. 2, fol. 21. 
5. Stadsarchief Dordrecht 9-760, fol. 94. 
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6. Matthijs Balen, De beschrijvinge der Stad Dordrecht, Dordrecht 1677, fol.1200 e.v. 
7. Stadsarchief Dordrecht 20-338. 
8. Gemeentearchief Den Haag, notaris P. van Aarden, akte 28-4-1683 en notaris A. Ennis, akte 20-6-

1674. 
9. Gemeentearchief Den Haag, notaris A. Ennis, akte 21-6-1674. 

10. Angenetha Balm en Jan Willem Boezeman, Pieter van der Hult (1652-1727), kunstschilder en verzamelaar, 
Dordrecht 2005. 

11. Stadsarchief Dordrecht 9-780, 143v. 
12. Matthijs Balen, De beschrijvinge der Stad Dordrecht, Dordrecht 1677, naast pag. 74, een gravure van de 

Blauwpoort. 
13. Tijdschrift van Vereniging Oud-Dordrecht 23 (2005), nr.1, fol.10. 
14. Stadsarchief Dordrecht 20-588, fol. 241, akte 108 en 110. 
15. Zie: http://home.hetnet.nl/-xela-94/, siteAlexAlferink. 
16. Stadsarchief Dordrecht 20-378. 
17. Stadsarchief Dordrecht 20-237, fol. 5 ( een 'uij tlegger' is een oorlogsschip). 

Dordrecht, Gezicht op Maas-Werwede-Noord, prentbriefkaart uitgave vvv, circa 1950 

(particuliere collectie) 

Toevalsvondst (1) 
DOORARIE}AN STASSE 

Jan Jans Schoonhoven, bakker te Brielle, 29 jaar, en Abraha,n Willem.s Hoogstad, bakkers

knecht, 20 jaar, verklaren ten verzoeke van Paulus Paludanus te Dordrecht dat requirant in 

de zomer van 1641 enige tijd woonde ten huize van eerste comparant en dat zij hem hebben 

horen zeggen dat een aderlating door de knecht van mr. David van der Heul hem slecht was 

bekomen. Zij bevestigen dat hij veel pijn aan zijn arm had en dat die nog aanhield toen hij 

weer bij zijn moeder in Dordrecht ging wonen. 

Bron: Streekarchief Voorne-Puttten en Rozenburg te Brielle, Nadere toegang op inventarisnummer 
1013 van toegang 110, notaris Jan de Bruyne, depositie d.d. 8-5-1642. 
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Twee communicantjes in de schaduw van het Spoor te Dordrecht 
DOOR M. C. D. MESANDER-H0UT 

Marinus Hout, geb. Stavenisse 26-10-1859, (o.a.) souschef station Dordrecht, overl. Halsteren 
26-3-1951, zn. van Jacob Hout en Sara Pieternella Klippel, tr. Dordrecht 4-7-1889 Adriana Mag
dalena Maria Smeets, geb. Leeuwarden 9-11-1869, overl. Putte 27-9-1960, dr. van Johannes Fran
ciscus Smeets, en Maria Anna van de Wiel. 1 

Gezin Hout-Smeets, met hun negen kinderen 
(foto ].F.Huygens te Wouw, circa 1908) 

Uit dit huwelijk: 

1. Marnix Franciscus Maria Johannes Hout, geb. 
Dordrecht 10-5-1890, reserve-officier, chemi
ker, ambtenaar Ministerie van Defensie, over 1. 
Haarlem 28-7-1979, tr. Bergen op Zoom 9-5-
1933 Anna Gerardina Clara Wiers, geb. Bergen 
op Zoom 19-12-1900, overl. Haarlem 7-5-1989, 
dr. van Guillaume Hubert Joseph Wiers, gym
nastiekleraar aan de Rijks-H. B. S. te Bergen op 
Zoom, en Elise Albertine Justine Simons. 

2. Louisa Maria Theresia Hout, geb. Dordrecht 25-
5-1891, overl. Halsteren 24-5-1973, tr. Wouw 
23-5-1916 Petrus Lambertus Alphonsus Josephus 
Marie ae Leeuw, geb. Halsteren 23-2-1891, klei
warenfabrikant te Halsteren, overl. Halsteren 
24-9-1965, zn. van Fredericus Antonius Jaco
bus de Leeuw en Catharina Francisca Elisa
beth Verdussen. 

3. Jacques André Matthieu Hout, geb. Dordrecht 17-
11-1892, overl. Wouw 13-6-1909. 

4. Lambertus Bernardus Antonius Maria Hout, geb. 
Wouw 5-6-1894, directeur Provinciaal Elektri-

204 

Omdat de bruid 
katholiek was en de 
bruidegom Nederlands 
Hervormd, werd voor 
een katholiek huwelijk 
vanuit Dordrecht eerst 
dispensatie gevraagd 
en verkregen van de 
H. Stoel. Twee dagen na 
het burgerlijk huwelijk 
vond het kerkelijk hu
welijk plaats en wel op 
6 juli 1889 in de Onze
Lieve-Vrouwekathedraal 
te Antwerpen. Marinus 
bleef zelf altijd naar zijn 
eigen kerk gaan. 

De twee oudste kinderen Hout, Marnix en 
Louisa, als communicantjes (foto Fred de 
Raad, Spuiweg31, Dordrecht, circa 1898) 
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citeitsbedrijf in Noord-Holland, over 1. Beverwijk 7-6-1973, tr. E. Klaaissen. 

5. Elise Wilhelmine Hubertine Hout, geb. Wouw 15-11-1896, overl. Bergen op Zoom 29-8-1989, 

tr. J.J. Verdult, landbouwer, ondernemer. 
6. Andreas Adrianus Antonius Hout, geb. Wouw 12-12-1898, reserve-officier, chemiker N.O.!., 

bedrijfsleider suikerfabriek Groningen, over 1. Voorburg 10-12-1968, tr. D. B.A. Ros et. 

7. Josephus Andreas Cornelus Maria Hout, geb. Wouw 25-6-1901, kunstenaar, overl. Bergen op 

Zoom 13-3-1976, tr. J.J. de Groot. 
8. Frederik Johannes Franciscus Hout, geb. Wouw 9-5-1903, hoofdinspecteur rijksbelastingen 

te 's-Gravenhage, OON, overl. Leidschendam 6-2-1994, tr. C.W.P.P. van Erp. 

9. Ludovicus Cornelis Anthonius Hout, geb. Wouw 15-12-1906, laborant, accountant, directeur 

VVV Bergen op Zoom (1955-1958), overl. Bergen op Zoom 27-4-1987, tr.J.C.A. Oerlemans. 

Het voltallige personeel van het station te Dordrecht met middenvoor stationschef Johannes Franciscus 
Smeets (1840-1911), met links naast hem souschef Marinus Hout (1859-1951) (foto Photographieinternatio

nale de]onghFrères, 15 Rue de Longchamps, Neuilly-Paris, mei 1891) 

Noten 
1. Bruids vader,Johannes Franciscus Smeets, geb. Rotterdam 2-8-1840, stationschef (1863-1903), naar 

Dordrecht (1885), over!. Rotterdam 26-1-1911, zn. van Reinerus Ludovicus Smeets en Cornelia Ma
da Slinkcrt, tr. Kl undert 4 - 6 -1863 Maria Anna van de Wiel, geb. Goirle zz- 11- 1841, ovcrl. Waalwijk 

19-10-1931, dr. van Johannes van de Wiel en Anna Mechtildis Leijsen. Over Maria Anna van de Wiel 
zie: M.C.D. Mesander-Hout, 'Maria Anna van de Wiel', in: Gens Nostra 51 (1996), pag. 633-634 (the
manummer 'Favoriete voorouders'). 

2. M.C.D. Mesander-Hout, 'Vanuit het Württembergse', in: Gens Germana 23 (1997), nummer 4, pag. 

97-98 ( themanummer 'Zo kwamen zij naar Nederland'). 
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Begravenen op veldA op de algemene begraafplaats te 
Dordrecht 1829-1917 

DOOR ERICA VAN DOOREMALEN 

Sinds 1 juli 1829 wordt er op de algemene begraafplaats te Dordrecht begraven. Op het oude 
gedeelte van de begraafplaats liggen onder andere de grafvelden A, B en C. Hier zijn nog 
steeds een aantal negentiende eeuwse grafmonumenten te vinden. 

Aan de hand van de aanwezige begraafboeken in het stadsarchief Dordrecht heb ik een 
lijst samengesteld met de begravenen op veld A in de periode 1829-1917.1 Tussen 1829 en 1854 
wordt er alleen vermeld op welk veld iemand begraven is. Van sommige begravenen is dus de 
precieze grafruimte niet bekend. 

De negentiende eeuwse eigenaren van de grafruimtes staan vermeld op een plattegrond! 
De cijfers op deze plattegrond verwijzen mogelijk naar de folionummers in het register met 
eigenaren. Zo'n register is niet aanwezig in het stadsarchief Dordrecht, maar mogelijk nog 
wel bij de administratie van de begraafplaats Essenhof. De vetgedrukte namen op de platte
grond betekenen dat er nog een grafmonument aanwezig is. 

Het doodgeboren kind van Otto Boudewijn 't Hooft werd op 22 september 1829 als eerste 
begraven op veld A rij L nummer 3. In oktober 1829 volgden Barend Fredrik Tijdeman en Phi
lip Willem Rovers. 

Op veld Azijn een aantal bekende Nederlanders begraven, namelijk: de zeeschilder J.C. 
Schotel (1787-1838), de kunstschilders Johannes Christiaan Bendorp (1766-1849) en zijn zoon 
Carel Frederik Bendorp (1819-1897) en de hoogleraar P.J. Veth (1814-1895). Op het graf van de 
indoloog prof. P.J. Veth staat het grafmonument Insulinde van beeldhouwer Joseph Mendes 
da Costa. Het grafmonument/plaquette uit 1839 voor de zeeschilder J.C. Schotel van architect 
G. N. Itz is te vinden in de Grote Kerk van Dordrecht. 

Dordrecht, grafaeldA, recente foto 
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Dordrecht, plattegrond veldA met de negentiende eeuwse eigenaren ( SA D6-7039) 
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Tekening 1899 voor ijzeren hekje om het monument 
van P.J. Veth (1814-1895) ( SAD 6-1676) 

Wanneer een eigenaar op zijn grafruimte een 
monument wilde plaatsen dat hoger was dan 
40 centimeter, dan moest er voor dit monu
ment een vergunning worden aangevraagd 
bij de gemeente Dordrecht. Deze vergun
ningen zijn te vinden in de notulen van de 
vergaderingen van burgemeesters en wet
houders betreffende fabricage. Deze notulen 
bestrijken de periode 1867-1935. Een grote 
kans is dat bij de aanvraag een schetsteke
ning van het te plaatsen grafmonument is te 
vinden.3 Zo wordt er vergunning gevraagd 
om een ijzeren hek om het monument voor 
prof. P.J. Veth (rij M nr 10) te plaatsen. Bij de 
aanvraag bevindt zich een brief van hoogle
raar A. L. van Hasselt (Delft d.d. 12-6-1899) en 

een tweede verzoek van de eigenaar van de grafruimte, dr. HuibertJohannes Veth (Rotterdam 
d.d. 16-7-1899). De gemeenteraad van Dordrecht verleent de gevraagde vergunning. Het ijze
ren hek zal geplaatst worden op twaalf in den grond geslagen paaltjes tegen den grafsteen.4 In 1901 
vraagt Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout uit Leiden als eigenaar van de grafruimte 
op veld A rij A nr. 4 /5 vergunning om een dichte grafkelder te metselen. Bij deze aanvraag 
bevindt zich een schetstekening van de hand van mr. metselaar en bouwkundige Arie Boers 
Azn (1867-1947).5 

De grafkelder van de familie De Kanter op de rijen C/D nrs 6 t/m 11 zal na 1958 verwijderd 
zijn. Op 1 juli 1958 schrijft men dat deze zich in een slechte staat bevindt. De grafkelder -
waarin voor het laatst in 1904 werd begraven- moet verwijderd worden.6 

Tekeningen 1901 voor een grafkelder op verzoek van Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout 
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Dordrecht, plattegrond veld A met de negentiende eeuwse eigenaren 
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6 C. Boon 4 Wvd. 76 G.R.J. 
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Dorsser Duren Kanter Jr. wo:l.J. van 26 8lijj, 
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14 l3G.A. Rije Jongkindl 

J. Kisselius 
A. Bemoll 
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Hanegraaf 64 

10 A.H. de 
mr.H.W. 
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A. Bemolt Gzn 

wed. H. vd N.A. de 
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O.J. van 
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Heckelingen 37 J. van 
57 J.S.J. Vriesendorp qq 32 D. 85 J.A. 39 Oldenborgh 48 

J. pred. Waalsche Gem. Pijzel qq Smits van M.J. Bax 
Schouten pred. NH Nieuwkerk wed. J.D. de Barry 

Jr. 58 D. Pijzel qq 1 
predikanten Ned. Herv. 55 

30 J. Renout 
Gemeente J.A. Smitsvan 

A. Vos (*2) Nieuw kerk 
A B C D E F G H 

De extra verwijzingen (van links naar rechts) staan voor: 
(*1) = 29 M. Smits wed. Vos van Uitterlimmige 
(*2) = 41 M. Van der Koogh wed. A. van der Koogh 
(*3) = 43 H. Kuipers van Meerdervoort 
(* 4) = J.A. Olt te Tegal 
(*s) = 81 A.A.Janssen 
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Emmerick 

24 27 (*7) 
D. van C. van Pelt 36 Tienen 
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(*10) = E. M.A. Vriesendorp wed. dr. H. van Hees 
(*11) = 45 M.A. Stoop wed. A. Kist Ezn. 
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Het nieuwe Kerkhof geopent te 
Dordrecht in 't jaar 1829. 

Eens ging 'keen keer een wandeling doen 
Naar buiten in het frische groen 
En aangenaam was in 't passeeren 
Een man waarvan ik veel mocht leeren 
En door zijn spreeken bleek mij ras 
Dat hij den graven delver was 
Hij verhaalde mij van 't schoone werk 
En men lang in de Groote Kerk 
De doode daar bracht onder grond 
Toen het nieuwe kerkhof was klaar 
Toen lag hier' teerste op de baar 
Hij rust daar onder groene zooijen 
En was bij name B. van Ooijen 
Door zijn langduurig onderhandelen 
Werd 't tijd om huiswaarts weer te wandelen 
Ik zij drie Gulden wil ik U geven 
Als gij mij zegt wie 't laast zal leven 
Of wie men hier het laast zal leggen 
Gij kunt mij 't antwoord later zeggen 

189218 Julij D.J. SchrauwenJr 

Herdenkingsplaquette 1839 in de Grote Kerk te 
Dordrecht voor zeeschilder]. C. Schotel (1787-1838), 
architectG.N. Itz, uitgevoerd door A. SingelsAzn 

Bron: Stadsarchief Dordrecht 150, 

inv.nr. 972 gedichten van de 
Dordtse gelegenheidsdichter 
Diles Johannes Schrauwen (1847-1918) 

Noten 
1. StadsarchiefDordrecht/DiEP (= SAD), archief 180, inv.nr. 18, 20 t/m 28 (database begravenen op de 

velden a-b-c-d-e via: http://d-compu.dyndns.org/genrearch). 
2. SAD, archief 6, inv.nr. 7039 (19d' eeuwse plattegronden grafvelden A t/m E). 
3. SAD, archief 6, inv.nrs. 1601 t/m 1743 (notulen Ben W fabricage). 
4. SAD, archief 6, inv.nr. 1676 (vergadering 24-7-1899). 
5. SAD, archief 6, inv.nr. 1682 (vergadering 2-4-1901). 
6. SAD, archief8A1960, inv.nr. 2011. 

210 Gens Nostra 64 (2009) 



Testamenten van twaaljjarigen in de achttiende eeuw 
DOOR HAN VAN DER MADE 

Het zal niet zo vaak gebeurd zijn dat een twaalfjarige een officieel testament liet maken bij 
een notaris. In een zijtak van de familie Van der Made, die in de achttiende eeuw in Dordrecht 
woonde, heb ik dit tweemaal aangetroffen. 

I. Cornelia van der Made, ged. Dordrecht 6-3-1718, begr. ald. 3-12-1795, dr. van Jan van der Made 
en Neeltje de Keijzer, otr./tr. (1) Dordrecht 21-7/5-8-1742 Wouter Kuijkhoven, ged. Dordrecht 
7-10-1716, meester goud- en zilversmid, begr. ald. 21-1-1747, zn. van Johannes Kuijckhoven en 
Marike Verbeeck; otr./tr. (2) Dordrecht 5/20-12-1761 Wouter de Goede, ged. Dordrecht 6-9-1713, 
knaap in de Munte, begr. ald. 24-10-1791, wedr. van Cornelia Booms en eerder van Catharina 
Boonen, zn. van Jacobus de Goede en Francina van Vijeren. 

Uit het tweede huwelijk van Wouter de Goede had hij nog twee minderjarige kinderen: Johanna, 
gedoopt Dordrecht 30 mei 1749 en Cornelia, gedoopt Dordrecht 2 juni 1753. 

In december 1758 vond de weduwe Cornelia van der Made dat haar dochter Maria Cornelia Kuijkho
ven, toen twaalf jaar oud, een testament moest laten maken. Op 2 januari 1759 passeerde notaris Jan van 
der Star het testament van Maria Cornelia.' 

De dag voordat Cornelia van der Made in 1761 in ondertrouw ging, liet zij een akte van vertigting 
laten maken bij notaris Jan van der Star. ' 

Uit het eerste huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. JanKu9'khoven, ged. 25-8-1743, begr. Dordrecht 21-9-1743. 
2. Jan Laurens Ku9'khoven, ged. 5-5-1745, begr. Dordrecht 18-5-1745. 
3. Maria CorneliaKu&'khoven, volgt II. 

Akte van vertigting 
In geval dat in een huwelijk één van de ouders overlijdt, eiste de weeskamer dat een akte 
van vertigting bij een openbaar notaris moest worden opgemaakt. Zo'n akte was dan het 
bewijs dat vastgelegd was, wat de kinderen uit de boedel van de overleden ouder zou toe
komen. Vaak werd die akte pas opgemaakt als de overgebleven ouder ging hertrouwen. 

II. Maria CorneliaKuijkhoven, ged. Dordrecht 26-12-1746, overl. ald. 29-8-1824, otr./ tr. (1) Dor
drecht 12/27-10-1771 Anthonij van der Werff, ged. Dordrecht 26-8-1741, overl./begr. ald. 17/23-11-
1776, zn. van Cornelis van der Werff en Anna Versluijs; otr./tr. (2) Dordrecht 23-10/7-11-1779 
LeendertHoogwinkel, ged. Dordrecht 19-9-1749, meester zilversmid, overl. ald. 8-11-1831, zn. van 
Jan Hoogwinkel en Helena Kool. 

Op 4 september 1772 hadden Maria Cornelia en haar echtgenoot een testament laten maken, waarbij 
zij alle vorige testamenten herriepen, dus ook het 'jeugdtestament' van Maria Cornelia in 1759. De 
weduwe Maria Cornelia liet op 21 oktober 1779 bij de haar bekende notaris Jan van der Star een akte van 
vercigting maken.' 

Nadat haar dochter Anna in oktober 1784 twaalf jaar werd, maakte zij op 13 november 1784 haar testa
ment ook bij notaris Jan van der Star.• 

Uit haar eerste huwelijk, ged. te Dordrecht: 

1. Anna van der Werff, ged. 28-10-1772, overl. Dordrecht 27-8-1833, otr./tr. 21-1/5-2-1792 Pieter 
Meertens, ged. Middelburg 4-3-1765, winkelier, overl. Dordrecht 25-1-1824, zn. van Jaco
bus Meertens en Maria Catharina Mangelaar. 5 

2. Cornelia van der Werff, ged. 22-11-1776, begr. Dordrecht 19-7-1776. 
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Uit haar tweede huwelijk, ged. te Dordrecht: 

3. KorneliaHoogwinkel, ged.17-11-1780, overl. Dordrecht 11-2-1863. 
4. ElizabethHoogwinkel, ged. 11-12-1782, begr. Dordrecht 24-2-1785. 

5. Maria CorneliaHoogwinkel, ged. 4-7-1784, overl. Dordrecht 1-5-1848. 
6. Jan Hoogwinkel, ged. 23-4-1786, begr. Dordrecht 23-1-1788. 

Noten 
1. Stadsarchief Dordrecht(= SAD), Archief zo, inv.nr.1062, fol. 3-4: 

'Testament, de Testatrice is beneede, 2000 Guld: gegoedt. No z. In den Naeme des Heeren Amen. 
Op Huijden den TweedenJanuarij 1759 compareerde voor mij Jan van der Star openbaer Notaris, 
bij den Ed: Hove van Hollandt geadmitteerdt, binnen de Stadt Dordrecht resideerende ter Presen
tie van de getuijgen Naargenoemt. 
Juffrouw Maria Cornelia Kuijkhoven, oud over de TwaalffJ aren, woonende binnen dese Stadt, mij 
Notaris bekendt, bequaem en Geneegen omme te disponeeren over hare Tijdelijke Na te laetene 
goederen ende zulcx doende bij desen. Verclaarde zij testatrice tot haere Eenige Wettige en Uni
verseele Erfgenaeme te Nomineeren ende te Institueeren hare Moeder Juffrouw Cornelia van der 
Maaden, Wed: Wijlen haar Vader S' Wouter Kuijkhoven, en bij Vooroverlijden van gemelte haar 
Testatrices Moeder, als dan haren Grootvader en Grootmoeder S' Jan van der Maden en Juffrouw 
Neeltje de Keijzer, Egtelieden ende bij Vooroverlijden van een der selve in cas voorsz: als dan de 
Langstlevende van hun beide, ende de Langstlevende van hun mede voor de testatrice Vooroverle
den zijnde, zoo verklaarde Zij Testatrice als dan in alle de voorsz: gevallen tot hare Erfgenaemen te 
Substitueeren hare moeijenJuffrouwen Elisabeth en Johanna van der Maaden, en bij Vooroverlij
den van een van hun beijden de Langstlevende derselve, ende dat resp: in den Eijgendom van alle 
haar Testatrices Na te laetene goederen, zoo roerende als onroerende, Actien ende geregtigheden 
geene althoos uijtgesondert ofte gereserveert als zij Testatrice met de Doodt ontruijmen ende 
Nalaten zal omme daarmede bij haare geinstitueerde off gesubstitueerde Erfgenamen te doen en 
handelen na haar believen en Welgevallen. 
Secludeerende Zij testatrice voor Soo veel desnoods uijt haren boedel en Sterfhuijs de Ed: Heeren 
Weesmeesters en Weeskamere deser Stadt en alle andere Plaetsen daar haar Sterfhuijs soude mo
gen komen te Vallen behoudens hun Ed: respect ende Weerdigheijdt. 
T gene voorsz: Staat verclaarde de Testatrice te Weesen haar Testament, Laatste en Uijtterste Wille 
begeerende dat zulcx na haar overlijden werdt agtervolgt en na gekomen, 't zij als Testament, 
Codicil, donatie off zoo ' t zelve best bestaan kan, onaangesien Eenige Solemniteijten na regten 
vereijscht in dese niet en mogte zijn waargenomen. 
Aldus gedaen ende Ge passeert binnen Dordrecht voornoempt ter presentie van Gerard den Ouden 
en Jan van der Ka, mij Notaris Clercquen als getuijgen. 
Maria Cornelia Kuijkhoven, Gerard den Ouden, Jan van der Kaa. 
Mij Toirconde, Jan van der Star, 1759 Not' Publ'9.' 

2. SAD, Archief 20, inv.nr.1094, fol. 569-57ovs: 

'Akte van vertigtinge, No. 130, beneden de 1000 gis. 
Op Huijden den 4' December 1761 compareerden voor mij Jan van der Star openbaer Notaris bij 
den Ed: hove van Hollandt geadmitteert binnen de stadt Dordrecht resideerende. ter presentie 
van de getuijgen Naargenoempt: Juffrouw Cornelia van der Maden, Wed: Wijlen sr. wouter Kuijk
hoven wonende alhier ter steede, mij Notaris bekent, te kennen gevende dat bij den Mutueele 
Testamente van haar en derselver voornoemde overleedene man, gepasseert voor den Notaris Ja
cob Beudt en zeeckere getuijgen alhier ter steede geresideert hebbende, in dato 11 December 1742 
zijlieden malkanderen over en weder ende sulcx de Eerststervende de Langstlevende van hun 
beijde hadde genomineert en geinstitueert tot eenige en universeele Erfgenaam, onder conditie 
dat de Langstlevende gehouden ende verpligt zal zijn de kind off kinderen, bij elkanderen te 
verwecken en in 't leeven na te laeten gedurende hunne minderjarigheijt behoorlijk op te voeden 
en alimenteeren tot mondigen dag, off Eerder Huwelijken Staate gekomen weezende aan dezelve 
uijt te rijken ende voldoen, zoo veel als dezelve Langstlevende in goeden gemoede Naer Staat en 
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gelegentheijt des Boedels zal goed vinden en oordeelen te behooren, en dat alles voor en in plaat
sen van de Legitime Portie, geseijde kind off kinderen Naar regten competeerende, en waerinne 
dezelve door den Eerststervende der Testateuren tot mede Erfgenaam off Erfgenaemen waeren 
geinstitueert met verkiesing van het aasdoms versterfregt, breeder blijkende bij het voorschreeve 
Testament, dat den voornoemde haar Comparantes man Eerst overleeden zijnde, het voormelte 
Testament met er Dood hebbende Geconfirmeert, Nalatende Een kind genaampt Cornelia Kuijk
hoven, aan haar Comparante in huwelijk verweekt, jegenswoordig berijkende den ouderdom van 
Veerthien Jaeren, zij comparante geintentioneert zijnde omme Eerstdaegs haer wederom in den 
huwelijken Staat te begeeven en Eene begrooting van den gemeenen Boedel van haar Comparante 
en wijlen haeren voornoemde man hadde gemaakt, zoo en in dier voegen als dezelve ten tijde en 
op zijn overlijden was bevonden, omme de Legitime Portie van haar voornoemde Dogter in haar 
overleden vaders Nalatenschap te kunnen begrooten en vervolgens boven en behalven de opvoe
ding en alimentatie tot haar mondigen Dag off huwelijken Staate dezelve Legitime Portie bij 
desen begrootende op eene Somme van Drie hondert guldens, om aan het voornoemde haar kindt 
uijt te rijken, wanneer het zelve gekomen zal zijn ten mondigen Daege off Huwelijken Staete, ter 
voldoeninge als bij het voorschreeve Testament, en hier voren is bepaalt, zoodanig Nogtans dat 
indien het voorschreeve kind voor onmondigen Daege off Huwelijken Staate deser wereld aflijvig 
geraackte, dat als dan de voorsz: Somme van drie hondert guldens zal moeten verblijven en door 
haar Comparante behouden werden. Welke voorschreeve begrooting zij comparante niet anders 
en als onder dezelve mits is doende bij desen. 
Verbindende tot Nakominge voorschreeve naar Persoon en goederen. als na regten. En versogte op 
mij Notaris hier van deze acte. 
Aldus gedaan en Gepasseert binnen Dordrecht voornoempt, ter presentie van Jacobus van Steen
bergen en Jacob Quintingh, mij Notaris Clercquen, als getuijgen. 
Cornelia van der Maden,J. van Steenbergen,Jacob Quintingh. 
Mij 't oirconde,Jan van der Star, Not' Publ'q, 1761.' 

3. SAD Dordrecht, Archief 20, inv.nr.1114, fol. 1172-1173vs: 

'Akte van Vertigting, No.172, beneden def1000: -. 
Heden den 21en October 1779 compareerde voor mij Jan van der Star, openbaar en bij den Hove van 
Holland geadmitteerdt Notaris te Dordrecht residerende, ten bijwezen van de nagenoemde getui
gen. 
Juffrouw Maria Cornelia Kuijkhoven Wed' Anrhonij van der Werff Cornelisz:, wonende binnen 
deze Stad. 
Te kennen gevende dat zij bij mutueel testament op den 4' September 1772 voor den Notaris An
thonij Bax en getuigen alhier ter Steede gepasseert, tot enige en algehele Erfgenaeme van alle haer 
voorn: overledene Mans na te latene goederen is gestelt. Mits dat zij comparante verpligt zoude 
wezen aen den kine of kinderen door de voornoemde haeren man na te laten, ofte der vooroverlee
dens Aflrnmelingen bij Plaatsvullinge te moeten uitrijken zoo veel als zij in gemoede zal vinden 
en oordeelen te behoren, ter voldoening van de Legitime Portie, met verkiezing van het oude Aas
doms versterfregt, ten behoeve van de langstlevende en aanstelling van Elkanderen tot voogd of 
voogdesse mitsgaders Seclusie der Weeskamer alles breeder bij 't zelve testament gemelt. 
Dat haar Comparante voorm: man op den 17' November 1776 is komen te overlijden, nalatende 
Een kind genaamt Anna van derWerff, oud Seven jaer bij haar Comparante verwekt. 
Dat zij Comparante geintentioneertt zijnde om zig wederom in Huwelijk te begeven, eene be
groocing van haar overledene 111.ans boedel hadde ge1naekt 0111. de LegiciJne Portie van ' t voorsz: 

kind, in haere vaders Nalatenschap te kunnen begrooten, en Vervolgens bij dezen verklaarde de 
voorsz: Legitime Portie te bepalen in gelde op een Somme van Vier hondert guldens, om dan haar 
uit te keeren wanneer gekomen zal zijn tot mondigen dag, ofhuwelijken Staete, ter voldoening als 
bij het meergemelde Testament en hier voor is bepaalt, zodanig dat bij Eerder overlijden, 't zelve 
zal blijven in eigendom van haar Comparante, ingevolge het oude aasdoms versterfregt bij voorsz: 
testament verkozen. 
Verbindende tot nakoming vandien haar persoone en goederen als na Regten. 
En verklaarde de Comparante uit hoofd van de magt aan haar bij't voorsz: Testament gegeven, tot 
voogd over haar voorsz: minderjarig kind, nevens haar comparante te assumeeren Den Heere Mr. 
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Herman van Bracht, wonende alhier en dat met al zulke magt als bij 't zelve testament is geexten
deert. 
Compareerde meede voor ons Notaris en getuigen den Evengenoemden Heer Mr. Herman van 
Bracht. Den welke verklaerde in qualiteit als hier voorgestelde voogd, over het voorsz: minderjarig 
kind van de Eerste comparante na genomen visie en opening van den Staet des Boedels van wijlen 
voorn: Anthonij van der Werff Cornelisz:, te neemen genoegen en contentement, weegens het be
wijs der Legitime Portie door de gezegden Eerste comparante in voegen als voren gedaen. 
Aldus Gepasseert te Dordrecht voorsz: ten bijwezen van Francois Pistorius en Mattheus van Mee
terenJunior als getuigen. 
Maria Cornelia Kuijkhoven, wed: Anth. v.der Werff, F. Pistorius, Herman van Bracht, M. v. Meete
renJunoir. 
Jan van der Star, Not' PubJ'q, 1779.' 

4. SAD Dordrecht, Archief 20, inv.nr.1119, fol. 966-966vo: 

'Testament N° 173, de Testatrice is niet boven, de f 20 ooo: - : - gegoedt. 
Op heeden den 13 November 1784 compareerde voor mij Jan van der Star, openbaer Notaris, bij 
den Hove van Holland geadmitteerd binnen de Stadt Dordrecht residerende, ter presentie van de 
Nagenoemde getuijgen. 
Juffrouw Anna van der Werff, dewelke Declareerde oud te weezen over de twaelff Jaeren, soo als 
aen mij Notaris en getuijgen bij autenticq Extract Doopregister heeden verthoont, is gebleeken, 
wonende binnen dese Stad, en Mij Notaris bekendt. Bekwaem en geneegen om te disponeeren 
over haer Ed: tijdelijke na te Laeten goederen. Ende verklaerde zij Testatrice Uijt haeren Eijgenen 
Vrijen Wille, bij deesen tot haere Eenige Wettige en Universeele Erffgenaeme in alle haere na 
te Laeten goederen, Soo roerende als onroerende, actien ende geregtigheeden, niets ter Wereld 
althoos uijtgezondert off gereserveert, te Nomineeren ende te Institueeren haere Moeder Juf
frouw Maria Cornelia Kuijkhooven, Eertijds Wed: van haeren Vader Anthonij van der Werff, en nu 
huijsvrouw van Leendert Hoogwinkel, en bij vooroverlijden van de voornoemde haere Moeder, 
verklaart zij Testatrice als dan tot haeren Eenigen Wettigen en Universeelen Erfgenaem te noemen 
en stellen haeren voorn: behuwt vader Leendert Hoogwinkel, omme Respectivelijk daer meede te 
doen na welgevallen. 
Secluderende zij Testatrice in allen gevallen uijt haer Boedel en Nalatenschap, de Ed: heeren Wees
meesteren deser Stadt, als meede allen anderen Wees Heeren, magistraten en geregten daer haer 
Streffhuijs vallen zal. 
T geene voorsz: staet de Testatrice Duijdelijk zijnde voorgeleezen, verklaarde deselve daar inne 
begrepen te weezen haer Testament, Laetste ende uijtterste Wille over haere na te Laeten goede
ren, 't geen zij wilt en begeert, dat na haer Dood stand grijpen ende volkomen Effect sorteeren sa! 
moeten, 't zij als Testament, Codicil, Donatie off zoo zulcx best bestaen kan. 
Aldus gedaen en Gepasseert binnen Dordregt voornoempt, ter presentie van Bartholomeus van 
der Star en Jacob Kever als getuijgen. 
Anna van der Werff, B: van der Star,Jacob Kever. 
Jan van der Star, Not: Publ'q, 1784.' 

5. Zie: Nederland's Patriciaat 17(1927), pag. 239. 

Toevalsvondst ( 2) 
DOOR WIM NOLTEN 

Cornelis Hendrikus Engels, geb. Dordrecht 17 september 1857, rijksontvanger, voorheen te 
Eindhoven, zoon van Wilhelmus Johannes Engels en Maria Catharina Berck, beiden te Rot
terdam (1882), tr. Kerkrade 4 oktober 188z Maria Theresia Schmitz, geb. Kerkrade 24 januari 
1859, zonder beroep, dochter van Hyacint Alphons Marie Schmitz en Anna Maria Frederica 
Daelen, beiden winkelier (1882). 

Eén van de getuigen was Carl Ignaz Joseph Daelen, oom van de bruid en burgemeester van 
Kerkrade (1880-1901). 
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Kwartierstaat van Koos (Jack) Bax (1921-2003) 

DOOR HARMEN SNEL 

Inleiding 
Koos (Jack) Bax is de grondlegger van de gemeentelijke publieksvoorlichting. Hij werd ge
boren in een Dordtse timmermansfamilie. Na de oorlog trad hij als journalist/redacteur in 
dienst van het nieuwe Algemeen Dagblad. In 1951 emigreerde hij , tien dagen na zijn huwelijk, 
naar Canada en werd daar omroeper bij de CBC en correspondent voor diverse persdiensten. 
Omdat 'Koos' in het Engels moeilijk uitspreekbaar bleek, nam hij een Engelse variant van 
Jacobus, 'Jack', als voornaam aan. Tien jaar later was hij vanwege bezuinigingen bij de CBC 
gedwongen naar Nederland terug te keren, met vrouw en drie kinderen. Op de boot ontving 
hij het bericht, dat hij gevraagd werd als hoofd van bureau Voorlichting en Publiciteit van de 
gemeente Rotterdam. De gemeente had het bericht van zijn benoeming alvast maar op het net 
van het ANP gezet. 

Tot 1974 werkte hij in die functie, onder de burgemeesters Van Walsum en Wim Thomas
sen. Beide, maar vooral de laatste, stimuleerden de voorlichtingsidealen van Bax: verant
woordelijkheid, democratische openheid en onafhankelijkheid. Bax zag de voorlichter als 
een soort ombudsman tussen bestuur en bevolking; die functionaris kwam er in 1976. Een 
landelijk revolutionair initiatief was de informatiebalie voor de burgerij 'Open Boek', dat 
later werd uitgebreid tot het Hulp- en Informatiecentrum, inclusief sociale raadslieden. Hij 
stimuleerde ook publieke inspraak in kwesties over stadsontwikkeling. Bax richtte verder 
het internationale promotieblad Rotterdam Magazine op en creëerde het eerste stadslogo. Vele 
van Bax' ideeën waren destijds te revolutionair, maar even zoveel zijn in de loop der tijd gere
aliseerd, zoals lokale televisie en radio, de Stadskrant, en een Wereldhandelscentrum in Rot
terdam, en in 1975, na zijn overstap naar het Havenbedrijf, lanceerde hij de nu nog jaarlijks 
gehouden (Wereld)Havendagen. 

Na zijn pensionering raakte hij betrokken bij het Tweede Wereld Centrum, dat streed voor 
democratie in de Sovjet-Unie en voor respectvolle behandeling van gevangen dissidenten. 
Onder de schuilnaam Jack van Doorn leverde hij clandestien goederen af aan familie van poli
tieke gevangenen en fotografeerde psychiatrische inrichtingen. Deze organisatie is onder zijn 
zoon, die onder de naam Robert van Voren werkt, uitgegroeid tot Global Initiative on Psychi
atry, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de geestelijke gezondheidszorg. 
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REINIER KNIERTJE 

BAX VAN RANDWIJK 

zn. van Johannes dr. van Nicolaas 
Bax en Margrieta van Randwijken 

de Visser Gijsberta 
van 'tHoen 

zaagmolenaar 

tr. (z) De Mijl 
27-5-1832 

Johanna Hermina 
Blom 

geb./ged . De Mijl/ geb./ged. 
Dordrecht Dordrecht 
10/ll·l·l797 3/7-6-1801 

overl. Dordrecht overl. Dordrecht 
28-7-1849 3-12-1828 

tr. (1) De Mijl 18-10-1822 

JOHANNES 
BAX 

zaagmolenaar 

geb. De Mijl 20-10-1826 
overl. Zwijndrecht 

14-2-1905 

,, ,, 
TEUNIS NEELTJE VAN KORNELIS CORNELIA 

VAN CAMP DER FEEST DEQUARTEL AARNOUT 

zn. van Jan van dr. van Engel zn. van Nicolaas dr. van Jan 
Camp/Kamp en van der Feest (Klaas) de Qµartel Aarnout en Lena 

Teuntje de Zeeuw en Pieternella en Neeltje Zwang Zwang 
Ponte(n) 

zaagmolenaat kleermaker 

tr. (1) Dordrecht 
27-10-1813 

Elisabeth de 
Visser 

geb. Dubbeldam, 
ged. Dordrecht ged. Dordrecht ged. Dordrecht ged. Dordrecht 

1-3-1794 8-7-1797 z-6-1792 18-4-1794 
over!. Dordrecht overl. Dordrecht overl . Dordrecht ovetl. Dordrecht 

14-4-1852 9-12-1875 18-10-1854 22-12-1874 

tr. (z) Dubbeldam 23-10-1817 tr. Dordrecht3-z-1819 

10 

HENDERIEKA JOHANNES 
VANCAMP DEQUARTEL 

schrijnwerker 

geb. Dordrecht 10-10-1826 geb. Dordrecht 14-9-1820 
overl. Dordrecht 22-10-1895 overl. Dordrecht 12-4-1891 

HENDRIK BERNARD! 
REKOERT VANTRIG 

zn. van Anthonij dt. van Gerar 
Rekoerten vanTrigte 

Geertru ij Smits Johanna Krar 

korenmolenaars-
knecht, 

bierbrouwers-
knecht 

geb./ged. Grc 
ged. Dordrecht Ammers 

6-u-1790 n /24-2-179 
over!. Dordrecht overl. Dordrc: 

8-11-1880 6-5-1851 

tr. Nieuwpoort 14-5-1812 

TONIA 
REKOERT 

geb. Giessen-Nieuwker 
19-11-1822 

over 1. Dordrecht 1-7-19c 
tr. Dordrec 1t 17-8-1851 tr. Dordrecht 23-2-1848 
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REINIERBAX ANTHONIA DE QUARTEL 

timmerman 

geb. Dubbeldam 20-6 -1858 geb. Dordrecht 22-2-1860 
overl. Dordrecht 22-3-1923 overl. Dordrecht 2-2-1912 

tr. Dordrecht 2-5-1883 

JOHANNES BAX 

timmerman, aannemer 
tr. (2) Dordrecht 9-5-1947 Adriana van der Sijde 

geb. Dordrecht 2-3-1886, overl. Dordrecht 24-8-1966 
tr. 1 Dordrecb 

JACOBUS (KOOS 
geb. Dordrecht 16-7-1921, journalist, programmamaker bij è 

het Gemeentelijk Havenbedrijf, strijder voor de democratiserir 
5-4-1951 Nely Luitse, geb. Rotterdam 11-12-1921, journalist 

Gens Noscra 64 (2009) 



JACOBUS 
DEJONG 

CORNELIA 
VERSLUIJS 

,, ,, 
N. N. " " ELISABETH LEENDERT 

WALTMAN VAN DEN 
HOUTEN 

dr. van Johannes zn. van Maarten 

,, 30 ,, 
LENA CORNELIS JANNETJE 

MATTHIJS(S)E SIJRIER MOL 

dr. van Willem zn. van Leendert dr. van Jacobus :1 . van Franke 
de Jong en 
Catharina 

dr. van Cornelis 
Versluijs en 

Metje Holland 
Adam David van der Houten Matthijsse en Sij rier en Sara Mol enJacomijne 

Noot(e) 

arbeider 

( 1) Dordrecht 
1-4-1809 Ida 

Anna 
van der Elst 

Waltman(n)en en Elisabeth 
Maria van der Kaa Cornelisse 

arbeidster arbeider 

KlaraPelle Binders Hengsmengel 
arbeider 

dienstbode, arbeidster 
arbeidster 

ged. Nieuwer- geb./ged. 
ged. Dordrecht geb./ged. ged. Brouwers- kerk Sint Philipsland 

,d. Dordrecht ged. Dordrecht (Ev.-Luth.) 
13-12-1783 2-11-1780 16-12-1792 

,rl. Dordrecht over!. Dordrecht over!. Dordrecht 
16-8-1832 19-11-1856 16-6-1846 

tr. Dordrecht (2) 18-11-1818 

11 

JACOBUS 
DEJONG 

PLONIAJOSINA 
WALTMAN 

arbeider 

eb Dordrecht 24-11-1822 
1erl. Dordrecht 12-3-1898 

geb. Dordrecht 8-10-1815 
over 1. Dordrecht 2-4-1900 

tr. Dordrecht 10-7-1850 

JACOBUS DE JONG 

scheepmaker 

geb. Dordrecht 15-7-1850 
overl. Dordrecht 1-1-1938 

13 

Kerkwerve haven 
12/19-9-1803 29-11-1799 

ovcrl. Zierikzee ovcrl. Zierikzee 
8-12-1879 2 5-10 -1872 

tr. Kerkwerve 23-11-1827 

MAARTEN 
VAN DEN HOUTEN 

arbeider 

3-6-1801 23/24-1-180 2 

over!. over 1. 
Nieuwerkerk Nieuwerkerk 

18-1-1866 21-11-1879 

tr. Nieuwerkerk 5-6-1822 

SARA 
SIJRIER 

dienstbode 

geb. Nieuwerkerk 
geb. Kerkwerve 18-8-1828 30-12-1825 
over 1. Zierikzee 10-8-1911 over 1. Zierikzee 1-12-1886 

tr. Kerkwerve 26-7-1848 

JANNETJE VAN DEN HOUTEN 

geb. Kerkwerve 25-11-1857 
overl. Dordrecht 18-12-1886 

tr. Dordrecht 15-5-1879 

SARA DE JONG 

geb. Dordrecht 30-3-1886, over 1. Dordrecht 26-3-1935 
-4-1915 

JACK}BAX 
:anadese radio, hoofd Voorlichting van de gemeente Rotterdam en 
n de Sovjet-Unie, overl. Rotterdam 17-3-2003, tr. Rotterdam 
mderwijzeres, dr. van Pieter Luitse en Neeltje den Hartog 

15 

7 

3 
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Mijn voorvader professor doktor 'Hans Sebastian Beek' (1583-1654 ), 
theoloog uit Basel, ging als afgevaardigde van de universiteit, 

naar de grote Nationale Synode van Dordrecht, 1618-1619 
DOOR HENNY VAN BRANDWIJK-BECK 

Inleiding • ~2 
Professor doktor der theologie Hans Sebas
tian Beek werd op 1 oktober 1583 in de Leon
hardkirche te Basel gereformeerd gedoopt 
als zoon van Hans Valentin Beek, raadsheer, 

I n~,•m;r 
J}{ 111;11i qof.ru rn11f i,"'Jr,/1: -2.iui aufem ji,/uci11111 
. J,c.~,,f ill / (IUY.IIJ( l1-m~n,'f,r1 "''""',/"''" ,. . . 

lid van het wijnliedengilde en in Basel be-
heerder van de Lützelhof, en Martha Iselin. 
Sebastian Beek ( de naam Hans werd niet ge-
bruikt) kwam voort uit een vooraanstaan-
de familie en dankte zijn vorming in het 
bijzonder aan Johann Jakob Grynaeus en 
Amandus Polanus. In 1610 volgde hij deze 
laatste op als hoogleraar voor het Oude
Testament en daarna ook voor het Nieuwe
Testament. In 1611 werd hij doktor der the
ologie en was in 1618-1619 aanwezig op de 
Synode van Dordrecht. 

Handschrift Sebastian Beek, Album Amicorum, 1619 
(StadsarchiefDordrecht) 

Op 2 oktober 1618 vertrok hij daarvoor 
in een reisgezelschap vanuit Basel om drie 
weken later in Dordrecht te arriveren. De 
Dordtse Synode vergaderde vanaf 13 no
vember 1618 tot mei 1619. Sebastian Beek 
vertrok op 24 april 1619 naar Frankrijk en 
Engeland en keerde medio augustus 1619 
in Basel terug. Daar trouwde hij al op 30 
augustus 1619 met de 25 jarige Anna Ma
ria Burckhardt, geboren in Basel op 20 

juni 1594 als dochter van Johann Rudolf II 

Bruidspaar Hans Sebastian Beek (1583-1654) en 
Anna Maria Burckhardt (1594-1658) 

Burckhardt, rechter, bankier en zijdehandelaar, en Salomé Rüdin. 
Hans Sebastian en Anna Maria kregen elf kinderen waarvan er 
vier volwassen werden, waaronder mijn voorvader, professor 
en doktor der filosofie, Christoph Beek (geb. Basel 5-2-1626, 
overl. Basel 7-9-1658). Sebastian Beek overleed in Basel op 
6 maart 1654 en zijn vrouw in 1658. 

Professor doktor Sebastian Beek was samen met zijn col
lega doktor Wolfgang Meyer als Zwitsers afgevaardigde 
van de stad Basel op de genoemde Dordtse Synode aan
wezig. Sebastian Beek weerlegde daar in de 78< zitting 
op verzoek van voorzitter Johannes Bogerman de zeven 
bewijsredenen waarmee de remonstranten in de Haagse 
conferentie beweerd hadden dat de genade van de ge
boorte wederstandelijk is. 

Hans Sebastian Beckius (= Beek), 
professor doctor in de theologie, circa 1653 
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,, 18 '10 

BURKHARD MANG HANS OBERRIED 
zn. van Simon 
Obcrreicd en 

Rarsbodc 1493 in 
Srrassburg 

Margarcchc Vogt 
Wcchslcr, des Rats 

geb.ca.1459 
over!. Frciburg im 

Brcisgau 1543 

" KONRADDAVID 
zn. van Leonard 

David en 
Grcda 

Wechslcr,desRats 
1488 

ovcrl.1 528 

.. 
MATHIAS ISELIN 
zn. van Hans Iselin 
en Agnes Männlin 

Würzkrämcr, des 
Rats und Dreicrhcrr 

gcb.1455 
ovcrl.1512 

HANS 
BAER 

,, 

Wcchslcr, des Rats 
1465, Baslcr Bürger 

geb. Zabcrn (Elsass) 
over!. 1512 

,, 
JOHAN 

AMERBACH 
zn. PctcrWelkcr en 

N.N. 
Magister artium 

Buchdruckcr 

gcb.Amorbch 1430 
over! . Basel (Zw) 1513 

LEONARD 
FUCHS 

zn. va n Friedrich 
FuchscnN.N. 
Silsclmanns 

Bürgcrmeisrcr zu 
Neuenburg (1511-

1546) 

ovc rl.1546 
,, 

AMALIE 
ZSCHEGGEN

BÜRLIN 

" CLARAZUM 
LUFT 

ANNA 
EBERLER 

(MÄNNLIN) 

,, 
BARBARA 

ORTEN BERG 

,, 
" MAGDALENA 

ZSCHEGGEN
BÜRLIN 

dr. van Hans 
Zscheggenbürlin en 

Elisabeth Sinncr 

d r.van Ulrich 
Zum LufrenAnna 

M;~~:i':;a 
dr. van Hans 

Zschcggcnbürlin en 
Elisabeth Sinncr 

' 9 
VALENTIN MAGDALENA 

BECK MANG 

1526 Im dienste 
derAbtund 

convent 
Klostcr Lützcl/ 
Lucelle, 1526 
Gartnerzunft 

(von Basel), 1527 
Garrnerzunft 

(vonMetz) 

geb. ca. 1475 
over!. ca. 1531 

geb. ca. 1490 
over!. ca.1565 

tr. ca. 1507 

geb. ca. 1465 
overl.1518 

tr. vóór 1485 

HANS 
OBERRIED 

des Grollen Rats 

geb. ca. 1488 
over!. 1564 

MARIA 
DAVID 

geb. ca. 1498 
overl.1532 

tr. ca. 1518 

ovc rl.1532 

t r. 1481 tr.ca.1484 

gcb.1465 
over!. Basel (Zw) 1513 

tr. Basel (Zw) 1483 

IJ 14 

ovcrl.1512 

rr. ca.1501 

JOHANN 
LUCAS ISELIN 

ELISABETH Prof. Dr. MARTHA 
FUCHS BAER BONIFACIUS 

Würzkrämer, 
des Rats 

geb.1486 
over!. 1560 over!. 1558 

tr.1511 

AMERBACH 

Rechtsgelehrte 

geb. Basel (Zw) 
1495 geb. Basel {Zw) 

over!. Basel {Zw) ca. 1501 
1562 overl.1541 

tr. Basel (Zw) 1527 

S 6 

THEOBALD BECK SALOMÉ OBERRIED JOHANN ULRICH ISELIN FAUSTINAAMERBACH 

Glazer, 1529 Himmelzunft, 
1538 Schaffner von 

Probstei zü Blotzheim, 
1546 Lützelschaffner, 1547 

Weinleutenzunft, 1553 
Lohnherr 

geb. ca. 1520 

Prof. Dr. 

geb. ca. 1508 begr. Basel 
over 1. Basel {Zw.) 3-8-1564 {Leonhardkirche) 3-8-1564 

geb. Basel (Zw) 1520 
overl. 1564 

geb. Basel (Zw) 1530 
overl. 1602 

er. Basel {Zw) 24-5-1547 

HANS VALENTIN BECK 

Lützelschaffner, 1573 Weinleutenzunft erneueret ( durch 
sein VogtJacob Oberried), 1579 de Grolsen Raths 

geb. Basel (Zw) 1549 
over 1. Basel (Zw) 7-6-1607 

tr. Basel {Zw) ca.1573 

er. Basel {Zw) 1548 

MARTHA ISELIN 

geb. Basel {Zw) 21-8-1551 
over!. Basel (Zw) 1-8-1618 

Prof. Dr. HANS SEBASTIAN BECK 
Professor-Doctor in de Theologie 

geb. Basel (Leonhardkirche) 1-10-1583, overl. Basel (Zw) 6-3-1654, 
tr. Basel (Zw) 30-8-1619 Anna Maria Burckhardt, 
geb. Basel (Zw) 20-6-1594, overl. Basel (Zw) 1658 
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Sebastian Beek en Wolfgang Meyer ver
stuurden vele schriftelijke verslagen vanuit 
Dordrecht naar Basel ( de meeste brieven 
werden in het Latijn geschreven). Na hun te
rugkeer in Basel brachten zij bij de raad van 
de stad ook mondeling verslag uit van hun 
wedervaren te Dordt. In een protocol van 
14 augustus 1619 leest men dan deze woor
den: "Doktor Sebastian Beckh und Doktor 
WolfgangMayer haben relatirt, was auf dem 
Synodo Dordracenci verhandelt worden. 
Bleibt dabey". Sebastian Beek behield zijn 
gehele leven een enorm respect voor de na
tionale Dordtse Synode en haar besluiten. 
Voor een deel daardoor bepaald, werd hij de 
grondlegger van een streng confessionele 
richting in Zwitserland. Van mijn voorva-

Offtciele herdenkingspenning van de Dordtse Synode 1619, 
oorspronkelijk van Sebastian Beek (1583-1654), later van 
Jacob ChristophBeck (1711-1785) en thans in het Münz

kabinet van het Historisch Museum te Basel 

der Sebastian Beek ging het verhaal, dat hij, als het 
woord 'Synode' maar ter sprake kwam, even zijn 
fluwelen mutsje oplichtte, het hoofd boog en met 
veel eerbied zei: 'Sacra-sancta Synode' (allerheilig
ste Synode). 

Wat aan de reis naar de Dordtse Synode in de 
Nederlanden voorafging 
De synode van Dordrecht was de eerste en enige sy
node van de gereformeerde kerken in de republiek 
der Nederlanden. Op deze synode in 1618 en 1619 -
een mijlpaal in de reformatorische kerkgeschiede
nis - nodigden de Staten-Generaal afgevaardigden 
uit Engeland, Duitsland, Zwitserland en Frank
rijk uit, waar toen afgerekend moest worden met 
de 'valsche leer' van de remonstranten. Bijna 400 

jaar geleden kwamen de vroede vaderen samen om 
zich uit te spreken over de 'remonstrantse kette
rijen' die vooral de provincies Holland en Utrecht 
in beroering brachten. De kerken hadden al jaren 
op zo'n synode aangedrongen, maar de Staten van 
Holland lagen dwars tot prins Maurits zich per-
soon lijk met de zaal, ging bemoeien. Omdat de Familt:ewapenBech 
kerkvaders van Dordt 'avant la lettre' van artikel 36 

van de Nederlandse geloofsbelijdenis al de mening waren toegedaan dat, allereerst de over
heid de taak had 'te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen godsdienst', bewogen zij 
de Staten-Generaal ook om uitnodigingen te versturen aan de regeringen van voornoemde 
landen. Alleen Frankrijk liet verstek gaan. Engeland vaardigde ondermeer een bisschop af. 
De buitenlandse waarnemers zaten er niet voor de versiering bij, integendeel. Ze oefenden 
grote invloed uit op de gang van beraadslagingen en formulering van de besluiten. Zij hebben 
samen het hunne ertoe bijgedragen dat de infralapsarische opvatting in de leerregels werd 
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opgenomen (infralapsarisch gevoelen is, dat schepping en val in het besluit aan de verkiezing 
en verwerping voorafgaan). Overigens dienden zij, naar hun lastgeving er op toe te zien dat 
er geen nieuwe en gevaarlijke redeneermethode zou worden gebruikt. Hun komst bleef niet 
onbeloond: zij kregen bij hun vertrek een gouden ketting met penning 'tot eenen memorie'. 

Vijf gekozen Zwitserse theologen als afgevaardigden naar de Synode 
In Zwitserland kregen de kerken van gereformeerde steden schriftelijke uitnodigingen voor 
deze synode van de Staten-Generaal, van prins Maurits van Oranje en graaf Willem van 
Nassau. Ook de keurvorst Friedrich van de Palts heeft de eedgenoten tot deelname aange
moedigd. Weliswaar hadden de Zwitsers met hun deelname aan deze aangelegenheid aan
vankelijk grote zwaarwegende individuele bedenkingen, welke nauwkeurig bediscussieerd 
werden. De Zwitsers waren bij hun vertegenwoordiging niet over één nacht ijs gegaan. Mede 
door de grote inspanning van de Hollandse gezant Peter van Brederode, die schriftelijk en 
mondeling effectief wist over te komen, besloot men dan uiteindelijk na diepgaand beraad 
op 17 september 1618 met het zenden van een deputatie om de Nederlandse kerk te helpen 
en gingen de gereformeerde steden in op de uitnodiging van juni 1618. De gekozen vertegen
woordigers uit Zwitserland van de steden, Zürich, Schaffhausen, Bern en Basel waren de vijf 
theologen: Johann Jakob Breitinger, 43 jaar, Marcus Rütimeyer, 38 jaar, Hans Conrad Koch, 54 jaar, 
Wolfgang Meyer, 41 jaar en (de jongste, mijn voorvader) Hans Sebastian Beek, 35 jaar. 

De raad leverde op 23 september de afgevaardigden aanbevelingsbrieven, maar allereerst 
aan de Paltsgraaf Friedrich V, omdat men door zijn gebied zou reizen en hij ook bij de cal
vinistische zaak betrokken was, alsook naar de Staten-Generaal en aan prins Maurits. Van 
belang waren ook de reiskosten en het onderhoud op de plaats van bestemming door de 
uitgenodigden, welke hen kostenvrij en schadeloosstelling was toegezegd met de woorden: 
"Erkanntnusz Unser Gnädigen Herren, anlangend ihres Theologen Zehrgeld, Diener und 
Kosten". Nadat alles goed voorbereid was, kon de reis aanvangen. Het verzamelpunt was in 
Basel, vanwaar zij gezamenlijk vertrokken. 

Het reisverslag: het begin van de reis van Zürich naar Basel 
Op St. Michelsdag, dinsdag 29 september 1618, ging vanuit Zürich doktor Johannes Jakob 
Breitinger, prediker van de Münster aldaar en hoofd van de groep als eerste op weg, en hij 
vertrok na een gehoorde preek met zijn gevolg naar Basel. Zijn gevolg bestond uit de arts 
Heinrich von Schennis, jonker Marcus Stapfer (Marcus zou op 20 maart 1619 te Dordrecht 
overlijden), schrijver Heinrich von Waser (het reisdagboek van J.J. Breitinger is voor het 
grootste deel door hem geschreven) en hoofdruiter Jakob Tanner, met de vrijbrieven en de 
reiskas. Zij hadden de eerste dag hun middagmaal te Baden, waar Johann Jakob Wolff zich 
bij hen voegde (zijn zoon Johann Ulrich Wolff, student te Groningen, zou zich later in Dordt 
bij het gezelschap voegen en tot het einde van de synode blijven). Hun slaapplaats was in een 
herberg te Brugg. 

Woensdag 30 s epte1nber hadden zij het 1niddagmaal te Mumpf waar ook Con rad Koch, pre

diker van Schaffhausen, zich bij hen aansloot. Kort daarna in Augst kwam ook doktor Marcus 
Rütimeyer uit Bern bij het gezelschap. In Augst werden zij door de raadsheer uit Basel Johann 
Lukas Iselin Sr. ontvangen. Iselin begeleidde hen nog diezelfde avond de stad Basel binnen. In 
Basel voegde zich bij de stoet: als begeleiders voor Rütimeyer: Daniël Wyss, student der vrije 
kunst, en Ulrich Tullicker, raadsbode te paard; als begeleiders voor Koch: Bernhard Peyer, 
een burgemeesterszoon, Johann im Thurm en Wilhelm Schalk, ruiter; als begeleiders voor 
de theologen Sebastian Beek en Wolfgang Meyer, beiden uit Basel: Reinhard Ryff, zoon van 
medicus doktor Peter Ryff, en Christian Ringler, zoon van burgemeester Bernhard Ringler en 
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Johann Schöll, dienaar. Op eigen kosten gingen verder mee de zoon van Wolfgang Meyer, de 
15-jarige Jakob Meyer en zijn beschermer de 19-jarige Johann II Buxtorf. In Basel werden de 
afgevaardigden der drie andere steden Bern, Schaffhausen en Zürich begroet en ontvangen 
door de wereldlijke en geestelijke heren. Zij werden meegenomen naar de herberg en met 
twaalfkruiken wijn vereerd, daarna zijn zij ingekwartierd in de 'Wilde Mann'. 

Donderdag 1 oktober. Deze dag stuurde men de ~ 
paarden terug en daarna heeft men de stad ~ - ~ 
Basel uitgebreid bekeken. Heinrich Wasrr _ ~ 
roemt de schoonheid en de grootte van " · '•, 
deze stad als ook de voortreffelijke ~ 
ligging in een milde en vruchtbare '· ~ 
omgeving welke over het algemeen \ \ 
heel gezond is (echter voor de pest 
was ook dit oord als ruwe werkelijk
heid bij tijd en wijle al toegankelijk 
gebleken). Men bekeek de topogra
fische gegevens over de loop van de 
Rijn, Wiese en Birsig en in de stad 
de openbare pleinen, straten, markt
plaatsen, bronnen, alsmede het 
stadhuis met de rijke versieringen 
en de schitterende beschilderingen 
van Hans Holbein jr. maar bovenal 
de vele bezienswaardigheden in de 
Münster, zoals de grafmonumenten 
met de inscripties, en de beroemde 
dodendans. Men vond van deze ern
stige 'Memento Mori', dat de koper
gravure een goede vergelijking laat 
zien van de barre beelden in deze 

Basel, Rijnoever circa 1800, met universiteitsgebouw, 
Pfarrhaus en St. Martinikerk 

houtsneden naast de Duitse en Latijnse verzen. Interessant vond men wat er verteld werd 
over het bijzondere natuurhistorisch instituut van Platter, een botanische tuin met artsenij
kruiden, met een ceder, sinaasappel- en vijgenboom, een roos vanuit Jericho, een doornstruik, 
de soort waar de doornenkroon van Christus van gemaakt werd, en een boom, die naar men 
zei, uit het boomgeslacht kwam waar Judas zich aan opgehangen zou hebben (het is eigenlijk 
een soort botanische reliquientuin). Bekeken zijn verder een historisch museum, te beginnen 
met een etnografische verzameling: skeletten, schaaldieren, mineralen, Bijbelse planten en 
dieren, wapens met vele versierselen en ook een muntenverzameling. Het was allemaal in
drukwekkend. Daarna werd gezamenlijk de maaltijd gebruikt, en bereidde men zich voor op 
de dag van het vertrek. 

Het reisgezelschap der Zwitserse theologen van Basel naar Dordrecht 
Vrijdag 2 oktober. Op weg in 'Gods naam'. Het gezelschap vertrok uit Basel onder grote 
belangstelling: de theologen zaten verdeeld over twee reiswagens die gehuurd waren tot 
Straatsburg. Bij de Spalentor werden zij uitgezwaaid door de menigte en gingen ze op weg 
door de Elzas naar Ottmarsheim waar het middagmaal werd gegeten. Hun overnachting was 
in een onooglijk logement, landelijk gelegen te Hirschfelden, maar tegen alle verwachting 
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in was het er goed en was men er vriendelijk. Het tafelgezelschap was breedvoerig en gezel
lig, zelfs de ernstige Breitinger vertelde opgeruimd een episode over zijn reizen door Baden. 
Tot algemene hilariteit kwam het toen Breitinger nog twee versregels ten beste gaf: "Bringet 
is, ach Adele! Frisch Fisch, deren etlische braten, Broth, Wein, Käs, Essig, Oblata, Nusse und 
Räthig". Waser schreef dat de reisgezellen uit Basel onderhoudend en gezellig waren. Hun 
eerste dag was verlopen in een harmonische sfeer. De overnachting per man kostte zes batzen. 

Zaterdag 3 oktober. In Colmar werd het gezelschap verwelkomd door de raadsheren en de 
predikers Heiner en Hopf, waar zij kostenvrij gehouden werden Ze kregen acht flessen mus
kateller. De stad was zoals de meeste van de rijkssteden met een dubbele wal en een brede 
gracht versterkt. Zij werden voorzien van een mooi tuighuis (arsenaal). Een gids toonde 
hen de bezienswaardigheden, terwijl het eten bereid werd. De reizenden wisten zo de tijd te 
benutten. Het reizen was vermoeiend vanwege de ruimte met elkaar, zodoende was elk op
onthoud goed om de benen te strekken, en gaf hun de nodige ontspanning, waarbij in het bij
zonder ook even genoten werd om geestelijk van gedachten te wisselen met de magistraten, 
theologen en kerkdienaren. De stopplaatsen gaven kleur tegen de bezwaren van de reis. Na 
het middagmaal ging men naar Schlettstadt (Sélestadt), waar in een herberg werd overnacht. 
Onderweg passeerden ze verschillende steden en burchten, welke later vernield zouden wor
den bij de 30 jarige oorlog. 

Zondag 4 oktober gingen zij vroeg op weg 
en kwamen rond de middag aan in het dorp 
Matzenheim. Na een kort oponthoud gin
gen zij verder en konden zodoende vroeg in 
de avond nog op tijd aankomen om de stads
poort binnen te rijden van Straatsburg. Daar 
bezochten zij de Münster en het hospitaal. 
Waser schetste het profil van de toenmalige 
Duitse vrije rijksstad en gaf uitleg over de 
beeldhouwkunst, de vele kunstschatten en 
afbeeldingen in de Münster, zoals het uur-
werk en planetarium en de bijzondere kan- ElzasserKlederdracht,Straatsburg 
sel met zijn inscripties. De klederdracht van 
de edelvrouwen die zij zagen, zijn daar van een verbazingwekkende omvang door een stijve 
hoepelrok. De grote vleugelkap als hoofddracht van een burgervrouw kwam overeen met die 
gedragen werd in Basel en Keulen. De maaltijd en overnachting was in herberg de 'Ochs en'. Er 
werd gegeten in aanwezigheid van doktor Koner die hen met wijn vereerde. De kosten waren 
acht batzen per man. Aan de koetsiers van Basel werden acht florijnen en vijfbatzen betaald. 
De dienaar kocht in Straatsburg voor zes batzen wat voor het onderhoud en de bescherming 
van hun schoenen. De Zürichers waren teleurg es teld, omdat er in Straatsburg zo weinig 

aandacht aan hen bewezen werd, terwijl in de zomer van het voorgaande jaar, men twee afge
zanten uit Straatsburg had ontvangen en deze hadden toen bij hen in Zürich vier weken lang 
genoten van de volle gastvrijheid. 

Maandag s oktober vertrokken zij in drie koetsen vanuit Straatsburg en reden ze over de 
Rijnbrug naar Liechtenau, alwaar zij het middagmaal aten voor negen batzen. Omdat men in 
de stopplaatsen telkens onder elkaar geld inzamelde voor giften, zoals voor de bediening en 
diegenen welke hen als gids begeleidde om de bezienswaardigheden te tonen, alsook voor de 
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armen, werd er eenstemmig besloten voor een gezamenlijke kas, waarin een ieder van de vier 
steden elk een gouddukaat heeft gestort om de nodige giften te kunnen schenken, waarbij 
men verkozen heeft de kas aan de Züricher jonker Marcus Stapfer toe te vertrouwen. De vol
gende overnachting was in een herberg te Rastadt, gelegen in het Markgraafschap. 

Dinsdag 6 oktober. Deze dag had men het middagmaal te Lingenheim en reden zij voor Uden
heim bij Rheinhausen weer over de Rijn. In Speier (de stad heette in vroegere tijden Neme
tum) zagen zij het nieuwe bisschoppelijke paleis en in de hoofdkerk daarbij ook de keizerlijke 
graven met Romeinse inschriften van Konrad I tot en met Albrecht met de standbeelden en 
antieken. Er werd overnacht in de 'Einhorn' voor 24 batzen, ontbijt inbegrepen. 

Woensdag 7 oktober. In de vroege avond kwamen zij aan in Heidelberg. Daar werden de 
voerlieden uit Straatsburg achtergelaten en betaald met 20 Florijnen. Het gezelschap werd 
begroet door de residerende Nederlandse gezant van Duitsland en Zwitserland, Peter van 
Brederode, daarbij waren aanwezig de universiteitsprofessor doktoren Scultetus, Tossanus 
en Gottfried. Zij hadden met elkaar hun avondmaaltijd (de professoren aten op hun eigen 
kosten). Allen gingen op tijd naar bed, er zou de volgende dag een druk programma volgen. 

Donderdag 8 oktober. Zij werden vanuit de herberg opge
haald en gezeten in een vorstelijke koets, met een span van 
zes paarden er voor, gereden naar het hooggelegen hof van de 
keurvorst Friedrich, waar zij plechtig hun opwachting gingen 
maken. Het slot maakte grote indruk op een ieder, 'welke ko
ninklijk met versierde pracht is uitgevoerd en is voorzien met 
mooie standbeelden van alle keurvorsten'. Zij werden in naam 
van de keurvorst ontvangen door de kanselier Christoph von 
Erin en de huishofmeester Carl Pauli. Aan het hof kregen zij 
het middagmaal, waarna hun opwachting gemaakt werd bij 
de keurvorst in aanwezigheid van zijn beide zonen, Heinrich 
Friedrich (vijf jaar) en Carl Ludwig (bijna één jaar), welke door 
hen gekust werden en zij even met de kinderen in het Engels 
spraken. Daarna gaf de hoveling doktor Reutter hen een rond
leiding: allereerst in de schatkamer met gouden en zilveren 
vaatwerk en kleine kostbaarheden, waarbij hij opmerkte dat 
zij de kostbaarste schatten van de keurvorst al hadden gezien, 
waar hij de kinderen van de vorst mee bedoelde, die zo zei hij, 
'zijn duurste kleinoden zijn'. De vorstelijke bibliotheek met 

Friedrich V vonder Pfalz (1596-1632) 

de ronde toren werd bewonderd en daarna ook de tuinen van de keurvorstin Elisabeth Stuart 
'deze werden op een steile helling aangelegd en in drie prachtige terrassen veranderd, waar 
waterleidingen en bronnen zijn aangelegd van een verbazingwekkend vernuft, waar 1ncn 

zelfs het gezang van duizend vogels heeft nagebootst'. Na verdere bezichtiging als afsluiting 
zagen zij uiteindelijk nog in de wijnkelder het wijnvat 'welke de grootste in gans Duitsland 
is'. Daarna daalde men te voet naar beneden af de stad in en ging de stoet als gast naar het 
statige huis van de ambassadeur Peter van Brederode waar zij gevolg gaven aan zijn uitnodi
ging voor het avondmaal. Het werd een aangename en onderhoudende avond, mede door de 
aanwezigheid van de doktoren Scultetus, Tossanus, Gottfried en Pareus. Men verkwikte zich 
aan de overvloed van spijzen en drank, waar door Meyer opgemerkt werd dat zij uit Zürich 
een vrolijke dronk hadden. De uitgaven waren in Heidelberg acht florijnen en twee batzen. 
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Heide/berg, kasteel en tuin 

Vrijdag 9 oktober. De afgevaardigden uit de Palts voegden zich vanaf Heidelberg bij de 
Zwitsers, dat waren de theologen professor doktor Abraham Scultetus, met zijn begeleiders 
Johannes Heuser en Johann Quirin Keller, de kerkraad doktor Paul Tossanus met de student 
Friedrich Sehler (bij deze groep hoorde professor doktor Heinrich Alting met de kandi
daat Engelbert Carisius, Alting was al eerder af gereisd vanwege privé aangelegenheden in 
Friesland). Zo gingen de eedgenoten gezamenlijk verder per schip, welke voorzien was van 
spijzen en drank. Deze dag is men gevaren naar Worms. Als bescherming tegen de ruwheid 
van het weer was het schip met een plankenbeschot voorzien waarmee ook het ruim kon 
worden afgeschermd. De groep uit de Palts had een gemeenschappelijke legitimatie meege
kregen van hun vorst. Deze pas bevestigde dat zij als gezanten vrij waren van tolgelden in het 
keurvorstendom. Gelukkigerwijs verkregen toen de Zwitsers bij de tolgrenzen ook een vrije 
doortocht, omdat zij tot het gezantschap uit de Palts werden gerekend. Men liet het zo, omdat 
de Zwitsers onderweg voor Heidelberg al een tijdrovend geplaag hadden moeten ondergaan 
bij verschillende tolstations met heerschappijen van kleine gebieden. Op deze vaart ging het 
gezelschap tot Holland niet zo vaak meer aan land, maar wel telkens even terwijl er mond
voorraad in het schip ingenomen werd. In Heidelberg is Meyer bij bekenden achtergebleven, 
zelf is hij dan met een roeiboot de Neckar afgezakt en is daarbij in grote haast vele burchten 
en steden voorbij gevaren, zo heeft hij de groep in Worms weer ingehaald. Die dag verbleef 
men in Worms, waar gelogeerd werd in het 'Kaufhause', een elegant en groot gasthof, met een 

verschrikkelijke waard. 

Zaterdag 10 oktober. Verder ging de reis naar Mainz. Ieder heeft daar voor de aanschaf van le
vensmiddelen elk twee florijnen in een gezamenlijke kas gedaan. Toen sommigen van boord 
gingen in Oppenheim, stapten er een paar in de diepe slik en zogen vast, met vereende hulp 
werden zij daar uit bevrijd. Een waard uit de Palts in Oppenheim heeft zijn gasten getrak
teerd met wat landelijke lokale poëzie over de Rijn en de wijn, zowel lovend als berispend: 
'Würzburg am Stein, Ochem am Mayn, Bacharach am Rhein, da wachts gemeinlich der beste 
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Wein' (Ochem = Hochheim). Daarentegen: 'Bobarter Mägd, Coblentzer Brod und Anderna
cher Wein, Solch Ding is g'schandt den ganzen Rhein' (Bobarter = Boppard). In Mainz heeft 
men lang gezocht naar een geschikte herberg. Zij vonden uiteindelijk een onderkomen in 
'zur weissen Burg', alleen meester Ryff verbleef in de herberg 'zum Spiegel' voor negen bat
zen, die hem later werden terug betaald. Voor het koolzuurhoudende mineraalwater werden 
zes batzen betaald, de totale kosten, vier florijnen, zes batzen en vier duimen. 

Zondag 11 oktober. Men voer verder tussen niets anders dan wijnbergen aan beide zijden met 
hier en daar luchtige oorden. Men zag Lorch welke een Joodse gemeenschap was en stadjes 
die hun naam te danken hebben aan de wijngod Bacchus, zoals Diebach (Digitus Bacchi), de 
vinger van Bacchus en Manebach de hand van Bacchus (manus = hand). De heidenen offerden 
aan Bacchus, deze offergave was op een steen als altaar in de Rijn bij Bacharach (ara= altaar), 
het altaar van Bacchus. Daar heeft men de grond rondom de wijnranken met kapotgeslagen 
leistenen als bescherming afgedekt. Aan het hof in de burgtoren van het graafschap Katzenel
lenbogen aan de Rijn bij Bacharach, vertelde doktor Scultetus, dat hij daar op 12 september 
1612, voor hij op reis ging met de keurvorst naar Engeland, een preek heeft gehouden voor de 
hoflieden. Verderop lag het stadje Kaub met daar boven op de bergtop een mooie burcht. In St. 
Gemar moesten de eedgenoten weer tol betalen. Verderop stroomde de Rijn tussen twee hoge 
met wijnranken bedekte wonderlijke witte bergen van leisteen. Het was daar zo smal dat men 
gemakkelijk een steentje naar de overkant kan gooien (de Loreley). Daar in die smalle kloof 
kon men een prachtige echp laten klinken die ver droeg. Men heeft met pistolen tweemaal een 
schot gelost en hoorden b.Üd de echo's naklinken, wat men indrukwekkend vond. Voorbij de 
Maustoren zijn zij aangl meerd in St. Goar, waar zij hun overnachting hadden. Zij bezochten 
daar de kerk van hoge ouderdom, waar zij ontvangen en vereerd werden met Bacharachwijn 
door de predikant Paulus von Leonhardi. Hij gaf hen daarvan ook nog een paar kruiken van 
mee als geschenk. 

Maandag 12 oktober werd Koblenz voorbij gevaren tot aan het grote dorp Breisich, waar zij 
hun overnachting hadden. Breisich was een leen van de keurvorst. Het was in die contreien 
niet zonder gevaar vanwege de Spaanse troepen die in de nabijheid van het dorp lagen en daar 
rond zwierven op zoek naar buit. De groep werd voor dat gevaar gewaarschuwd, zij haalden 
daarom snel na het avondeten bij lantarenlichten fakkels hun bagage en verdere belangrijke 
zaken uit het schip en namen het veilig mee naar de herberg. 

Dinsdag 13 oktober. Om drie uur kwamen zij 'door de goedheid van God behouden aan' in de 
stad Keulen. Zij waren de guliksche stad Remagen voorbij gevaren, welke bezet was door de 

K. F. Benschop, houtvlotten bij Dordrecht, 1785, prent Atlas van Stolk 
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Spanjaarden. Aan de linkerkant zagen zij op een bergtop Rolandseck, het grote slot van de 
aartsbisschop van Keulen. In die omgeving heeft het schip een tijd lang op een zandbank vast 
gelegen, waar zij vanaf diè1plaats een groot klooster zagen welke gebouwd was op een eiland 
in de Rijn. Bij Königswinter hadden Christoph Ringler en Bernhard Peyer heimelijk een gans 
opgegeten, die zij in Breisach hadden gekocht voor een reichsthaler. Dit vond men niet zo 
gepast. Bonn had een mooi tolhuis wat voor een groot deel boven de Rijn hing. Bij Keulen 
zagen zij veel grote houtvlotten langs komen, deze transporten liet men op de stroom afzak
ken vanaf het Zuiden van Duitsland, met ook Dordrecht als eindbestemming. Deze aan elkaar 
vast gemaakte grote vlotten van flinke eikenbomen waren bestemd voor de scheepsbouw. 
Deze arbeid was toen een gevaarlijke onderneming. Vanwege het geloof was het in Keulen en 
omgeving gevaarlijk voor de theologen. Zij gingen voor twee overnachtingen naar de veilige 
herberg 'zur harten Faust' op de Heumarkt. De herbergier Gyllmann Lauter beleed in het ge
heim het gereformeerde geloof. 

Woensdag 14 oktober. Die ochtend stak men over de Rijnbrug naar de stad Mülheim om de 
puinhopen te zien, welke de Keulenaars met de grond gelijk hadden gemaakt. De verdere dag 
werd de stad Keulen bezichtigd. Zij bezochten het jezuïeten College en de rijke inhoud van de 
goed geordende bibliotheek. Het gezelschap welke maar uit 30 personen bestond, woonden 
in een onooglijk gebouw, maar met de hulpmiddelen van Beierse en andere vorsten zou er een 
nieuw college gebouwd worden voor 100 leden, met daarbij een prachtige kerk. Men beklom 
daar de nog onvoltooide toren met 247 treden. Vanaf die hoogte had men een ver uitzicht over 
de omgeving. Ook werden de Apostelkerk en het raadhuis met de mooie inscripties bekeken. 
De waard bracht voor de avondmaaltijd, eerst koud en dan later warm vlees op tafel met in het 
midden een haas, waar van de kop ver over de schotel stak. Elke maaltijd kostte tien batzen, 
samen tien florijnen. Eenmaal ging Waser zonder eten naar bed en spaarde zo tien batzen uit. 
De huur van het schip tot aan Keulen, kostte 60 reichstalers. 

Donderdag 15 oktober. De Rijn wordt vanaf Keulen veel breder, waardoor men langzamer 
stroomafwaarts gaat, daarom werd die dag door de Paltsers hun schip verkocht. Men heeft in 
Keulen een groter en sterker schip gehuurd tot Dordrecht voor 60 imperialen, niet met rade
ren maar het schip werd alleen voortgedreven met zeilen. Waser schrijft: "in het zeilen had
den de Keulenaars en ook de Hollanders een grote behendigheid, zodat zij zelfs bij windstilte, 
ook bij een lichte bries vanaf de oever en zelfs ook bij tegenwind kunnen varen. Door de zeilen 
in de geschikte positie te stellen kan men zo het schip in elke gewenste richting brengen, wat 
op de Bovenrijn niet mogelijk was". Het gezelschap was onder de indruk van het schip met 
die mooie zeilen. Men had voor alle zekerheid als bescherming twee vaantjes op het schip aan
gebracht, een van de Paltsgraaf en een van prins Maurits. Om elf uur ging men aan boord en 
kwam tegen de avond aan in Düsseldorf, de hoofdstad van het hertogdom Bergh, welke bezet 
was door de Spanjaarden. In de kerk daar heeft men het graf bezocht van de hertog Wilhelm 
v:m Gulik, waarbij zij tevens een ontmoeting hadden met predikant doktor Retikoser. Zij 
namen voor de nacht hun intrek in de twee herbergen 'zum Ritter' en 'zum Stockfisch'. Enige 
trouwe geloofsgenoten schonken hen zes kruiken wijn. Drie van deze vrienden, de ouderlin
gen Wilhelm Braumann, Franz Ulis en Christoph Krämer aten met de afgevaardigden en ver
telden met smart, hoeveel zij onder de Spaanse tirannie te lijden hadden. De arme inwoners 
moesten 1.200 man bezetting onderhouden, daar kwamen hun vrouwen en kinderen dan nog 
bij. Het was zwaar, terwijl de stad voor dat aantal naar verhouding klein was. De waard van 
zum Stockfisch moest voor een Spanjaard al een jaar lang een kamer afstaan wat hem maande
lijks anderhalve thaler kostte en doktor Retikoser klaagde dat hij dat jaar alleen al 138 impe-
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rialen betaald had voor de aanschaf van brandhout. Wilhelm Braumann had al een jaar lang 
de inkwartiering van vier ruiters en vijf voetsoldaten in zijn huis, samen met hun vrouwen 
en kinderen, die hij moest onderhouden op zijn eigen kosten. Van de ouderlingen vernamen 
zij het goede nieuws, dat er in het gebied van Gulik al 24 gereformeerde gemeenten waren en 
even zo veel in Kleef en Bergh. Een Spaanse kolonel benaderde doktor Scultetus en Waser en 
sprak vriendelijk maar met klem, dat hij voor hun veiligheid in de vroege ochtend voor hen 
de stadstoren wilde openen, want als de groep langer zou blijven zij daardoor veel moeilijk
heden zouden kunnen ondervinden. Deze waarschuwing van de kolonel heeft men niet in de 
wind geslagen en zij gaven te kennen vroeg te zullen vertrekken. Tijdens de avondmaaltijd 
kwamen er een paar lutheranen. Zij vroegen naar de afgevaardigde theologen om met hen 
kennis te maken en hen tevens te kunnen vereren met wijn. Zij vertelden dat er in Keulen door 
de papen druk over hen werd gesproken en bij navraag in Düsseldorf naar de theologen zei 
men, dat er alleen een schip met kooplieden was, maar een vaandrig vertelde hen: 'dat zijn 
zeker geen kooplieden die op dat schip zijn, maar de duivel weet wie zij zijn!' 

Vrijdag 16 oktober. Vroeg in de ochtend verlieten zij Düsseldorf en kwamen die dag aan in het 
kleine stadje Orsow, welke bezet werd door 300 Spanjaarden en Italianen. Orsow lag in het 
hertogdom Kleef, waar de Neuburger (graaf van Palts-Neuburg), zich staande hield in zijn 
goed versterkte kasteel. Een soldaat heeft de reizigers de brede wal, loopgraven en de kaze
matten laten zien, waar hij vijf batzen voor heeft gekregen. De slechts 185 tellende burgers 
moesten de bezetter maandelijks 385 thalers betalen. In Orsow werd de nacht doorgebracht in 
de kleine Herbergen 'zum Helm', 'zum Salmen' en 'zur Sanne'. 

Zaterdag 17 oktober kwamen zij aan in de stad Rheinbergen, er werd die ochtend gegeten 
voor twaalfbatzen. Ook deze stad was in handen van de bezetter. Er lagen daar zeven com
pagnieën, vijf te voet en twee te paard. In Rheinbergen moest men een hoge tol betalen welke 
de Spanjaarden zelf behielden, zodat vanaf Keulen een dubbele tol was betaald, welke tot 
dan toe het hoogste bedrag was op hun gehele Rijnreis. Het schip werd daar grondig door 
Spaanse soldaten doorzocht, wat toen veel onrust gaf bij de strenge tolafhandeling, vanwege 
de psalmen, testamenten en de controversele geschriften aan boord. Een tolbeambte vertelde 
de schipper dat zij al tien dagen lang wisten over de komst van hun schip: "met de lieden aan 
boord die opgeroepen zijn de arminianers te veroordelen". De stad Rheinbergen behoorde 
tot het aartsbisdom van Keulen en was een verschroeid roofnest geworden. Het had een ves
ting die voor de stad langs de Rijn lag, waar de theologen doorheen gingen tot aan de totaal 
kapot geschoten stadstoren. Vandaar werden zij naar de gouverneur gebracht, alwaar zij 
toestemming kregen om de stad te mogen bekijken. De stad vond men tamelijk groot en ruim 
gebouwd. De soldaten zeiden over hen: "Dat zijn de predikanten, die de arminianers uit het 
land willen jagen". Zij gingen daar tot aan de buitenste vesting van Rheinbergen welke zij 
eigenlijk uit nieuwsgierigheid wilden bezichtigen, wat erg onverstandig was. Achteraf waren 
zij blij het er heelhuids vanaf gebracht te hebben. Later bleek dat zij z ichzelf in groot gevaar 
hadden gebracht tussen de agressieve oorlogslieden op verboden gebied. Zij dankten God dat 
men er zonder uitgescholden te zijn of nog erger, heelhuids en ongeschonden uit het kwade 
wolvenoord konden ontkomen. Zij zeilden die dag verder naar de treurige evangelische stad 
Wesel die bezet was met 4.000 Spanjaarden. In die stad hebben zij de kerkdienaar en de ou
derlingen begroet en getroost. Enerzijds was er de ellende en het lijden van de kerkelijke en 
politieke vooraanstaande stad en anderzijds de heerlijke deelname der geloofsgenoten. Het 
waren welbespraakte getuigen deze geloofsgetrouwe gereformeerden aan de Neder-Rijn, 
die ook over het lijden daar hun beklag tegen hen hebben geuit. In Wesel zaten zij al weer 
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midden tussen de vijand, waar men in de zogenoemde guliksche opstand bezet werd door 
de Spanjaarden en de bevolking liet zuchten onder het zware juk van hun tirannie. De gere
formeerden hadden een beperkte vrijheid om hun godsdienst uit te kunnen oefenen. Aldaar 
werd de deputatie door een prediker met emeritaat uiterst vriendelijk in zijn huis genodigd 
en vertelde met een verstikte stem, dat zij de predicatie met veel omzichtigheid moesten 
aanpassen om zo de grimmige Spanjaard tevreden te stellen. Men vond Wesel tamelijk groot 
en mooi en na de overgave aan de Spaanse opperbevelhebber Ambrosius Spinola werd de stad 
met verbazingwekkende wallen en grachten omgeven. De bezichtiging daarvan werd door de 
gouverneur afgeslagen, maar toen de eedgenoten uit Basel vroegen de stad te willen bezichti
gen, werden zij toegelaten. Zij bekeken de geweldige wallen en een opgeworpen grote schans, 
waarin 1.000 Walloniërs lagen. Er waren een paar plaatsen met geweergeschut hoog boven 
Wesel waar men de loop van de Lippe in de Rijn zag stromen en een halve mijl onder Wesel aan 
de linkerkant, zag men een klein riviertje de Rijn in lopen. Daarna zijn zij dan verder gevaren 
naar Rees, waar hun avondmaal en overnachting was in de herbergen 'zum Sternen' en 'Stadt 
Niewegen'. Deze paapse stad was zwaar bezet door het veilige staatse leger welke bestond uit 
zes compagnieën, waaronder een Zwitserse compagnie. Wolfgang Meyer schrijft dat de Base
Iers hun logement in 'zum Sternen' hadden en zij bij hun avondmaaltijd in het gezelschap 
van de stadsprediker Johannes Bruchner waren. Dezelfde avond bezochten zij ook de Zwit
serse luitenant Muntzinger. De volgende ochtend bekeken zij de wal met de versterkte vestin
gen. Deze waren als een ring om de stad gebouwd. De vorige avond had prediker Bruchner be
tuigd dat de evangelische kerk daar hoe langer hoe meer toe nam, dat ook de burgemeester en 
een groot deel van de raad naar het gereformeerde geloof waren overgestapt. Er was daar een 
afvallige schoolmeester (van gereformeerd weer naar het roomse geloof), een recidivist welke 
de papen en evangelisten gemeenschappelijk les gaf in de catechismus van Ursinus de Heidel
berger. De prediker vertelde ook dat de papen van Rees, Emmerich en vele andere oorden een 
veertig uur durend gebed hebben gehouden, om het kwaad van de synode af te wenden en dat 
het kwaad de lieden van deze synode zou mogen toekomen. Over prins Maurits werd scham
per gezegd: ' is hij de paus, dat hij de bevoegdheid heeft, een synode te beroepen?'. 

Zondag 18 oktober. In Emmerich aten zij het middagmaal. Emmerich vond men een mooie 
grote en ruime stad, sterk bevolkt en met mooie gebouwen, zoals een school en het stiftscol
lege. Het staatse leger had daar elf compagnieën liggen, waaronder ook daar een Zwitserse 
compagnie onder leiding van kapitein 
Isenkrämer met veel dappere soldaten 
uit Basel. Zij vonden daar onder de mili
tairen de raadsheer en bontwerker Geb
hard, welke gemaand werd weer naar 
huis te reizen, zodat hij zijn erezetel als 
raadsheer niet zou verspelen. Men heeft 
de kapitein gevraagd te b eloven Gebhard 

verlof te geven met een paspoort, wat hij 
heeft toegezegd. Zij hebben de raadsheer 
voor zijn reis een dubbele dukaat mee
gegeven (een dukaat= 82 stuivers = 41 
batsen). Toen men aan tafel ging, kwam 
hun vakgenoot Sebastian Beek melden 
dat iedereen op moest schieten omdat 
de scheepslieden wilden afzeilen en niet Schiereiland Schenkenschans (gelegen iets boven het midden) 
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veel langer wilden wachten. Verder stroomafwaarts deelde de Rijn zich in twee stromen, de 
Waal en de Rijn, en maakte daar een lang en smal eiland, met precies van voren op de punt, 
de wijd en zijd beroemde vesting, de Schenkenschans met zijn geschut van kanonnen. Deze 
grote vesting omsloot een stadsdorp met vijf compagnieën binnen de muren en had als een 
ring vijf geweldige bolwerken. Op deze ring is men rond gegaan, begeleid door een korporaal. 
De prediker van de Schenkenschans was een arminianer. De reis vanaf Rees tot de Schenken
schans was niet meer dan drie mijlen, maar door de al dagen durende onaangename tegen
wind kon men niet opschieten. Vanaf het punt daar ging men van de Rijn verder over de rivier 
de Waal. Omdat de stad Nijmegen niet meer te halen was werd er in de schans overnacht en 
verbleven zij in de herbergen 'zum Engel' en 'zum Schift', waar 's morgens in alle vroegte een 
soort soep werd gegeten, gemaakt met Spaanse wijn. De kosten bedroegen totaal vier florij
nen en 12'/2 batzen. 

Maandag 19 oktober. Die morgen kwamen zij aan in Nijmegen en werden eerbiedwaardig en 
vriendelijk opgewacht door de raadsheren en in optocht werden zij naar een herberg gebracht 
waar zij hun ochtendmaal hadden. Ze vonden Nijmegen een van mooiste en schoonste steden; 
'er waren mooie en voorname straten, waar men het water en alle ongerechtigheden ver naar 
buiten laat weg voeren door kleine grachtjes'. Zij hebben de omgeving bekeken vanaf een 
toren en hebben in de kerk de graven gezien van graaf Adolf van Nassau en kolonel Schenk 
(bouwer van de Schenkenschans) en vele andere bezienswaardigheden. Men moest weer ver
der en kwam daarna aan te Tiel. Waser heeft daar de wachter op de wal toegeschreeuwd in het 
Engels, dat hij naar de gouverneur moest gaan om hem te vragen of de poort geopend kon 
worden voor hen, wat snel gebeurde. De poort werd geopend door de burgemeester van Tiel 
zelf, waar zij door een escorte van soldaten naar herberg 'de Kroon' werden begeleid, waar zij 
vereerd zijn met vier grote kannen wijn. Tiel werd geroemd door zijn vestingwerk, de rein
heid van de openbare pleinen en de schoonheid van de gebouwen. Voor het avondmaal en 
de morgensoep van Spaanse wijn werd vier florijnen betaald. Het vooruitzicht was dat men 
de volgende dag in een dagvaart Dordrecht zou kunnen bereiken. De schipper gaf hen de be
lofte er alles aan te doen om de volgende dag voet aan wal te kunnen zetten in Dordt, daarom 
werd aan de burgemeester toestemming gevraagd of zij vroeg in de ochtend zouden kunnen 
vertrekken en de stadspoort voor hen geopend zou kunnen worden. Na nauwelijks drie uur 
slaap gingen zij 's nachts om twee uur weer aan boord. Maar de sluwe schipper leverde hen 
een streek, hij zette het schip bekwaam in beweging, waardoor de vermoeide reizigers al snel 
door een vaste slaap overmand werden, hij liet dan spoedig het anker zakken om zelf ook te 
gaan slapen tot het morgenrood aanbrak. Zo kwam het dat zij ook nog in Gorcum moesten 
overnachten. 

Dinsdag 20 oktober. In de stad Bommel (Zaltbommel) werd het middagmaal gegeten, waar 
een vrekkige jonge weduwe hen bedroog door met een 'dubbel krijt' te schrijven (ze zette 
voor elke consumptie twee strepen in plaats van één). Maar haar geknoei werd doorzien en zo 
bleek uiteindelijk dat zij zichzelf had bedrogen. De werkelijke rekening voor het gelag was 
16 stuivers (circa 16¼ batzen) in plaats van 33 stuivers. Vanuit Gelderland ging het verder naar 
Gorcum, de eerste stad in de provincie Holland met haar hoofdstad Dordrecht, waar verderop 
stroomafwaarts de zee ligt. Zij kwamen om vijf uur daar aan en werden tegemoetgekomen 
door de waardin van 'de Kroon' die hen smeekte naar haar herberg te komen, waar zij in toe
stemden. Men vond het een mooie stad met schone straten 'met zijn vele waterlopen (grach
ten) die stroomafwaarts door verschillende delen van de stad stromen, waar grote zeeschepen 
kunnen aanmeren'. Bijzonder vonden zij de vele ophaalbruggen 'dat zijn hoge bruggen 
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die in het midden bergafwaarts lopen, waar 
schepen met hun hoge mastbomen door
heen kunnen' . Bij het bezichtigen van alles 
werden zij door de stedelingen nieuwsgierig 
bekeken en toen zij naar de herberg terug 
liepen, werden zij gevolgd door een menigte 
van oude en jonge lieden, zodat zij nauwe
lijks vooruit konden komen. 

De veilige aankomst in Dordrecht 
Woensdag 21 oktober. Het was op St. Wolfs
gangdag toen allen met een verheugd ge
moed uit Gorcum vertrokken. Terwijl men 
weer op het schip stapte, voelden zij dat het Zuid-Holland 
een mooie dag zou worden. Ze hadden een 
gewenste rugwind, zodat het laatste stuk van hun reis voorspoedig verliep. Aan boord heeft 
men de naamdag van Wolfgang Meyer gevierd, waarbij doktor Scultetus hem toegesproken 
heeft, waar Meyer een brok van in zijn keel kreeg. De delegatie stapte met veel vreugde om 
twee uur in de middag op de kade van Dordrecht. Na drie weken kwamen de afgevaardigden 
dan vermoeid maar opgewekt aan op hun einddoel in de wellevende stad Dordrecht, waar 
een ernstige geestelijke strijd, de vrede in het land moest zien te verwerven. Allen liepen twee 
aan twee door de stad en werden geleid naar de herberg 'de Pauwen'. Daar kwamen al snel 
naar hen toe, burgemeester van Beveren met twee van zijn raadsheren en de stadschrijver. 
Tegelijkertijd kwamen ook de Nederlandse theologen en werden zij door iedereen in het 
Latijn blij en vriendelijk begroet. In de herberg troffen zij ook doktor Heinrich Alting aan die 
vertelde hoe de zaken er daar voor stonden, dat de herberg de Pauwen tijdelijk voor hen was 
gereserveerd en zij daar zouden verblijven totdat er logementen waren geregeld in de stad. 
De eedgenoten hebben daar met de Palts ers nog gezamenlijk de avondmaaltijd gehouden. Na 
het eten werd het loon voor de scheepslieden onder elkaar opgehaald, de Heidelbergers gaven 
20 reichsthalers, de eedgenoten de overige 40, waarvan er door de baselers 10'/, reichsthalers 
werden betaald. 22 oktober hebben de Baselers na het middageten het theater en het paleis 
van de oude graven van Holland bezichtigd. In het paleis zagen zij een mooie plattegrond 
hangen uit 1421, waarop de 72 dorpen getekend zijn die door het water verzwolgen waren. In 

Jan van Goyen, Dordrecht(RijksmuseumAmsterdam) 
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een tijd van 30 jaren noeste arbeid werd het gebied daar veranderd en over ettelijke hectaren 
door een dam ingesloten. Het werd dan door windmolens van het water ontdaan, wat telkens 
nog dag in dag uit blijft gebeuren. Doktor Alting vertelde een grappig verhaal wat toen voor 
een paar dagen terug voorgevallen was in Amsterdam: hij zag een voerman met zijn paard en 
wagen lopen, toen het paard plots halsstarrig bleef staan en op bevel niet meer wilde trekken 
en onverzettelijk bleef, de voerman werd boos en zei tegen het paard: "ik merk wel dat je op 
mijn commando niet wilt luisteren, jij bent als een arminianer en wilt ook je eigen vrije wil 
hebben, maar ik zal deze streken van jou eens goed verdrijven", waarop hij het paard flink 
sloeg.'s Avonds kreeg men bericht van een bode waar men werd ingekwartierd. Voor de Base
Iers luidde het 'doctor Wolfgang Meyer en doktor Sebastian Beek met hun dienaren hebben 
hun logement bij de Man brug, in het huis van wijnhandelaar Cornelis Ruis'. 

23 oktober werd afscheid genomen van de waard en schonken de Baselers hem ruim 19 batzen. 
Hierna zijn zij in hun logement getrokken. Meyer noteerde in zijn dagboek: "met onze diena
ren zijn wij in ons logement getrokken en Sebastian Beek en ik hebben ons ongemeen heerlijk 
en hoogst vorstelijk er ons gemak genomen". 

24 oktober hebben zij over hun veilige aankomst in Dordrecht, hun indrukken en wetens
waardigheden geschreven aan burgemeester Ringler en de raad, de universiteit, alsook naar 
hun verwanten in Basel. Men vond Dordrecht, deze eerste metropool van Holland, die als 
zitting diende voor de synode een geschikte en waardige stad. In de stad en ook in de omge
ving hebben zij uitgebreid rondgekeken en zagen het samen vloeien van de vier rivieren. Zij 
vonden de stad redelijk groot en kenmerkend de reinheid van de mooie huizen en halverwege 
buiten de vestingwerken zagen zij, dat door de vlijtige bewoners dagelijks nieuwe grond werd 
gewonnen, waar al vele wandelpaden en voortreffelijke parken waren aangelegd. De burgers 
vonden zij beschaafd, gastvrij en standvastig met een grote afschuw van iedere valsheid en 
trouweloosheid. Men zag het drukke handelsverkeer, grote stapelplaats voor rijnwijn, graan, 
bouwmateriaal en vele andere goederen, welke vanaf de Rijn en de Maas aangevoerd werden. 
Meyer noteerde onder andere in zijn dagboek: "de omgeving van Dordrecht is rijk aan allerlei 
soorten vis, zwanen en ander gevogelte, aan goede boter, melk, kaas en vlees. Wat er in de om
geving niet is aan levensmiddelen, dat word over zee in rijke overvloed en veelsoortig ergens 
elders uit Europa gehaald, maar ook uit andere delen van de wereld, zoals de koloniale waren 
van ver over zee en dan de vele soorten wijnen onder meer Spaanse, Franse, Italiaanse en ook 
uit Kreta. De lucht is er wat vochtig en zwaar, maar volstrekt niet ongezonder dan in de andere 
steden van Holland". 

De stad Dordrecht ( uit: L. van Ollefen, 
De Nederlandsche stad- en dorp
beschrijver, deelI, 1793; reprint 1964) 
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De Dordtse synode vergaderde van 13 november 1618 tot 29 mei 1619 in de Kloveniersdoelen aan 
het Stek. Sommige deelnemers gingen van te voren naar de Kloveniersdoelen om te zien waar de 
vergaderingen gehouden zouden worden, zo ook Sebastian Beek en Wolfgang Meyer. Ze waren 
onder de indruk van de ruime zittingszaal, waarvan de verbouwing 6.000,- Hollandse guldens 
had gekost. Het lokaal had talrijke kandelaars en er hingen drie grote kroonluchters welke voor 
de avondzittingen dienden. Ook tribunen en boekenstellingen ontbraken er niet. De zittingen 
van de banken waren gepolsterd en overtrokken met blauwgroene bekleding. Het schrijfgerei, 
papier, inkt en de veders lagen voor iedere afgevaardigde gereed. Er was voor de verwarming 
een grote haard aangebracht achter de stoel waar president Johannes Bogerman zijn plaats zou 
innemen en 'voor ieder persoonlijk staat er, wat men in Holland een 'stoofje' noemt, met daarin 
een soort turfkolen, waar men van zegt dat deze bij het branden geen vieze reuk noch walm ver
spreiden, men daarvan geen hoofdpijn of nare gevolgen zal ondervinden'. 

De buitenlandse afgevaardigden hadden na deze enerverende reis nog zo'n drie weken de 
tijd om met elkaar van gedachten te wisselen en uitstapjes te maken. Sebastian Beek bezocht 
met zijn collega, in aanwezigheid van andere theologen, onder andere de steden Antwerpen, 
Amsterdam, Rotterdam en Delft. Ook had de delegatie een ontmoeting met prins Maurits in 
Den Haag. De metropool Dordrecht was vanwege de synode extra druk, deze stad gonsde als 
een bijenkorf! 
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Nieuwe kwartieren van Hendrika Bisschop 
DOOR BEREND VAN DO OREN 

Toen 
Het was december 1991. Op het Dordts archief kwam ter sprake dat er voorjaar 1992 een Dor
drechtnummer van Gens Nostra zou verschijnen ter gelegenheid van de Genealogische Dag: 
zou dat niet iets zijn om de resultaten van mijn onderzoek te presenteren? 's Avonds belde 
ik met hoofdredacteur C.H. van Wijngaarden uit Breda: was er heel misschien nog plaats 
voor een echte Dordtse kwartierstaat? Dat was er, als het maar vóór 1992 werd ingezonden. 
Dat werd dus hard werken. En dat is te merken aan het resultaat: de soms wat hortende en 
stotende zinnen die het midden houden tussen een regest en de meer verhalende vorm. Op 
wat kleine schoonheidsfoutjes na bleek er na enige tijd maar één blunder in te staan. En die 
wordt hier gecorrigeerd, in het vervolg op De Dordtse kwartieren van Hendrika Bisschop.' Want er 
werd een nieuw Dordrechtnummer aangekondigd en nu was er veel meer tijd om een artikel 
te maken. 

Ennu 
Tussen 1992 en nu is het aantal bezoeken dat ik aan Dordrecht bracht drastisch afgenomen. 
Voorouders van elders vroegen ook om aandacht. In Dordrecht zelf werd het archief van het 
scheepmakersgilde doorgenomen en de burgerboeken, waarin veel interessante aanvullin
gen bleken te vinden. Verder werd begonnen met de niet-geklapperde notarissen en voor een 
ander onderzoek werden enkele zeventiende-eeuwse transportregisters bekeken. Dat leidde 
een enkele maal tot een doorbraak. Ook buiten Dordt werd gezocht naar niet-Dordtse voor
ouders van Hendrika Bisschop. Zo bleek er na ruim 15 jaar voldoende materiaal te zijn om een 
aanvulling te geven op het eerste artikel. Voorouders die in 1992 al zijn beschreven zijn nu uit
sluitend vermeld wanneer er iets aardigs is te melden. De onderverdeling in twee onderschei
den kwartierstaten alsmede de kwartiernummering uit 1992 is in dit artikel gehandhaafd. 

Dankwoord 
Hierbij wil ik de heren P. Flippo te Breukelen en F. Kwekel te 's-Gravenhage bedanken voor 
de gegevens die ik ontving over Urias Jans smid en de familie Van Velsen, de heren H.J. van 
der Waag te Spijkenisse die mij zijn transcripties van het rechterlijk archief van Hazerswoude 
ter beschikking stelde, M.S. F. Kemp te 's-Gravenhage voor zijn aanwijzingen betreffende de 
familie Van der Mast en L.M. van der Hoeven te 's-Gravenhage die met enige regelmaat mij 
kleine aanvullingen gaf of op interessante bronnen wees. 

kwartierstaat A 

2. Aart Bootsman, ged. Dordrecht 25- 1-17 11. 

Zijn doop bleek destijds niet in de kaartenbakken in Dordrecht te vinden, maar nadien wel op 
internet. Omdat destijds nog werd gedacht dat alle dopen uit de originele doopboeken waren 
overgenomen op kaartjes, was daarin niet gezocht. Nu is de laatste twijfel weggenomen over 
Aarts moeder: Neeltje Urias van Westenrijck. 
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8. Aart Pieters Bootsman. 

Op 13 december 1685 verkreeg Aert Pieters Bootsman, geboortig van Papendrecht, het burger
schap van Dordrecht voor vijf pond.2 

12. Dirck Cornelisz van Wijck. 

Dirck stamde uit een geslacht van Dordtse burgers, maar zijn vader was in Oud-Beijerland 
gaan wonen. Op 14 april 1683 werd Dirck Cornelis van Wijck, geboren te Oud-Beijerland, weer 
als burger en inheems poorter opgenomen, mits betalende vijf pond. 3 

14. Dingeman de Vlugt, achtman scheepmakersgilde (1685-1687), deken (1698-1700 ). 

Dingheman Wyllemse de Vlucht werd op 16 maart 1679 lid van het scheepmakersgilde. Kort 
voor zijn huwelijk bleek hij gevangen te zitten. Vader Willem verleende toen Adriaen Hag
hoort volmacht om alles in het werk te stellen om zijn minderjarige zoon Dingeman uit zijn 
detentie op het stadhuis vrij te krijgen.• Toen Dingeman en zijn vrouw Margrita Vingerhoet 
in 1701 een testament maakten, beval de notaris de diaconie-armen aan om te gedenken, maar 
de reactie van de testateur luidde 'nihil' .5 

20. Schalck]ans van Westenrijck, achtman scheepmakersgilde (1674-1676). 

SchalckJans was in 1673 weduwnaar geworden en bleef met vier jonge kinderen achter. Na het 
Rampjaar 1672 was de economie in de Republiek ingestort. Schalck kon zijn kinderen onvol
doende onderhouden en was, hoewel mr-scheepstimmerman, als knecht gaan werken voor 
hun onderhoud. Begin 1675 meldde hij zich aan bij de kamer Zeeland van de Oost-Indische 
Compagnie om voor vijf jaar uitgezonden te worden naar Indie. Zo hoopte hij voldoende te 
kunnen verdienen om nadien zijn oude beroep weer te kunnen oppakken. Zijn kinderen liet 
hij achter onder de hoede van de diaconie, die daarvoor jaarlijks drie maanden gage zou ont
vangen. 6 

22.JanAriens Luchte, schipper van Cappel, burger Dordrecht 23-5-1662. 

28. Willem de Vlucht, mr-scheepstimmerman. 

Willem de Vlucht en zijn zoon Cornelis waren vooruitstrevende ondernemers. Zij wilden 
hun eigen materiaal (vijsen) gebruiken bij het maken van schepen en verzochten het gilde om 
toestemming. In eerste instantie werd dat toegestaan, maar het gilde kwam erop terug, zich 
beroepend op een keur uit 1397 waaruit bleek dat de gildebroeders uitsluiten de vijsen van het 
gilde mochten gebruiken. De eerder verleende toestemming zou leiden tot problem.en bij de 
andere gildebroeders/ Uit het gildearchiefblijkt dat de vijsen jaarlijks werden verpacht. 8 Het 
gilde hield op deze wijze de controle op het gebruik, maar beperkte zo ook de groeimogelijk
heden van de individuele scheepstimmerman. 

30. Dirck Vingerhoet, geb. Keulen. 

Op 6 september 1670 werd Dirck Vingerhoet, geboren te Keulen, op zijn verzoek burger en 
inheems poorter, 'volgens placaat van de grossiers' voor een periode van tien jaar.9 
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40.JanHuygen, deken scheepmakersgilde (1631-1632, 1635-1636, 1639-1640, 1643-1644). 

43. Maritgen Lambrechts van Velsen. 10 

58. Teunis]ansvan Gils, deken scheepmakersgilde (1638-1639). 

60. Gerrit Vingerhoet, geb. circa 1598,11 van Xanten,12 rijnschipper, tr. N.N., begr. Dordrecht 
(Aug.K) 3-1-1645. 

Op 28 juli 1651 was Gerrit Vingerhoet, rijnschipper, getuige bij de huwelijk van zijn zoon Her
man met Elisabeth Hellegenhooft. Herman was geboortig van Keulen, eveneens rijnschip per 
en koopman, 'handelend in 't Grosse'. In 1663 werd hij burger van Dordrecht.'3 Het echtpaar 
testeerde in 1664 en toen werd broer Dirck Vingerhoet (= kwartier 30) genoemd. 14 Toen diens 
weduwe Belia Sam hertrouwde met Willem Marcus, werd zij door Herman Vingerhoet als 
zwager geassisteerd bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden.'5 

82. Godschalck]oosten (van de Arent), geb. circa 1567, deken scheepmakersgilde (1616, 1621, 1630-

31), hellingmeester (1626). 16 

83. Geerytgen Goossens de With. 

86. Lambrecht Wouters van Velsen, schipper, overl. tussen 24-1-1650 en 13-5-1661, tr. (2) Hazers
woude 4-11-1629 Trijntje Jacob Vassen, wed. Arie Dircks Bent, tr. (1) 

87. Annetje]acobs. 

In 1635 werden Gerrit Lamberts schipper, wonend 's-Hertogenbosch, Pieter Lambrechts, 
Wou ter Lamberts en Jacob Lamberts, uitlandig, en U rias Jans smi t, man en voogd van Mari tge 
Lambrechts(= kwartier 43), wonend te Barendrecht, genoemd als kinderen van Annetje Ja
cobs, die een halfzuster was van Crijn Crijns linnewever, onlangs overleden te Hazerswoude. 17 

Hun vader Lambert Wouters, die was hertrouwd, woonde daar ook en verkocht op 22 septem
ber 1643 een huis en erf, belend ten Oosten en NoordenJop Jans, ten Westen Bonefaes Michiel
sen en ten Zuiden de Voorweg, betaald met een schuldbrief van 975 Carolus gulden. 18 Met het 
huwelijk ging het blijkbaar niet goed, want in 1650 verklaarden Lambert Wouters van Velsen, 
geassisteerd met Urias de Smit te Barendrecht, en Trijntje Jacob Vassen dat zij het contract 
van scheiding van hun goederen van 19 oktober 1642 van waarde hielden. Trijntje kreeg nu 
vijf custingbrieven met verlopen rente, die men aan Lambert schuldig was volgens akte van 
22 september 1643.19 In 1661 verklaarde Urias Jans Blondeau, smid te Barendrecht, op verzoek 
van Gerrit Lambrechts van Velsen te Den Bosch dat Lambrecht Wouters, hun schoonvader 
resp. vader, diens smalschip had verkocht aan hun zwager resp. broer Pieter Lambrechts die 
hem daarvoor 300 gulden schuldig is gebleven, en dat Lambrecht drie of vier jaar voor zijn 
ove rlijde n bij Uri as in d e lco s twas g e w e es t voor 100 guld e n p e r jaa r.20 

98. Cornelis Jans Vrouchgehyhckt alias (van) Sijervelt, geb. circa 1550, hovenier, 21 over 1. 5-5-1628, tr. 
(1) Ariaentge Damen, tr. (2) Floortje Jans, wed. Tonis Hendricks Wagenmaker, geb. circa 1570, 

overl. 26-3-1650. 

Op 6 mei 1605 verkocht Jacob Aerts te Dordrecht 123 roeden boomgaard aan het Geldelose 
Pad te Oud-Beijerland, belend west Cornelis Jans Syervelt c.s .. 22 Hij had dit perceel in 1600 

gekocht van Henrick Thonisz. Wagenmaecker. Het werd toen 130 roeden groot genoemd 
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en er stond een zomerhuisje en prieeltje op. Als belender west werd toen genoemd Cornelis 
Jans Vrouchgehylickt. ' 3 Verkoper was een (stief)zoon van de tweede vrouw van Cornelis Jans. 
Blijkbaar ging Cornelis, voordat hij Sijervelt werd genoemd, door het leven als Vrouchgehy
lickt. Dat blijkt ook uit een notitie van 1601, waarin Cornelis van Syervelt ( die gehuwd was met 
Ariaentge Damen) met Bastiaen Damen borg is voor Cornelis Damen. In de akte stond eerst 
Vroechgehylickt, wat is doorgehaald en vervangen door Van Syervelt. ' 4 

no.Job Gillis, deken scheepmakersgilde (1620-1621, 1625-1626, 1629-1630, 1633-1634, 1637-1638, 
1641-1642). 

164.JoostAdriaens alias Schalcken, schipper, over 1. tussen 30-7-1566 en 31-3-1573, tr. 
165. Neeltken Witten, over 1. na 1580, vóór 5-9-1592. 

Dit echtpaar en hun nakomelingen is in de literatuur beschreven.16 

166. Goessen de Witt, overl. tussen 30-6-1584 en 25-3-1587, tr. 
167. Yda vanNyell, over 1. na 1604. 

De vader van Geerytgen Goossens de With is niet Wit Goossen, zoals abusievelijk in de litera
tuur is vermeld.25 Bij de ondertrouw van GodschalckJoostens met Gerytgen de Witth Goes
sens op 5 september 1592 in Tiel werd van hem gemeld dat hij ouderloos was. Haar getuigen 
waren Balthasar van Nyell, Ida van Nyell, haar moeder, Heinrick Stevens scheepstimmerman 
van Dordrecht en Quirijn de Witt, haar broer. Toen Quirijn te Tiel trouwde op 30 juni 1584 
werd als getuige genoemd zijn vader Goessen de Witt. 

172. Wouter Lamberts, over 1. vóór 26-8-1577, ' 6 tr. 
173. Geertje Pieters, overl. na 20-3-1598. 

In 1584 kocht Geertje Pieters, wed. Wouter Lamberts, Adriaen Lamberts als oom en voogd 
van Lambrecht, Cornelis en Maritge Wouters, haar kinderen, uit. Zij bezat toen een huis met 
elf hond land.27 In 1593 werd zij genoemd als belender van Job Jans,'8 die in 1643 als belender 
wordt genoemd van het huis dat zoon Lambrecht Wouters toen verkocht. Grietje werd in 1598 
borg voor hem toen hij van Gerrit Coop alias Jongbloet te Alkmaar een damloper schuit kocht 
van 41/2 last. ' 9 

174.Jacob Willems Craen, over 1. tussen 1-6-157230 en 13-3-1583,31 tr. (1) Anna Symons,3' tr. (2) 
175. Lucia Pieters, wed. Crijn Hendricks, overl. vóór 2-3-1624; zij tr. (3) Gijsbert Maertens, lin
nenwever. 

Op 2 maart 1624 deelde Gijsbert Martijns, weduwe van Lussie Pieters, wonend te H:1zers
woude, haar nalatenschap met Crijn Crijns te Warmond, Lambert Wouters, man en voogd 
van Anna Jacobs(= kwartier 86, 87), mede namens Cornelis, Maritgen, Annetgen en Lysbet 
Cornelisz. en -dochters, meerderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jacobs, wonend te Mari
en weerden in Pruissen, Cornelis en Pieter Gerrits, meerderjarige kinderen van wijlen Trijntje 
Jacobs, en Gerrit Cornelisz. scheepmaker als vader en voogd van Mari tj e Gerri ts, minderjarige 
dochter van Trijntje Jacobs, allen erfgenamen van Lussie Peters, hun moeder, grootmoeder 
en schoonmoeder. Gijsbert krijgt een obligatie van 150,-, vier van 100,-(waarvan één ten laste 
van Lambert Wouters), een van 200,- en twee van 50,-. De andere erfgenamen krijgen zeven 
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obligaties van 50,-(waarvan één ten laste van Lambert Wouters) en twee van 100,-. De rente op 
de obligaties en een custingbrief van 700,- blijven gemeenschappelijk bezit.33 

344. Lambert Wouters, over 1. tussen 25-10-156J34 en 23-5-1568,35 tr. 
345. Alydt Wouters, over 1. na 24-2-1569. 

AlydtWouters, wed. LambertWouters,Jan, Claes,Jacop en MarytgeLamberts, mede voor hun 
broer Adriaen Lamberts en hun zusters Duyfge en Leentge Lamberts, droegen in 1569 aan 
zoon en broer Wouter Lamberts(= kwartier 172) hun erfdeel over in drie morgen twee hond 
land boven weg en in een woning met poting, planting etc., groot omtrent 10 1/2 hond.36 

348. Willem Jacobs Craen, over 1. tussen 18-5 en 27-11-1563.37 

Willem Jacobs Craen gebruikte in 1542 van verschillende personen 36 morgen land, zijn 
huis met 36 morgen land, en bezat nog een huisje, alles onder Hazerswoude, getaxeerd op 
71 ( 15 stuivers.38 Hij testeerde in 1562 en benoemde zijn kleinkinderen tot erfgenaam. Zijn 
kinderen Jacob(= kwartier 174), Cornelis, Dirck, Adriaen, Diewer, Lysbeth en Marytje zouden 
elk slechts 20 Carolus gulden krijgen. Tot executeurs testamentair benoemde hij zijn neef 
Cornelis Geryts, pastoor te Boskoop, Pieter Jacops Craen, zijn broer, en de pastoor, schout en 
HG-meesters van Hazerswoude ten tijde van zijn overlijden. Hij was tot dit besluit gekomen 
omdat zijn kinderen hun goederen verbrasten en schulden maakten onder verband van het
geen zij van hun vader dachten te zullen erven, terwijl zij wachtten op zijn dood om de erfenis 
te kunnen verdelen.39 

kwartierstaat B 

12. Cornelis]anseBaars. 

Op 22 oktober 1699 werd Cornelis Janse Baers, geboren op het slot Hemert bij Heusden, ge
huwd met een burgerdochter, burger van Dordrecht op betaling van 5 f.. 40 

14. Govert Thomas Gravendijk, ged. Dordrecht 27-9-1659, spekslager en viskoper (1704).•1 

27. Yke]ans, ged. Dordrecht mei 1642, begr. ald. 25-4-1719. 

Willem Willems de Haen (kwartier 26) trouwde in 1668 met Yke Jans, die toen aan de Kleine 
Vismarkt woonde. De vondst van een akte uit 1666 waarin een aantal mensen, wonend aan 
de Kleine Vismarkt, een verklaring aflegde, leidde tot een doorbraak.•· De meest opvallende 
was Ychien Jans, jongedochter. Zij zou de toekomstige huisvrouw kunnen zijn van Wil
lem d e Haen. Verd e r w e rden g e noemd Aryae ntge Jacobs, huisvrouw va n H e rman Cornelisz . 

Boomsluiter, Jacobmijntge Claes, weduwe van Jan Ariens, en Jenneke Corstiaens, weduwe 
van Hendrick Claes. Herman Cornelis Boomsluiter was gehuwd geweest met Neeltje Aryens, 
de moeder van Willem de Haen. Bij nader onderzoek bleek dat Hendrick Claesz de broer was 
geweest vanJacobmijntge Claesz. DezeJacomijntge had met haar man Jan Ariens (Pappe) een 
dochter Ychien. En tenslotte: Willem de Haen en Yke Jans lieten op 9 juni 1675 een dochter 
Jacomijntje dopen. Daarmee was wel duidelijk dat Yke ofYchien Jans de dochter was van Jan 
Ariens en Jacomijntje Claes. Vervolgens konden met behulp van de klappers in Dordrecht 
meer voorouders van YkeJans worden gevonden. 
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28. Thomas Thomassen, pletsvolder (1632), schipper (1655), zandman, woont buiten de Vriese
poort (1632), begr. Dordrecht (baar) 29-12-1689, tr. (1) Dordrecht 19-12-1632 Sara Govert Pie
tersdr., van Dordrecht, woont achter in Stevensloot, begr. Dordrecht (baar) 7-9-1654; tr. (2) 
Dordrecht 14-2-1655 

29. Aletta Beeckmans]acobsdr., van Dordrecht, woont Lindegracht (1655), begr. Dordrecht (baar) 
21-10-1691. 

Het vinden van de ouders van Govert Gravendijk (= kwartier 14) was niet eenvoudig. Onder
zoek met behulp van de klappers en de ouderwetse kaartenbakken en boeken destijds leidde 
tot niets. Er was één notitie waarbij Govert met het patroniem Thomas werd genoemd. Hij 
was in 1705 commandeur van de stads slikschepen en bij zijn huwelijk woonde hij op de Lin
degracht. Het doornemen van de doopboeken had destijds ook nergens toe geleid, naar later 
bleek omdat net iets te laat was begonnen, namelijk in 1660. Recent bleken de voordelen van 
geautomatiseerd zoeken: Goverts mogelijke doop werd gevonden in 1659: hij kon de zoon 
zijn van Thomas Thomasz en AlettaJacobs. Eén van de dochters van Govert heette Aletta, dus 
dat kon haast niet missen. Na onderzoek met behulp van de klappers werden alle puntjes op 
de i gezet. Thomas Thomassen bleek volder te zijn en te wonen aan de volmolen buiten de 
Vriesepoort. In 1636 kocht hij een slikschuit met toebehoren.43 De beterschap van het huis 
buiten de Vriesepoort droeg hij in 1656 over44 na zijn tweede huwelijk met Aletta Beeckmans 
Jacobs die aan de Lindegracht woonde. Hij werd toen Tomas Tomasz zandman genoemd. 
Nu waren er meer personen met de naam Tomas Tomasz, maar slechts één werd zandman 
genoemd. Op 19 september 1657 werd er een baar geleverd voor het begraven van de zoon van 
Tomas Thomasse Santman op de Lindegracht. Al deze gegevens maakten voldoende duidelijk 
dat deze Thomas de vader is van Govert Gravendijk. 

30. Herman Jenefaes van der Kloet, tr. 
31. Zychie]oosten. 

Op 4 juni 1698 verklaarden Govert Gravendijck en Catharina van der Kloet, Pieter Blanckert 
en Maria van der Kloet, en Jenefaes van der Kloet, kinderen van Herman van der Kloet, dat 
hun minderjarige broer en zus David en Sophia van der Kloet geld toekwam uit de nalaten
schap van vrouwe Sabina de Clerq, laatst huisvrouw van de heer Zas van den Bossche, secre
taris van de Admiraliteit van de Maas, voordien weduwe van David van Hattum, oom van de 
kinderen voornoemd, volgens beschikking van 27 januari 1687, waarvan op 7 september 1695 
rekening was gedaan door de rentmeester Dirck van Zuijlichem voor de Commisarissen van 
het Hof van Holland.45 Naar de achtergrond van deze intrigerende akte is nog geen verder 
onderzoek gedaan. 

54.JanAryens Pappe, schipper, over 1. tussen 10-1-1651 en 7-1-1654, tr. Dordrecht 2-8-1637 
55 .Jacomijntge Claes, ged. Dordrecht april 1614; zij tr. (2) Dubbeldam s-12-1666 Pieter Servaes 
Vale. 

Jan Ariens Pappe, schipper, en Jacomijntge Claes testeerden op 10 januari 1651. Jan was toen 
ziele Getuigen bij het maken van het testament waren Claes Goverts (= kwartier 110) en Go
vert Claesz.46 In 1654 verkocht weduwe Jacomijntge haar smalschip met bijbehorende boot 
etc. voor 1600 gulden.47 Haar dochter Yke (= kwartier 27), oud in de 20 jaar, en de voogd van 
haar dochter Anneke, oud omtrent 12 jaar, machtigden in 1662 hun moeder Jacomijntge om 
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de nalatenschap op de eisen van Arien Jans van Dordrecht, in 1660 naar Guinea uitgevaren en 
aldaar overleden.48 

58? Jacob Pieters Beeckman, geb. circa 1584,49 van Dordrecht, woont in de Nieuwstraat (1626), 
hoedenmaker, overl. vóór 26-11-1628,50 tr. (2) Dordrecht 14-4-1626 Willemijnke Clements Bou
diens, woont in de Dwarsgang, tr. (1) Dordrecht 17-4-1607 

59? Anneken]an Govaertsdr., van Dordrecht, woont in de Augustijnekamp (1607), weduwe van 
Jasper Jans metselaar. 

Er zijn vooralsnog te weinig gegevens bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat deze 
Jacob Pieters Beeckman de vader is van Aletta Beeckman Jacobs. Toen hij in 1626 hertrouwde, 
werd het testament dat hij in 1622 maakte met zijn huisvrouw Anneken Jans de weeskamer 
getoond.5' Helaas is dit testament zelf niet bewaard gebleven. Aletta had een dochter An
netge, gedoopt op 22 juni 1657, waarbij de vader abusievelijk als Teunis Teunissen is vermeld. 
Eén gegeven kan nog interessant blijken: Thomas Thomasse (= kwartier 28) was eerder ge
huwd met Sara Govert Pietersdr. In 1584 trouwde te Dordrecht een Govaert Peters hoedema
ker en Neeltgen Peeter Geeritsdr., beiden van Dordrecht. 

110. Claes Goverts Vogelaer, wedr. van Leur (1606), van Breda (1626), schipper, over 1. circa 1654, tr. 
(3) Dordrecht 20-1-1626 Ariaentge Baltens, tr. (2) Dordrecht 12-2-1606 
111. IkenHendric Gerritsdr., van Elsloo bij Maastricht. 

In 1661 bleek er verschil van mening gerezen tussen Balten Aertsen Mouthaen, Grietgen Ary
ens Banwijck, gehuwd met Pieter Aertsen Mouthaen, en Claes Aertsen Mouthaen, kinderen 
en erfgenamen van Ariaentge Baltens, laatst weduwe van Claes Goverts Vogelaer, en Wil
lem Dircks, gehuwd met Maeycke Claes, Jenneke Corstiaens, gehuwd met Hendrick Claes, 
Jacomijntge Claes, weduwe van Jan Ariëns (= kwartier 55, 54), en Pieter van Lith als oom en 
voogd van de weeskinderen van Govert Claes, kinderen en kindskinderen van Claes Goverts 
Vogelaer, overleden omtrent 1654, over diens nalatenschap.52 

120.Herman]erefaes, adjunct-gasthuismeester St. Petersgasthuis Culemborg (1632). 

In het eerste artikel was al gebleken datJenefaes(!) Hermens van der Cloet (= kwartier 60) uit 
Culemborg stamde en dat zijn kinderen land hadden geërfd in het Land van Buren. In Culem
borg is slechts een bescheiden begin gemaakt met verder onderzoek, voorlopig zonder resul
taat. Maar elders werd wel meer informatie gevonden, waaruit gerechtvaardigd kan worden 
dat de vader van J enefaes Hermens Herman J erefaes heette. Hij werd in 1609 genoemd op een 
lijst van personen die zullen behoren tot een op te richten schutterij in Culemborg53 en op 20 
februari 1632 als adjunct-gasthuismeester van het Sint Petersgasthuis aldaar. 54 In 1650 kocht 
H erman Jerephaessen te Culemborg va n de g raaf van Culemborg een hoeve va n 16 morgen 
voor 8800 gulden. 55 Jan Herms beenhacker te Culemborg kocht in 1657 van Dirck van Weese 
een vijfde deel in een derde deel van acht morgen onder Beusichem.56 En in 1660 verkochten 
Willem Pieters van der Kievidt, beenhakker, gehuwd met Maeyke Willems van der Mast, wed. 
J enefaes Hermens van de Cloet (=kwartier 61, 60 ), die mede vanwege haar weeskinderen com
pareerde, aan Sr. Hendrik Jans van Werchoven en Sr. Amelis Rijcke, kooplui en burgers te Cu
lemborg, voor wie hun huisvrouwen juffrouw Teuntge en Grietge Hermans compareerden, 
1/5' deel in 1/3' deel in acht morgen land, liggend over de Meer in het Land van Buren, nage-
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laten door Marichie Hermans van der Cloet, en verleenden zij Johan Hermens van der Cloet, 
beenhakker te Culemborg, volmacht om de wettelijke overdracht te doen plaatsvinden.57 Ten
slotte was er in 1673 sprake van de erfgenamen van HermenJenefaes, wonend te Cuylenborch, 
als eigenaars van een halve hoeve, groot in het geheel acht morgen, buiten Cuylenborch, over 
de Meer in het Graafschap Buren.sa 

122. Willem Willems van der Mast, geb. circa 1566, (van Utrecht, tr. (1) Dordrecht18-3-1590 Geert
ge Clements, weduwe van Hendrick Dominicus?). 

Waar kwam Willem Willems van der Mast vandaan en wie waren zijn ouders? Hij werd voor 
het eerst met zekerheid aangetroffen in 1595 toen hij in Zwijndrecht een huis kocht. 59 Hij 
was beenhakker,60 eerst gehuwd met Aerjaentge Aerts en daarna met Fycke Cornelis.61 Toen 
zijn zoon Abraham in 1643 huwelijksvoorwaarden maakte, werd deze geassisteerd door zijn 
oom Pieter Cornelis Romeyn en broer Cornelis Willems van der Mast. Doorgehaald was: Wil
lem Everts van der Mast, zijn neef.62 Laatstgenoemde Willem bleek ook beenhakker te zijn en 
werd enige malen aangetroffen, ondermeer met betrekking tot Zwijndrecht.63 In de archieven 
van die plaats werd ook nog een Steven Everts van der Mast aangetroffen, 64 die in 1620 samen 
met Willem werd genoemd die toen beenhakker was in Hendrik-Ido-Ambacht, 65 en een Evert 
van der Mast Willemsz, die hun vader geweest zal zijn. 66 

De combinatie van die voornamen Willem, Evert en Steven met het beroep beenhakker was 
intrigerend. Eind zestiende eeuw was er namelijk een beenhakker Steven Everts van der Mast 
in Dordrecht, afkomstig van Utrecht. En toen verder werd gezocht, bleek in Dordrecht op 18 
maart 1590 een Willem Willems, j.m. van Utrecht, te trouwen met Geertge Clements. In 1592 
werd hij Van der Mast genoemd.67 Was hij dezelfde als de beenhakker die later gehuwd was 
met Aerjaentje Aerts en Fycke Cornelis en was de informátie uit de uitkoop van 1626 dus niet 
helemaal correct? Uit het huwelijk met Aerjaentje had Willem een dochter Geertruid, die ver
noemd zou kunnen zijn naar zijn eerste vrouw Geertge. 
Er werd verder gezocht in Utrecht68 en daar werd in de eerste plaats gevonden dat in 1589 Ste
ven Everts van der Mast en Truyghen J ordens uit Dordrecht aan Cornelia Henrick Evertsdr. 
hun aandeel overdroegen van hetgeen de heer van Bredero en erfgenamen schuldig waren 
aan de boedel van Claes Jacobs en wijlen Margriet Henricks, Stevens moeder en Camelia's 
grootmoeder. 69 Er waren in Utrecht dus twee broers geweest: Hendrick en Steven Everts van 
der Mast. Maar er bleek ook nog een broer Willem geweest te zijn: in 1556 deelden de voogden 
van hem en zijn broers Henrick en Steven de erfenis van hun vader met Claes Jacobs, gehuwd 
met hun moeder Margriet Henricks.7° Vanaf 1562 werd Willem Everts van der Mast ofVermast 
vermeld met zijn vrouw Geertruijt Willems.7' Deze Willem zou wel eens de vader van Evert 
en Willem Willems van der Mast geweest kunnen zijn: de zoons vernoemd naar beide groot
vaders. En Willems dochter Geertruijd uit diens huwelijk met Aerjaentje Aercs was mogelijk 
vernoemd naar zijn moeder. 
Nergens nog is zwart op wit gevonden dat Willem Willems van der Mast uit Ucrech c kwam en 
zoon was van Willem Everts en Geertruijt Willems. Wat intussen wel is gevonden, wijst sterk 
in die richting. 

158.Jacob Symons, over 1. vóór jan. 1575, tr. 
159. LijsbethPieters, overl. na 4-7-1579. 

In 1579 sloot Pieter Simons boekverkoper een akkoord met Lysbeth Pieters, weduwe van 
Jacob Symons, moeder en voogdes van haar kinderen Hillegont (= kwartier 79), Henrickgen 
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en Symon, als erfgenamen van Symon Fransz en Stijntgen Willems (= kwartier 316, 317) over 
de nalatenschap. Pieter erfde het grote huis tegenover de Minnebroederspoort, belend Dirck 
Melisz en het kleine huis. De weduwe en haar kinderen erfden genoemd kleine huis, belend 
Pieter Jacobs viskoper. Van de roerende goederen kregen beide partijen de helft.72 

164. Adriaen Reynen, over 1. vóór 1573, tr. 
165. MachteltN.N., overl. circa 1597/1598. 

Ariaen Reijnen werd, ondermeer met broers Ariaen Apers en Rokus Reijnen, in 1554 genoemd 
als pachters van land in de Linde.73 Van 1572 tot 1597 pachtte Machtelt, weduwe van Adriaen 
Reynens, 3 1/2 morgen pastorieland in de Groote Lindt.74 Nadien werd dit land gepacht door 
Willem Adriaens (= kwartier 82) en zwager Cornelis Everts, waarbij vermeld werd dat Wil
lem Adriaens als één van de erfgenamen van Mach telt de pacht betaalde.75 Vanaf 1618 pachtte 
Pleuntge Reyers (= kwartier 83), weduwe van Willem Adriaens, de 3 1/2 morgen pastorieland 
in de Linde.76 Willem en Pleuntge hadden een dochter Machtelt (= kwartier 41), vernoemd 
naar grootmoeder. 

166? Reyer Joostens, taxateur 10c penning Rijsoord 1561. 

In 1617 werden de erfgenamen van Maerten Reyers genoemd, onder wie Plontge (= kwartier 
83) en Joost Reyeren.77 In 1561 werd een Reyer Joostens aangetroffen als taxateur van de 10c 

penning van Rijsoord.78 Gezien de combinatie van de wat minder voorkomende namen Reijer 
en Joost zou hij de vader van Pleuntge kunnen zijn. 

169. moet zijn: nr. 171!1 

Een te snelle lezing van een akte leidde tot de foute veronderstelling dat Jopgen Aryens de 
vrouw was van Leendert Jans (=kwartier 168). Zij bleek de moeder van Leendert Jans' schoon
doch ter Maggelt Pieters (=kwartier 8 5 ). 

170. Pieter ]oosten, tr. 
171. Jopgen Aryens, overl. vóór 29-2-1628; zij otr. (2) Dordrecht 7-2-1588 Jan Joosten, schipper, 
zoon van Joost Adriaens en N eeltgen Witten (=kwartierstaat A: kwartier164, 165 ). 

Jan J oosten, wedr. J op gen Aryens, sloot op 9 januari 1630 met Pieter, Jacob en Jan Ariëns, geas
sisteerd met vader Adriaen Leenderts (= kwartier 84), mede voor hun broers Huygo en Isack 
Ariëns, kinderen van Adriaen Leenderts bij Machtelt Pieters(= kwartier 85), Maritge Pieters, 
wed. Wouter Pieters Spruyt, Pieter Jans, mede voor broer Jan Jans en als voogd van de kinde
ren van Zara Pieters bij Reynier Borremans, en Andries Bastiaens Verweel, weduwnaar van 
Neeltge Jans, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Jopgen Aryens een akkoord 
over de afhandeling van de nalatenschap volgens de boedelscheiding van 29 februari 1628.79 

222. Hendrick Gerrits Boyen, over 1. vóór 6-5-1621, tr. 
223. Mayken Vreyssen, over 1. vóór 6-5-1621. 

Op 6 mei 1621 gaf Claes Goverts schipper, gehuwd met Icke Hendricx (= kwartier 110,111) Ma
chiel Vissers te Elsloo volmacht om aan zijn zwager Jan Hendricx, maasschipper van Elsloo, 
zijn deel in een huis en hof op te Hall, gelegen tegenover Elsloo, en zijn deel in drie perceeltjes 

Gens Nostra 64 (2009) 243 



land, groot anderhalve morgen in de heerlijkheid Elsloo, hem aan bestorven door het overlij
den van Hendrick Boyen en Mayken Freyssens, zijn huisvrouws ouders, over te dragen.80 In 
1647 machtigden Hendrick Claes, Govert Claes, Jan Aertsen Pappe, gehuwd met Jacomijntge 
Claes(= kwartier 54, 55), alle drie schippers, en Willem Dircks, arbeider, gehuwd met Maycke 
Claes, kinderen van zaliger Jycke Hendricx Boyen (= kwartier 111), dochter van Hendrick 
Boyen en Mayken Vreyssen, hun oom Gerrit Boyen om circa 80 kleine roeden weiland onder 
het gerecht van Rekem over te dragen.81 

244? WillemEverts Vermast, vleeshouwer te Utrecht, 82 tr. vóór 25-2-1562 
245? Geertruyt Willems. 

Willem Everts van der Mast en Truijgen Willems bekenden in 1562 met Claes Jacobs en Mar
griet, Willems schoonvader en moeder, alle goederen die hem vanwege zijn overleden vader 
Evert van der Mast(= kwartier 488) waren aanbestorven, te hebben gedeeld en bekenden door 
Claes volledig te zijn voldaan, ook van hetgeen hem bij huwelijksvoorwaarde met Truijgen 
was toegezegd. 83 

246. Cornelis Willems Jonckynt Romeyn, heemraad Ridderkerk 1574-1609, hoogheemraad Oud
en Nieuw-Reijerwaard 1587-1609, overl. tussen 30-4-1609 en 10-2-1610, tr. (2) Ridderkerk 24-5-
1598 Marike Adriaens, tr. (1) 
247. Maritgen Cornelisdr. 

Dit echtpaar is met voorouders uitgebreid beschreven in de literatuur. 84 

316. Symon Fransz., schilder, tr. vóór 15-11-1543 
317. Stijntgen Willems. 

Rond de jaarwisseling 1574-1575 sloot Elisabeth Pieters, weduwe van Jacob Symons (= kwar
tier 159, 158) een akkoord met Andries Michiels bontwerker, weduwnaar van Neeltken Sy
monsdr., in bijwezen van Jacob Willems glasmaker en Geert Claesz. viskoper namens Pieter 
Symons, uitlandig zijnde, betreffende de nalatenschap van Symon Fransz. en Stijntken Wil
lemsdr. en van Neeltken Symonsdr. De weduwe en haar drie weeskinderen kregen alle roe
rende en onroerende goederen die Symon Fransz en Stijntken Willems achterlieten, onder 
voorbehoud dat zij dit zullen moeten delen wanneer Pieter Symons nog in leven blijkt.85 

In 1575 werden de erfgenamen van Symon die Schilder over twee huizen in het vierde kwar
tier van Dordrecht aangeslagen. Eén was verhuurd aan Jacob Henricks boekbinder voor 19 
Carolus gulden jaarlijks en getaxeerd op 304 Carolus gulden. Het huis daarnaast was ver
huurd aan Damas Adriaens lantaarnmaker voor 28 Carolus gulden per jaar en getaxeerd op 
448 Carolus gulden.86 

488. Evert Wülems van der Mast/Vermast, vleeshouwer, tr. (1) vóór 22-1-1540 Anna Rycout Roe
lofsdr., 87 tr. (2) vóór 1-6-154688 

489. Margriet Henricks; zij tr. (2) vóór 26-2-1556 Claes Jacobs, vleeshouwer. 

Peter Jan Huygens en Goert Jans, burgers van Utrecht, voogden van Willem(= kwartier 244), 
Henrick en Steven, onmondige kinderen van Evert van der Mast, deelden op 26 februari 1556 
met Claes Jacobs, gehuwd met Margriet Henricks, moeder van de kinderen, de erfenis van 
hun vader. 89 Voor hun erfdeel stelden Claes en Margriet tot onderpand hun huis en hofstede 
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genaamd Rodenburch achter het Vleeshuis met een stalling annex en uitgang op het St. Jans
kerkhof.90 

634. Willem Jacobs, cipier, overl. vóór 15-11-1543, tr. MarickenJans. 

Op 15 november 1543 verkochten Maricken Jans, weduwe van Willem Jacobs cipier voor de 
helft, en Symon Rutten, gehuwd met Toentgen Willems, Symon Frans schilder, gehuwd met 
Stijntgen Willems(= kwartier 316, 317), Jacob Willems voor hemzelf en Henrixgen Willems, 
erfgenamen van hun vader Willem Jacobs, vervangende Huijbert Claesz., gehuwd met Ment
gen Willems, voor de andere helft, aan Marieke Jan Pietersz. weduwe twee gulden jaarlijkse 
losrente uit een huis aan de Landzijde op de Haven, belend Aert Pieters schiptimmerman en 
Jacob Arens brouwer.9' Jacob Willems was glasmaker9' en trad in 1574/1575 op voor Pieter Sy
mons, de zoon van Symon Frans. 

979. Cunera N.N., overl. vóór 29-5-1551;93 zij tr. (2) Cornelis Gerbrants. 

Gijsbert Cornelisz. en Hillegom, mede vanwege broerPouwels Cornelisz., Cornelis Cornelisz. 
verwer en Henrickgen, Claes Goerts van Riet en Anna, Willem Jans van Alblas en Marichgen, 
Aert Goyerts vleeshouwer en Henrick, Henrick Thomasz. cuper en Dorothea, en Willemtge 
Cornelis Gerbrantzdr. verkochten in 1555 aan hun zwager en zuster Claes Jacobs en Margriet 
een schuur en erf achter het Vleeshuis, belend Claes Jacobs in Rodenburch, zoals Margriet 
Evert Vermasten weduwe(= kwartier 488), nu gehuwd met Claes Jacobs, eertijds haar moeder 
Cunera overdroeg.9• 
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70. HUA, ra Utrecht 705, pag. 33. 
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Utrecht 1564, pag. 93. 
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pag.134. 
84. G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren 
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['s-Gravenhage] 2000, pag. 1011-1016 (reeks 
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pag.114. 
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pag.133. 
94. HUA, transporten en plechten Utrecht 1555, 

pag. 41. 

Toevalsvondst (3) 
DooRARIEJAN STASSE 

Mand peperkoek 
Het schip van de weduwe Geerit Wolders, maasschipper, liggend in de Nieuwe Haven. An
thonij van Someren, knecht op dit schip, wordt bekeurd omdat hij een mand peperkoek niet 
heeft aangegeven voor impost. 

Bron: SAD, ON A Dordrecht, inv.nr. 180, fol. 764, 10-12-1664. 
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